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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 JANUARI 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

 
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD: 

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

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  
 

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

 

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

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

* 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 26 
en 30 december. Hou de kalender in de gaten voor de data voor 2020. 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: 30 december 
De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er mogen alleen 
doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook voor de emmertjes 
voor keukenafval. 
Aanbieden grof vuil. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor 
kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil 
wordt gratis opgehaald. 
 
Oud papier / karton .Wordt ingezameld door Jong Nederland. De eerstvolgende 
keer is op zaterdag 28 december.  
Oud ijzer Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg staat een container 
voor oud ijzer en een voor elektrische apparaten.  
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.  
 

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.  

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


Feestje ? Iets te vieren?  
 

De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en 
houten zitbanken (inklapbaar). De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 
4,- per set) te huur. Er zijn ook 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)  

 

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 Provinciale klachtenlijn:  
043-3617070  

 

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 
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  
  

 

 

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 nog steeds 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  

 

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. 
 

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 
 

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.  
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  telefoonnummer 
077-4779777.  Gem. Horst aan de Maas 

mailto:beheerder@laefhoes.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
mailto:beheerderaandebrug@gmail.com
http://www.horstaandemaas.nl/


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  
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloop De Hoêskamer is er voor iedereen! 
 
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 !!! 

 

Woning huren ?? 
 
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  

 

 
 

mailto:ghmreintjes@gmail.com
mailto:info@synthese.nl
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        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

Fax : 077-4642212 
             Mail : info@schurinkelektroservice.nl 

 

 
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) 
 

 
 

Hulp of zorg nodig ??  
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen 
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 
onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de 
Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de 
zorgaanbieders zelf indiceren. Zij hebben mensen hiervoor opgeleid.  
Mensen kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder bv Groene Kruis, 
Proteion, Buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging gaat.  
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het gebiedsteam. 
Deze schakelen  dan een zorgaanbieder in en die gaan naar betreffende 
personen om te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is. 
  
Regelmatig is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig in America bij de 
Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer.  

Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 
077-4779777 

 

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). 

 

Vervoer in America.  
Ook voor korte ritjes ! Iedereen kan er gebruik van maken ! 

Bel minimaal 1 dag van tevoren naar Vervoer in America op maandag 
t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur naar dit nummer: 06-38294416 

 
Wij rijden binnen de gemeente Horst aan de Maas en  

naar Viecuri in Venlo en Venray.  

 

Melding stankoverlast via de Provinciale 

klachtenlijn:  
043-3617070  

 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
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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  
 
 

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

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

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

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


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. Dit keer op 8 januari ! 
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 
 

Klachten over het spoor   ?  
(Bijvoorbeeld over geluid, trillingen, fijnstof). Neem contact op via 
onderstaande kanalen:  

http://www.prorail.nl/reizigers/contact-3 
 
http://www.prorail.nl/formulieren/contactformulier 
 
Zorg dat uw klachten op de goede plek terechtkomen.  

 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en daarmee is 

ook de tijd van Carnaval weer in zicht. En het belooft een 

bijzonder mooi seizoen te worden. Een prachtig seizoen dat 

we graag samen met alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes 

willen vieren. Om te beginnen op zaterdag, ik herhaal 

zaterdag, 11 januari met het verlovingsbal/prinsenbal. Hier zullen we 

erachter komen wie er dit jaar met carnaval in ut turftreiërsriek voorop 

zullen gaan. 
 

Prinsenbal/Verlovingsbal op 11 januari 
Met de lucht nog gekleurd van de vuurpijlen van oud op nieuw starten we de 

carnaval van 2020 op zaterdag 11 januari met het Prinsenbal/ Verlovingsbal. 

