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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 NOVEMBER 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

 
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

hay.mulders@ziggo.nl  
Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  
 

Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  
huis aan huis verspreid wordt in America.  

 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of 
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse 

bedrijven, participanten in het LaefHoês  en leden van de OVA kunnen 
adverteren. 

* 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 
oktober, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 en 28 november. Voor het buitengebied gelden 
andere dagen. 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: 4 en 18 november 
De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er mogen alleen 
doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook voor de emmertjes 
voor keukenafval. 
Aanbieden grof vuil. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor 
kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil 
wordt gratis opgehaald. 
 
Klein gevaarlijk afval De eerstvolgende inzameling in America is op 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 2 november.  
Oud ijzer De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal 
per jaar al uw oud ijzer op. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg 
staat een container voor oud ijzer.  
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 18 november.  
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America. 
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 
 

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 gaat het over.  

 
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 is Omroep Reindonk 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/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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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 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). 

 

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 

 

 

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


 

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. 
 
 

 
 

 
 

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.  

http://www.cohesie.org/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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

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

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

centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

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 

 
 
 
 

KIENT u ook mee??  
Kom eens gezellig kienen bij de ouderen.1 Keer in de maand op de 
2de woensdag van de maand.  
  
Op 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 
 
 
 
 

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


  



 

Mantelzorgers in het zonnetje! 
Rond de Dag van de Mantelzorg, op 10 november, worden 
er in Horst aan de Maas diverse feestelijke activiteiten 
georganiseerd voor mantelzorgers. Hierbij staan ontmoeting 
en ontspanning centraal. Met deze activiteiten willen we 
onze waardering uitspreken voor mensen die langdurig voor 
een naaste zorgen. 
 
Dit jaar worden er 2 centrale activiteiten aangeboden voor alle mantelzorgers die niet 
aan kunnen sluiten bij een activiteit in hun eigen dorp. Mantelzorgers kunnen kiezen voor 
een ontmoetingsactiviteit of een verwenmomentje thuis. 
Op 6 & 7 november kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek 
gaan onder het genot van een lekkere high tea, georganiseerd door leerlingen van het 
Dendron College.  
 
Voor de mantelzorgers die niet naar de ontmoetingsactiviteit kunnen komen is er dit jaar 
ook speciale aandacht. Voor hen hebben leerlingen van het Citaverde College 6 
verschillende (verwen)pakketjes bedacht en gemaakt. Mantelzorgers kunnen voor 21 
oktober opgeven welk pakketje ze willen ontvangen en op 13 november worden deze 
pakketjes bij de mantelzorgers thuis afgeleverd. 
Informatie en vragen 
Meer informatie over deze waarderingsactiviteiten is te vinden op de website: 
www.synthese.nl/activiteiten  Zijn er vragen? Neem dan contact met ons op via 
mantelzorghorst@synthese.nl. 

 
Naast bovenstaande centrale activiteiten worden er ook dit jaar in verschillende 
dorpen waarderingsactiviteiten georganiseerd. Zo kunnen mantelzorgers uit 
America, Evertsoord, Griendtsveen en Kronenberg genieten van een gezellige 
middag met muziek. Opgave voor 1 november.  
Mantelzorgers uit Sevenum worden getrakteerd op een leuke middag met 
modeshow bij Jansen-Noy. Mantelzorgers uit Meterik mogen aanschuiven voor 
een lekkere maaltijd.   
Al deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de 
bijdrage van lokale ondernemers. 

 

http://www.synthese.nl/activiteiten
mailto:info@mantelzorghorst.nl


HUURKOOP: EIGEN HUURWONING 

 
OUDERENWONING AAN DE ZOUAVENSTRAAT 3 TE AMERICA 
 
Het betreft een ouderenwoning voor 55+. Alles gelijkvloers (woonkamer, 
slaapkamer, keuken, douche/toilet). 
Extra wooncomfort door aangebouwde serre en als slaapkamers (2) 
ingerichte zolder.  
Tevens royale extra bergruimte in tuinhuis achter de woning. 
Deze woning is per direct beschikbaar voor geïnteresseerden. 
Heeft u interesse en bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neemt u 
dan contact op met: Jan Versleijen (tel. 06-13675382). 

 

Bidprentjesverzamelaars 
 
De Werkgroep Oud America verzamelt al heel lang bidprentjes uit 
America. In die jaren zijn er inmiddels veel bidprentjes dubbel. Wie 
interesse heeft kan deze dubbelen een keer komen bekijken en 
eventueel meenemen c.q. ruilen. 
 
Wij zijn op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur altijd open.  
De Moeëk, Past. Jeukenstr. 10 (bovenverdieping).  

 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst America 
bruist 2020 

Op 5 januari 2020 worden onze kampioenen uit 2019 weer in het 
zonnetje gezet. Ook zal dan de bekendmaking zijn van de winnaars 

van de Americaanse quiz 2019.  
Na afloop maken we er weer een keigezellige avond van!!  

Noteer de datum alvast. St. Brood op de plank  
 

Te koop gevraagd: een halve tot hele ha. 
grond rond het dorp America.  
Tel. 0630428650 
 
 

Uitnodiging pepernoten bakken!! 
Dinsdag 26 november van 15.00-17.00 uur in 
het Laefhoês 
 
Sinterklaas komt weer in het 
land! Tijd voor pepernoten. 
Maar hoe maak je pepernoten? 
Kinderen van  America die zin hebben in een gezellige middag 
pepernoten bakken zijn van harte welkom. 
 
Er is ruimte voor max. 12 kinderen, dus geef je snel op want vol is vol. 
Deelname kost 4 euro,  te voldoen bij binnenkomst. 
 
Aanmelden kan tot 20 november bij Gerlinde Vervoort via mail: 

gerlindevervoort68@gmail.com 
 
Tot ziens in de laefkeuken, werkgroep keuken  
laefhoês. 
 

 

KBO Nieuws 

Er is kienen voor de ouderen op 13 Nov 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. 
Beste leden het jaar zit er alweer bijna op. Nog twee activiteiten 
te gaan. Op 27 Nov staat de spellenmiddag op het programma bij 
Aan de Brug, we willen daar weer een wedstrijd van maken en er 
zijn weer enkele prijsjes te winnen, dus kom met zoveel mogelijk 
dan wordt het weer een gezellige middag. De koffie/thee met iets 
lekkers staat klaar. 
Op 20 Dec de kerstviering. hier volgen nog opgave formulieren 
voor.   
Dan willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het uitbrengen 
van de stem op de KBO van de Raboclubkas actie. 
Bij vragen bel even naar 0774641336/0620702173. 

mailto:gerlindevervoort68@gmail.com


 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junioren A1 veldkampioen 
De junioren A1 werden afgelopen zaterdag veldkampioen! Ze wonnen met 0-11 
van Peelkorf. Gefeliciteerd meiden. 
 
Een letter van Oxalis in de schoen, moet je doen! 
Sinterklaas staat weer voor de deur. 
Oxalis verkoopt ook dit jaar weer chocoladeletters van Verkade fairtrade 
chocolade (135 gram per stuk) in de smaken melk, puur, hazelnoot en karamel 
zeezout (indien voorradig). 
De verkoop is gestart en duurt t/m 3 november. 

De letters kosten € 2,95 per stuk. 
Iedere verkochte letter levert een mooi bedrag op voor de vereniging. Tussen 20 
en 27 november worden de letters afgeleverd bij de kopers. 
Heb je interesse in de chocoladeletteractie en wil je een bestelling plaatsen, 
maar ben je nog niet benaderd door een Oxalis lid? Neem dan contact op via 
penningmeester@svoxalis.nl. 
Want: Een letter van Oxalis in de schoen, moet je doen! 
 
Agenda 

• 29-10-2019: Algemene ledenvergadering 2.0 van 20.00-22.00 uur kantine 
sportpark Wienus 

• 01-11-2019 t/m 03-11-2019: Fondsenwerving helpen Rowwen Heze 

• 05-11-2019: Start zaaltrainingen 

• 06-11-2019: Pubquiz voor Senioren/MW/Recr/KombiFit/A1/ 
bestuur/steunende leden/niet spelende vrijwilligers 

• 20-11-2019 t/m 27-11-2019: Chocoladeletteractie Sinterklaas Uitgifte in 
Meterik, Horst, Hegelsom, America 

• 23-11-2019 + 24-11-2019: Start zaalcompetitie 2019-2020 

• 23-11-2019: KangoeroeKlup vriendinnentraining in Sporthal De Kruisweide 
Sevenum (thema Zwarte Piet) 

• 29-11-2019: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E 
 
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 
 
 

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 

 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/


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

Woensdag 20 november er een Eetpunt. 
Opgeven of afmelden voor maandag 18 november tot 12.00 uur. 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd. 
 