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

feest van te maken. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Bondszaal 

waar we afscheid nemen van het Boerenbruidspaar Sander Staaks en Chantal 

van den Homberg en van Prins Sven met zien adjudanten Joey Derix en Lars 

Duijkers. 
Om 21.00 uur volgt achtereenvolgens de bekendmaking van het nieuwe 

Boerenbruidspaar met hun gezelschap en het kersverse Prinselijk Paar met 

hun Adjudanten. Waarna om 22.00 uur de DJ de speakers zal laten knallen en 

we feestend ons eerste hoogtepunt van de carnaval zullen beleven. Dus komt 

allen en maak er samen met het nieuwe boerenbruidspaar en kersverse prins 

en adjudanten een onvergetelijk begin van deze carnaval van.  

Tevens zullen degenen die voor 20.15 uur binnen zijn beloond worden met 2 

consumptiebonnen. 
 

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

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

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

America en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: 

dát is nou echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch 

onderwerp en zorg met vele andere deelnemers voor een prachtige optocht op 

mailto:wonen@inamerica.nl
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maandag 24 februari. Opgaveformulieren voor de optocht staan op onze 

website www.turftreiers.nl en komen in de carnavalsoplage van het Peelklokje. 
Het programma voor Carnaval in één overzicht vindt u elders in dit 

Peelklokje.  
 

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs 

wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2020.  

 

Boorebrullef America 3×11 joar 

Zondag 19 januari 
 

Carnavalszondag zal ut 33e boorebroedspaar in ut onecht verbonge weare. 
Deze mijlpaol wille weej vieren met alle Turftreiers en ald boorebrullef-
gezelschappen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileum-programma zondag 19 januari: 
12.00u: Boorelunch vur ald gezelschappen en genuudigde 
 Locatie: Nieuwe Peeldijk 49 
16.00u:  Reseptie in os boorescheur 
 Locatie: Bondszaal America 
17.30u:  Jubileum-fiëst met muziek van Sjloetingstied 
 Locatie: Bondszaal America 

 
 

Programma Carnaval 2020  
 

Datum Activiteit Aanvang Locatie 
Za 11-1 Prinsenbal en Verlovingsbal 19.15u Bondszaal 
Za 19-1 Lunch Boorebrullef 12.00u Nieuwe 

Peeldijk 49 
Zo 19-1 3x11 Boorebrullef, receptie en 

feestavond 
16.00u Bondszaal 

Za 25-1 Playbackavond 20.30u Bondszaal 
Zo 26-1 Voorverkoop zittingsavonden 10.30u Online 
Zo 26-1 Uitkomen Jeugdprins en 

Jeugdprinses 
14.00u Bondszaal 

Za 1-2 Receptie Prinselijk paar en 
Adjudanten 

20.11u Bondszaal 

Za 8-2 Receptie Jeugdprins en 
jeugdprinses  

20.11u Bondszaal 

    

Di 11-2 Truujebal  21.00u Boems Jeu 
Do 13-2 Hengstebal  Boems Jeu 
Vr 14-2 Zittingsavond (aanvang: 20.11 uur) 20.00u Bondszaal 
Za 15-2 Zittingsavond (aanvang: 20.11 uur) 20.00u Bondszaal 
     

Vr 21-2 Schoolcarnaval   

Vr 21-2 Ziekenbezoek   

Vr 21-2 Carnavalsbal Jong Nederland 19.00u OJC 
Cartouche 

Vr 21-2 Carnavalsdienst 19.00u Kerk 
Za 22-2 Bezoek Horster Carnavalsparade  13.30u onder 

voorbehoud 
Vertrek 
Boems Jeu 

Zo 23-2 Sleuteloverdracht Horst  10.00u onder 
voorbehoud 

Vertrek kerk 

Zo 23-2 Boerenbruiloft met aansluitend 
receptie 

15.30u Kiosk bij kerk 
+ Bondszaal 

Ma 24-2 Optocht, waarna carnavalsbal in 
zaal 

13.30u Bondszaal 

Di 25-2 Jeugdcarnavalsbal + 
’s avonds Muts Af in de zaal 

15.00u Bondszaal 

 
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 
Voor meer informatie over carnaval 2020, kijk op www.turftreiers.nl  
Of op onze Facebookpagina. 
 

http://www.turftreiers.nl/
http://www.turftreiers.nl/


 
 
 