Opgeven of afmelden bij; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij 
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
  
De kosten voor deelname (€ 12,00) betaalt u 20 november. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 12,00 
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828) ook tijdens het 
Eetpunt. 
 

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. 

 
 
 

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

 

 

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

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

 

 

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 of je 
koffiezetapparaat defect ?  

Kom ermee naar het Repaircafe !!! 
 

Het volgende  Repair Café is op  
zaterdag 9 november  

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.oudamerica.nl/
mailto:gemeente@horstaandemaas.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 
 

 
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. 

 

 

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!!!  

 
 

Onder deze titel wordt er op zondag 5 januari 2020 weer de 

nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle Americanen 
en alle Americaanse verenigingen.  

Deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door 
de winkeliers uit het dorp.  

Ook is er weer een Americaans kampioenengala.  
Alle verenigingen krijgen bericht hierover.  

 
We willen alle kampioenen en Americanen die een bijzondere 

prestatie geleverd hebben in 2019 in het zonnetje zetten.  
 

Ook wordt dan de winnaar van de Americaanse 
quiz 2019 bekend gemaakt.  

Noteer de datum alvast !!! 

 
Zondag 5 januari – in de Bondszaal vanaf ca. 15.30 uur   

Na afloop is er gezellige muziek.  
 

Hebt u een kampioen in uw vereniging of weet u 
iemand die iets bijzonders heeft gedaan of 

gepresteerd in 2019?  
 

Geef het dan even door aan de  
St. Brood op de Plank 

 
06-21274075 of hay.mulders@ziggo.nl   

 

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


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!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:beheerder@laefhoes.nl


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…… 

 
Eén loket in Horst aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan met vragen 
over wonen, zorg, welzijn en administratie.  
Stichting Siham, Stichting Synthese, Proteion Welzijn, de Bibliotheek, Door in 
Plus en de gemeente Horst aan de Maas bundelen hun krachten en vormen 
gezamenlijk het Steun- en AdviesPunt.  
STAP is gevestigd in de bibliotheek Horst en kent twee inloopspreekuren: 
maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur en woensdagochtend van 10.00 – 12.00 
uur. 

 

Uitnodiging WILD kookworkshop  
in het LaefHoês. 

op donderdag 14 november 
 
We gaan deze avond heerlijke gerechten bereiden met WILD 
Daarna gaan we gezellig samen aan tafel om alles te proeven. 
Laat je inspireren voor de feestdagen! 
 
Deze avond wordt verzorgd door Annemie Smulders en enkele 
mensen van de keukenwerkgroep. 
 
Er kunnen 10 personen meedoen. De kosten voor deze avond zijn 
€17,50 en begint om 18.00 uur 
Aanmelden voor 10 november bij Ine Derks-Haegens. 
Mail: winkel@inederkshaegens.nl. Tel: 077-4641609 
 
Graag tot ziens in de Laefkeuken! 
Werkgroep keuken LaefHoes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:winkel@inederkshaegens.nl


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

gebroeders van Doorne.  
Verkrijgbaar bij Ine Derks – Haegens en in  

Oudheidkamer de Moeëk.  

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  

 

Vormsel in America: 
 
Op vrijdag 29 november 2019 om 19.00 uur komt vormheer Mgr. Maessen, 
vicaris generaal van het Bisdom Roermond het vormsel toedienen aan jongens 
en meisjes uit America. 
De voorbereiding hierop gebeurt net als andere jaren tijdens een 7 tal lessen 
die gegeven worden op basisschool de Wouter op woensdagmiddag van 14.15 
uur tot 15.15 uur, onder leiding van mevr. Ine Daniëls-v.d. Coelen en kapelaan 
Marcin Fratczak. Het vormsel wordt toegediend aan kinderen uit groep 7 en 8.  
Namens het RK Federatie Bestuur Horst-Sevenum, 
Ine Daniëls-v.d. Coelen. 

 

Voetbal AVV America 1 

Programma voor november: 
 

3 nov.   SVEB – America 
10 nov.  America – Montagnards 
24 nov.  America - Stormvogels 

De wedstrijden beginnen om 14.30 uur.  
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.  
 

 

Beste kinderen van America, 
 

Ook dit jaar hebben we een bericht ontvangen uit 

Spanje van Sinterklaas en zijn Pieterbazen!  

De Sint en zijn pieten willen de kinderen van 

America graag weer komen bezoeken, en wel 

op zondag 17 november. 

 

Om 13.45u  verzamelen we bij  het Beukenhofje. Daar verwelkomen we 

Sinterklaas en zullen we na een klein rondje America een leuke middag 

in de Blokhut ‘Os Thoes’ gaan beleven.  

 

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

Daar zijn de pieten die wat leuke activiteiten met jullie gaan doen! 

 

Mochten er kinderen zijn die niet op Basisschool de Wouter zitten en 

toch graag een voordrachtje voor Sinterklaas willen doen, dan kunt u 

zich melden bij iemand van het Sinterklaascomité. 

Intocht  comité America.    
 

 

 

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


 

Bevrijdingsconcert America. 
 

The cross is our confidence. 
Het kruis is onze hoop! 

 
Het kruis bij de Fam. Poels aan de Zw. Plakweg was 

in de oorlog voor velen een plek van hoop op een 
toekomst.  

Op 22 november 1944 werd America bevrijd door de 
geallieerden.  

De verhalen van mensen, die dit allemaal 
meegemaakt hebben, gebruiken we op  

24 november 2019 als  
Fanfare St. Caecilia samen met 
Vocal Group Happy Sound, 

Marion Steeghs en 
Paul Engels 

een bevrijdingsconcert geven om 14.15 uur in de St. Jozefkerk. 
De Werkgroep Oud America zal in de Bondszaal, samen met Museum 

Oorlog in de Peel een expositie inrichten over de oorlog en de 
bevrijding.  

De expositie is ’s morgens al open vanaf 10.30 uur,  
evenals tijdens en na het concert.  

Tickets verkrijgbaar bij Ine Derks – Haegens en  
via de website www.mvcaecilia.nl  

Combiticket (expo en concert) = € 7,50 
Expositie € 2,- (ook bij de ingang van de Bondszaal)  

Verspreid in het Peelklokje staan enkele fragmenten van 
verhalen over de oorlog in America  

 

Op de Zwarte Plak werden tientallen Amerikaanse en Engelse piloten, Franse 
krijgsgevangenen, zelfs Russen en Tsechen, Joden, studenten, militairen, 
jongens van de arbeidsinzet, leden van de knokploeg enz. opgenomen in de 
gastgezinnen. Alles werd opzij gezet, alles moest wijken voor dit hogere ideaal: 
de vrijheid van het vaderland.  
Voor dit ideaal gaven velen hun leven. Heel eenvoudig wordt het gezegd, hoe 
simpel klinkt het. Maar dring er eens dieper in door, realiseer je eens wat het 
zeggen wil: zijn leven geven.  

Uit het verhaal van een student, die vanaf 1943 ondergedoken zat op de Zwarte Plak.   

 
'Hoewel je kon merken dat de Duitsers nog een grotere hekel hadden aan de 
Polen en de Russen, zaten er echte rotzakken tussen. Er was er één die bijna 
iedere dag tegen me zei: Pieter, dir erschiessen wir noch einmal. Je kunt je 
voorstellen dat ik vaak heb gedacht dat ik nooit meer thuiskwam. Maar alle 43 
mannen uit America die opgepakt waren, zijn levend teruggekomen.  

Uit het verhaal van Piet Haegens, opgepakt op 8 okt. 1944 

 

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

- voor de bewoners van de straten waar nogal wat bomen staan. Zij 
zorgen toch maar telkens weer voor een schone straat en stoepen. 
- de vrijwilligers van de groengroepen in de diverse straten doen 

hetzelfde.  

- geweldig wat Jong Nederland doet aan groenonderhoud, zoals dit 
jaar op de Zuringspeel.  

- de buurtbewoners van de Perdsvotten zijn volop actief om hun buurt te 
verfraaien.  

- de speelplaats van de Wouter ondergaat een hele metamorfose.  

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.  
 

Op een dag kwamen er een paar soldaten binnen met geweren op de schouder. 
Mijn vader vluchtte net op tijd weg, maar mijn broer was te laat en ze namen 
hem mee. Moeder gaf hem nog gauw een overjas mee voor de kou en in de 
binnenzak stopte ze een prentje van het Heilig Hart van Jezus.  
 