Wij Wensen u allemaal een Fijne 
Kerst en een heel Gelukkig en 

Gezond  2020! 
De keukengroep van ’t Laefhoes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 met 

muziek van Ad Vinyl!!  Succes verzekerd !! 
Tot dan!! St. Brood op de plank  

 

Gratis af te halen:  Mooie, gezonde buxus, hoogte 70-75 cm. 
T. Hesp   Ger. Smuldersstraat 30 tel. 0774641754  /  0642485628 
 

Wil dhr. of mevr. B. Sieminska zich melden op Gerard Smuldersstraat 30 
tel. 06-42485628  /  0774641754 
Er is post voor u aangekomen op dit adres. 
 

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!!!  
 

Afspraak bij de gemeente: direct en snel geholpen! 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een 

fiets waarvan het wiel aanloopt?  
 

Je staafmixer  of je koffiezetapparaat defect ? 
Weggooien? Mooi niet! 

Kom ermee naar het Repaircafe !!! 
 

Het volgende  Repair Café is op zaterdag  
11 januari 

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. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We willen alle kampioenen en Americanen die een bijzondere 

prestatie geleverd hebben in 2019 in het zonnetje zetten.  
en 

Wie wordt de winnaar van de  
Americaanse quiz 2019 ?  

Proost met ons op het nieuwe jaar 2020 ! 
 

Zondag 5 januari – in de Bondszaal vanaf ca. 15.30 uur 
starten we met een toost op 2020.   

Na afloop is er gezellige muziek met Ad Vinyl .  
 

St. Brood op de Plank 
Organisatie Americaanse quiz.  

 

Wat een prachtige en onvergetelijke dag,  
ons  

50-jarig huwelijksfeest! 
 

De mooie versieringen voor het huis door de buren en andere 
mensen die er aan mee hebben gewerkt. 

De bezoekjes, cadeaus, felicitaties,  de vele kaarten en bloemen 
die we mochten ontvangen. 

 
En dan ‘s avonds het feest: het was in één woord geweldig. 

 
Bij deze willen wij dan ook iedereen heel hartelijk danken voor 

deze mooie dag! 
  

Wiel en Sien Vervoort - Janssen 
 



 

 

21+23+24 dec. 25% 

Korting op alles 

 

Behalve reparaties 

Wij wensen iedereen 

FIJNE FEESTDAGEN& 

EEN GELUKKIG 2020 

 

Van 27 t/m 31 dec 

Gesloten 

 

v.HEIJSTER 

WOL & TEXTIEL 

 

America 

 

 

Aan de patiënten van 
huisartsenpraktijk America en 

huisarts van Weeghel 

 

1. Op 24 + 27 december is er geen huisarts 
op de locatie in America. Locatie in 
Sevenum is dan geopend. De apotheek 
is dan wel geopend 

2. Op 30 + 31december is er wel een 
huisarts aanwezig op locatie in America; 
locatie in Sevenum is dan dicht 

3. Op 3/1/2020 is er geen huisarts aanwezig op de locatie in America. 
Locatie in Sevenum is dan geopend. De apotheek in dan gewoon 
geopend. 

4. Binnenkort hangen er camera's in de apotheek en in de wachtkamer. 
Dit voor uw en onze veiligheid. 

5. Vanaf 1 januari is in het kader van de privacywet, een 
toestemmingsverklaring nodig als familie of bekenden de medicatie 
komt ophalen. Formulieren zijn in de apotheek verkrijgbaar. Deze 
dienen ondertekend en ingeleverd te worden. Zonder deze verklaring 
mogen wij geen medicatie aan derden meegeven. 

6. Vanaf 1 januari gaan we een no-show beleid hanteren. Indien u 
verhinderd bent dan graag 24 uur van tevoren afmelden. Meldt u zich 
niet af dan ontvangt u een rekening voor een consult. 

 

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

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

voor uw herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen. 
 

Wij wensen U: 

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2020! 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.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 + 
Voor info :  06-20140185  

 

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. 