Er  werd een noveen gehouden van negen dagen. Negen dagen bidden voor een 
goede afloop en warempel: op mijn moeders verjaardag was hij opeens terug. 
Hij had kunnen vluchten uit de trein die beschoten werd. 

Uit het verhaal van Netje Aarts  

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Voetbal AVV America Veteranen 
Programma november:  

2 Nov HBSV America 17:00 uur 

9 Nov SVEB America 16:30 uur 

16 Nov America Melderslo 17:00 uur 

23 Nov Wittenhorst America 17:15 uur 

30 Nov America Oostrum 17:00 uur 
Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal:  
op zaterdagmiddag om 17 uur op Sportpark Erica.  
De trainingspakken van de veteranen worden gesponsord door Café Boëms Jeu. 

 

Ik ben een keer met Grad van Heijster mee geweest naar de kelder van het 
patronaat, waar ook veel inwoners zaten. Dit was midden in Horst, dat ook zwaar 
gebombardeerd was. 
Wielke Cleven bracht ons van uit America 5 kilo rijst.  Wielke was in America bij de 
Duitse soldaten in hun eigen huis gebleven, hier was de keuken van de Duitsers. 
Broer Toon en Tinus Cleven kwamen ook bij ons, het werd hun te benauwd bij die 
Duitse gasten aan de Melderslo. 

Uit het verhaal van Grad Poels, tijdelijk ondergedoken in Horst bij van 
Heijster. 

 

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: bent u geregistreerd mantelzorger? Dan hebt U een 
uitnodiging in de bus gehad.  

Bent u mantelzorger en nog niet geregistreerd als mantelzorger? Neem 
dan contact op met Synthese: a.damhuis@synthese.nl  

 
Tot 1 november kunt u zich nog opgeven voor deze middag bij Hay 

Mulders 06-21274075 

 
 
 
 
 
 

De Tweede Wereldoorlog gooit roet in het muzikale leven in America. In 1940 
start Martin Koolen als dirigent van de Americaanse vereniging en neemt de 
leiding over de mannen van St Caecilia. De fanfare van America treedt in de 
eerste twee oorlogsjaren niet meer buiten het eigen dorp op.  
Het was voor deze dirigent een heel gedoe om in America te komen. Hij moest 

met de trein naar Horst-station, van daaruit met de fiets naar America – de fiets 
in de trein mee -, vervolgens bij de familie Rongen blijven slapen. De volgende 
ochtend weer terug naar Horst-station en met de trein terug naar Venlo. Na de 
oorlog werd dat nog erger, want toen had je hier helemaal geen vervoer meer. 

 
Uit het jubileumboek van Fanfare St. Caecilia 

 
 

“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  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.damhuis@synthese.nl
mailto:peggywismans@home.nl


Activiteitenoverzicht America nov. / dec. 2019 
 

t/m 2-11 Chocoladeletteractie Korfbalver. Oxalis in  America 
30 – Activiteit Zij Vooruit Lezing Kom in beweging.   
 
November 
1-2-3 – Slotconcerten Rowwen Heze  
2 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
9 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
9 – Dag van de Mantelzorg in Griendtsveen 
11 – Sintermerte (St. Maarten), ipv 10 november 
12 – vrijwilligersavond KBO en kerk 
13 - Openbare Dorpsraadvergadering  (19.30 uur) 
13 - Kienen voor ouderen 
13 – Activiteit Zij Vooruit  
17 – Intocht Sinterklaas  
18 - Inleveren kopie Peelklokje 
19/20- Zonnebloem Kerstshow tuincentrum/of iets anders  
20 – Eetpunt 
23 – Americaanse quiz 
24 – Bevrijdingsconcert Fanfare St. Caecilia en expo oorlog en Bevrijding 
Werkgr. Oud America 
27 – spellenmiddag KBO 
29 – H. Vormsel gr. 7 / 8 
30 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
30 – Caecilia-avond Fanfare  
 
December  
4 – Activiteit Zij Vooruit    
6-20 – Apenkooi in Blokhut Ôs Thoês van JNA 
11 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 
12 - Eetpunt 
13 - Kienen voor ouderen 
14 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
16 - Inleveren kopie Peelklokje 
17 - Zonnebloem Kerstviering, PETC  
18 – Activiteit Zij Vooruit    
20 – Kerstviering KBO – H. Mis om 13.30 uur 
28 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
 

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

Wij zijn vanaf 1 september iedere zaterdagmorgen geopend van 9.00 u 

tot 12.00 u. 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 

 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Carnaval 2020 
Datum Activiteit 