 

Kadotip december!! 
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  

 
 

Americaanse quiz 
Het bleek tijdens de quiz wel weer hoe belangrijk het is om iets 

van de geschiedenis van America af te weten. 
Het boek “Van 16 naar America “ is nog steeds te koop in de 
Oudheidkamer. Kom dus volgende keer goed beslagen ten ijs.   

 

Wij wensen U een fijne Kerst 
en een geweldig 2020 met veel goed nieuws ! 

De redactie van ’t Peelklokje 
 

KBO Nieuws,  
 
De eerste activiteit van het jaar 2020 zal 
de Gezellige middag zijn en wel op 22 
januari, aanvang 14.00 uur in de Bondszaal. Dit wordt een leuke 
muziek middag met zang voor ieder wat wils. De middag is gratis 
toegankelijk dus kom en geniet van de leuke liedjes. 
Dan rest ons ieder een mooi kerstfeest en een gezond Nieuwjaar 
toe te wensen. 
Bij vragen bel naar tel 0774641336/0620702173.  

 
Koersballers. 
Het jaar eindigt. Een emotioneel jaar voor ons met  een zeer verdrietige 
gebeurtenis ,het verlies van Ellie Hermkens. We wensen Ger, zijn 
kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe en hopen dat ze het een 
plekje kunnen geven . 
Verder zijn enkele van ons elders gaan wonen: ook hun wensen we dat 
ze zich daar thuis voelen. 
 
Vanaf deze plaats wensen wij iedereen fijne feestdagen en een vooral 
een gezond 2020  toe.. 
We gaan komende jaar weer als vanouds op donderdagmorgen met veel 
plezier onze sport beoefenen. Als er iemand  is die ons wil komen  
versterken: kom gerust. 
 
De Koersballers. 



Trekking Zonnebloemloterij 2019  
1e prijs € 15.000,- 1 0528455   2e prijs € 10.000,- 1 0483190 
3e prijs € 2.500,- 1 0055470   4e prijs € 2.500,- 1 0712403 
5e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 1 0935380 
6e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 1 0410553 
7e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,- 1 0706754 
8e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 1 0612639 
9e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 1 0688701 
10e prijs € 1.000,- 1 0166063   11e prijs Smart TV t.w.v. € 445,- 1 0209571 
12e prijs Smart TV t.w.v. € 445,- 1 0599966 13e prijs € 445,- 1 0594210 
14e prijs € 445,- 1 0683617   15e prijs € 445,- 1 0320653 
16e prijs € 445,- 1 0720596   17e prijs iPad Air t.w.v. € 400,- 1 0871555 
18e prijs iPad Air t.w.v. € 400,- 1 0851084  
19e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 1 1066089 
20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 1 0455511 
21e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00 1 0547760 
22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90 1 0345404 
23e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90 1 1024441 
24e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,- 1 0110238 
25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,- 1 0886420 
26e prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,- 15 86471 (5 eindcijfers) 
27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) t.w.v. € 50,- 15 94243 (5 eindcijfers) 
28e prijs Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,- 15 93500 (5 eindcijfers) 
29e prijs VVV bon van € 75,- 15 81949 (5 eindcijfers) 
30e prijs VVV bon van € 75,- 15 60756 (5 eindcijfers) 
31e prijs Geldbedrag van € 50,- 150 5306 (4 eindcijfers) 
32e prijs Geldbedrag van € 50,- 150 9969 (4 eindcijfers) 
33e prijs Geldbedrag van € 50,- 150 8396 (4 eindcijfers) 
34e prijs Geldbedrag van € 15,- 1500 925 (3 eindcijfers) 
35e prijs Geldbedrag van € 15,- 1500 705 (3 eindcijfers) 
36e prijs Geldbedrag van € 15,- 1500 153 (3 eindcijfers) 
 
5 extra jubileumprijzen Aantal prijzen Gevallen op 
Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,- 1 0568259 
iPhone XS t.w.v. € 1.200,- 1 0976228 
Weekendje weg t.w.v. € 350,- 1 0938094 
Weekendje weg t.w.v. € 350,- 1 0494443 
Weekendje weg t.w.v. € 350,- 1 0305532 
 