Za 11 januari Prinsenbal en Verlovingsbal 

Zo 19 januari Lunch Boerenbruiloft 

Zo 19 januari 3x11 Boerenbruiloft  

Za 25 januari Playbackshow 

Zo 26 januari Voorverkoop zittingsavonden 

Zo 26 januari Uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses 

Zo 26 januari Jeugd-playbackshow 

Za 1 februari Receptie Prinselijk paar en Adjudanten 

Za 8 februari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses  

Di 11 februari  Truujebal  

Do 13 februari  Hengstenbal 

Vr 14 februari Zittingsavond 

Za 15 februari Zittingsavond 

Vr 21 februari Jong Nederland America Carnavalsbal 

Vr 21 februari Schoolcarnaval 

Vr 21 februari Ziekenbezoek 

Vr 21 februari Carnavalsdienst  

Za 22 februari Horster Carnavals Parade, met bus vanuit America 

Zo 23 februari Sleuteloverdracht Horst  

Zo 23 februari Boerenbruiloft 

Ma 24 februari Optocht en daarna carnavalsbal in de zaal 

Di 25 februari Jeugdcarnavalsbal en ’s avonds ‘Muts Af’ in de zaal 

Wo 26 februari  Askruisje halen Kerkdienst  

Wo 26 februari Hieringschelle 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oprichting Vrienden van de Fanfaar. 
 
Eind 2018 is het plan opgevat om een commissie op te 
richten met als doel Muziekvereniging St. Caecilia moreel 
en financieel te ondersteunen. St. Caecilia staat al sinds de 
oprichting belangeloos klaar bij de meest uiteenlopende 
activiteiten in het dorp en de gemeente. Geeft serenades 
voor uiteenlopende jubilea aan getrouwden, 
medeverenigingen, gedecoreerden, uitgeroepen prinsen 
Carnaval, enz.. Zij loopt mee in (Carnavals)optochten, processies, intochten 
Sinterklaas en luistert evenementen op, in en buiten het dorp. Tevens worden 
er concerten verzorgd van zeer uiteenlopende aard, die in de meeste gevallen 
kosteloos toegankelijk zijn. 
Ook leidt de vereniging al sinds het allereerste begin muzikanten op. In het 
begin door leden van de vereniging zelf en nu al vele jaren door vakkundig 
opgeleide docenten. Dit heeft inmiddels geleid tot een grote groep geboren en 
getogen Americanen die muzikaal geschoold zijn en die daarnaast ook de liefde 
voor muziek in al zijn facetten is bijgebracht. Muzikanten die hun bekwaamheid 
bij de fanfare hebben voortgezet of die bij een band, joekskapel, koor of 
anderszins zijn of haar weg in de muziekwereld hebben gevonden.  
Dit alles gefinancierd vanuit contributies van leden en ouders van leden, 
sponsoren, subsidies en incidentele giften. Vrienden van de Fanfaar wil haar 
steentje hier aan bijdragen en jij kunt je hierbij aansluiten. Voor € 50 per jaar 
zorg je er persoonlijk voor dat Muziekvereniging St. Caecilia haar vertrouwde rol 
kan blijven vervullen en waar mogelijk zelfs uitbreiden. Als welkomstcadeau 
bieden wij in de opstart fase degenen die zich aanmelden een vrijkaartje aan 
voor het bevrijdingsconcert van Muziekvereniging St. Caecilia op 24 november 
aanstaande ter waarde van € 7,50. 
Voor inlichtingen en/of aanmelden kun je terecht bij Pieter vd Homberg 06-
26635400 of info@vriendenvandefanfaar.nl . 
Bestuur van de commissie,  
Pieter vd Homberg, voorzitter  Claudia Steinborn, secretaris 
Paul Engels, penningmeester  Marco Tielen, technische ondersteuning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 13 november 2019 is de  
eerstvolgende bijeenkomst van de Dorpsraad.  

 
Alle Americanen zijn hierbij van harte bij uitgenodigd. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Aan de Brug. 

 
Er worden actuele onderwerpen besproken die 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! 
Samen moeten we America leefbaar houden! 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vriendenvandefanfaar.nl


 
 

“Enne goije mins blieft altied leave” 
Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van; 

Theo Jacobs 
Wij zullen Theo enorm gaan missen als zeer actief lid binnen onze 
vereniging, 
Wij kennen Theo als een zeer sociale man die veel regelde voor onze 
vereniging. 
Hij zorgde altijd dat iedereen veilig van en naar huis gebracht werd, ook 
zorgde hij tijdens Ouderenmiddag bij onze vereniging dat iedereen 
voorzien werd van een natje en een droogje. 
Tevens draaide hij zijn hand niet om als er iets vervangen of 
gerepareerd moest worden. 

 
Wij willen in het bijzonder: 
Ria  
Fred en Saskia, Syd, Tijn, Storm 
Dorien en Ron, Roel en Stijn 
Verdere Familie Jacobs en Craenmehr  
Heel veel sterkte  wensen met dit enorme verlies 
  Handboogschutterij “Ons Genoegen” 

Finaleavond Rabo ClubSupport 
Tijdens een drukbezochte en feestelijke Rabo ClubSupportavond op maandag 21 
oktober ontvingen de aanwezige leden van verenigingen en stichtingen in de 
Schouwburg van Venray een cheque ten behoeve van hun club. Jaarlijks 
ondersteunt Rabobank Horst Venray met deze campagne het verenigingsleven in 
de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Well en Wellerlooi. 
Op de finaleavond van Rabo ClubSupport werd bekendgemaakt dat 8.293 leden 
van Rabobank Horst Venray op 464 clubs hebben gestemd. Ieder lid had vijf 
stemmen te vergeven en iedere stem was € 3,76 waard. Stichting Mart Roeffen 
in Grubbenvorst kreeg de cheque met het hoogste bedrag uitgereikt: € 1.441,- 
gevolgd door Stichting Vrienden Hospice Zenit in Venray (€ 1.418,43), Harmonie 
St. Catharina Leunen-Veulen-Heide (€1.361,99), Stichting Vrienden Hospice D’n 
Doevenbos te Horst (€1.339,42) en KBO afdeling Horst (€ 1.260,41).  
“Met Rabo ClubSupport, het Coöperatiefonds en het traject Samen voor de 
Gezondste Regio ondersteunen we deze mooie regio”, aldus directeur Edwin de 
Bruijn. “Met Rabo ClubSupport reiken we ieder jaar een deel van onze winst uit 
aan de lokale verenigingen en stichtingen. Dit jaar is het totaalbedrag € 
155.000,-, waarbij iedere aanwezige club ten minste € 50,- ontvangt.”  
Op de finaleavond werd ook aandacht geschonken aan vrijwilligers over de 
lokale clubgrenzen heen. Zo vertelde Xavier Friesen enthousiast over zijn 
project ‘Bouwstenen in Zambia’ waar hij zich al vanaf zijn elfde voor inzet. Hay 
Emonts lichtte toe wat hij zo mooi vindt aan het verbinden van mensen en het 
elkaar verder helpen.  
Na enkele muzikale intermezzo’s zette kwartiermaker Rob van Lieshout kort 
uiteen wat het traject Samen voor de Gezondste Regio inhoudt. En Willy Hubers 
riep jongeren op zich te melden voor een bestuursfunctie in een vereniging. 
“Het verenigingsleven heeft jongeren nodig. We moeten er samen voor zorgen 
dat het de moeite waard blijft om hier te blijven wonen, werken en recreëren.” 
Aan het einde van deze feestelijke avond, die werd gepresenteerd door 
cabaretière Karin Bruers, bedankte Edwin de Bruijn alle aanwezigen en wenste 
ieder verenigingslid veel succes met het behalen van gestelde doelen. “Op deze 
wijze geeft Rabobank Horst Venray geld terug aan de lokale gemeenschap. 
Samen vieren we de winst.” 
Benieuwd naar de uitslagen van alle clubs? Kijk dan op rabo-
clubsupport.nl/horst-venray 
 
 

Peelmuseum America. 
Bedankt mensen voor jullie stem op het Peelmuseum tijdens de 
Rabo Clubsupport actie. Wij zijn zeer tevreden met de bijdrage. 
 
 



Alle verenigingen / deelnemers aan 
de RABO Club support actie 
bedanken de mensen die hen 

gesteund hebben. 
 

17 Americaanse verenigingen hebben 
samen ruim € 4000,- opgehaald bij de 

Rabo Bank.  
 

 
 

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. 

 

 



Laat je zien! 
In de auto of op de fiets. Laat je zien in 

het donker. Iedere dag zijn we met 
velen onderweg. Naar school, naar werk, 
naar de sportclub. Laten we dat zo veilig 

mogelijk doen, met licht aan 
graag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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!  
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Café Boëms Jeu 

 
 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 
 
 



Nieuws van Zij Vooruit America 
 
Zij Vooruit! wil iedereen bedanken voor zijn/haar stem bij de Rabo 
Clubsupport. 
 

 
Zij Vooruit: Lezing ‘Kom in beweging’ 
Op woensdag 30 oktober organiseert Zij Vooruit! een lezing “kom in 
beweging” verzorgd door Remedica. 
Deze avond geeft Remedica voorlichting over het belang van 
gezond bewegen op ‘onze’ leeftijd en de invloed daarvan op de 
zelfstandigheid en afhankelijkheid van ouderen. 
De thema’s die aan bod komen zijn Spieren & gewrichten, 
valpreventie, voeding en mobiliteit. 
Locatie: Aan de Brug 
Aanvang: 20.00 uur 
De avond is ook toegankelijk voor niet leden. 
 

 
Feestavond Zij Vooruit! 
Dit jaar bestaat Zij Vooruit! 85 jaar. Dit zullen we vieren op 
woensdag 13 november met een buffet verzorgd door Henk Aarts. 
De leden zullen die middag een rondleiding bij Henk Aarts krijgen 
met een demonstratie van het uitbenen van een half varken en een 
bezoek aan de worstenmakerij. 
Rond 17 uur zullen we gezamenlijk naar Aan de Brug gaan waar we 
om 18 uur heerlijk zullen eten van het buffet van Henk Aarts. 
Ook zullen er kleine voordrachten en optredens, verzorgd door 
eigen leden, plaats vinden. 
Ook partners, buurvrouw, zoon/dochter van onze leden zijn welkom 
tijdens de avond. Mocht je oud lid zijn en deze feestavond met ons 
willen vieren kan dat ook.  
Voor niet leden vragen we een bijdrage van € 25,- voor deze avond. 
Gaarne aanmelden voor 6 november bij Cristel (email: 
zijvooruit@outlook.com of whatsapp 06-34832446) 
Voor onze leden is de middag/avond geheel gratis. 
 

 

Mensen in het nieuws 
 
Op 17 oktober overleed Theo Jacobs op 72 jarige leeftijd, na een 
tragisch ongeval op 21 september jl. heeft hij het gevecht om uit zijn 
coma te komen niet gered. Ria en de (klein)kinderen danken iedereen 
voor alle steun die zij hebben mogen ontvangen. 
 
1 Oktober werd Fem geboren, dochter van Tim Janssen & Jenny Piepers, 
zusje van Kai. 
Op 8 oktober werd Sep geboren, zoon van Pieter en Inge Rijs - van de 
Munckhof) en broertje van Joes  
Eind juli is Mien Versleijen-Roelofs verhuisd naar Sevenheym, Kamer 
2018, Maasbreeseweg 8, 5975 BN in Sevenum. Ze is hier inmiddels 
helemaal op haar plek en vindt het gezellig om bezoek te ontvangen. 
Per 18 oktober is Tini van der Sterren – Verbers verhuisd naar Venray, 
adres: Veltumse Kleffen 90, 5801 JS Venray (de Mulder) Tel. 0478202727 
 
Duivenmelker Ger Cuppen behaalde over het seizoen 2019 de hoogste 
titel over 41 wedvluchten tot 500 km. Dit in samenspel CC Peel en Maas 
e.o. met  214 leden. Een knappe prestatie.  
 
De Ald Prinsen van de Turftreiers vierden onlangs hun 55 jarig bestaan 
op waardige wijze. Zij kregen nog hoog bezoek van Ald Prins Willy en 
Premier Mark R.  
Begin november zijn weer de Slotconcerten van Rowwen Hèze.  
 
Op 9 november worden de mantelzorgers in het zonnetje gezet.  
Op 11 november is het weer Sintermerte.  
De 11e van de 11e begint bij velen de carnaval  alweer te kriebelen. Het 
duurt echter nog wel even voordat het zover is. De 1e activiteit is op 
zaterdag 11 januari a.s.: het Prinsenbal met het aftreden van Prins Sven 
den 1e  en bekendmaking van de nieuwe prins en ‘t Boerengezelschap 
2020.  
De Sint komt op 17 november weer naar America met zijn Pieten. 
 

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. 