Graag willen we iedereen bedanken die loten heeft gekocht en loten heeft verkocht. 
Gelukkig waren er naast onze eigen vrijwilligsters, ook mensen uit het dorp bereid om ons 
te helpen met de verkoop van de loten. 
In America zijn er 750 loten verkocht. Van elk lot  is er € 1,50 bestemd voor de eigen 
afdeling Horst van de Zonnebloem. Mede dankzij jullie steun gaan we onze gasten weer 
verrassen. Iedereen nogmaals heel hartelijk bedankt. 
Namens de Zonnebloem America; 
Gerda, Toos, Wilma, Lenie, Gerrie, Marian, Jolanda, Annie, May, Mieke, Mia, Marion. 

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!  

 

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  

 

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

 

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.  
 

mailto:beheerder@laefhoes.nl
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Bijzonder jubileum bij St Caecilia America 

 
Zaterdag 30 november was weer het jaarlijkse Caeciliafeest 
van Muziekvereniging St Caecilia America. Traditiegetrouw 
werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Peter Janssen 
werd gehuldigd voor zijn 40 jaar lidmaatschap en Hans v.d. 
Munckhof voor zijn 50 jaar lidmaatschap. Beiden een mooie 
prestatie waarvoor zij een speldje hebben ontvangen en 
bijpassend cadeau. 
 
Zeer bijzonder mochten wij deze keer Jan Derix huldigen voor zijn 70 jaar 
lidmaatschap van Muziekvereniging St Caecilia America!  
Jan heeft een grote staat van dienst en heeft al heel veel meegemaakt als 
muzikant in deze vereniging, zoals twee keer het winnen van het Wereld 
Muziek Concours. De foto uit 1985 met daarop Jan en het binnen halen 
van de WMC-vlag is historisch.  
Jan is nog steeds niet weg te denken binnen de muziekvereniging. Iedere 
repetitie speelt hij zijn partij nog mee op de bugel en ook een serenade 

zal hij niet overslaan. En dat 
is nog niet alles. Moet er 
gewerkt worden voor de 
vereniging, dan is Jan erbij. 5 
dagen bonenplak? Geen enkel 
lid wat alle dagen komt 
bonen aanbinden, behalve 
Jan…en dat terwijl Jan al 83 
jaar mag zijn! 
 
Vandaar dat hij geëerd werd 
met een prachtig cadeau en 
het speldje van de 
muziekbond met 3 zirkonia. 
Proficiat en dank voor al die 
jaren Jan en we hopen dat je 
er nog mooie jaren achteraan  

mag plakken!! 
Jubilaris Jan Derix – 70 jaar lidmaatschap  
St Caecilia America 

 

Beste inwoners van America,. 
 
Hierbij het overzicht van de missen rond de Kerstdagen in onze eigen St. 
Jozefkerk. Komen de tijdstippen u niet uit en wilt u naar een andere 
kerk voor een mis, dan verwijzen we u naar de site van de RK Federatie 
Horst-Sevenum: www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl  of kijk in de 
vitrinekast naast de kerkdeur, daarin komt een overzicht van alle missen 
in onze kerk en de andere kerken van de Federatie. 
 
Op zondag 22 december: 
Er is gewoon om 11.00 uur een mis in onze kerk.  
 
Kerstavond, dinsdag 24 december: 
Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 uur “kindje wiegen” in onze eigen 
St. Jozefkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij zijn welkom 
bij de kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje voorgelezen zal 
worden en ook enkele kerstliedjes gezongen zullen worden. En de 
kinderen mogen natuurlijk ook zelf even het kindje wiegen. We beginnen 
op tijd! 
Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 uur. 
Deze Kerstviering is een Gezinsmis. De zang en de teksten en het 
kerstverhaal worden verzorgd door kinderen uit America. We hopen 
velen welkom te mogen heten bij deze viering, een sfeervol begin van 
deze feestelijke tijd. 

 
Op woensdag 25 december, 1e Kerstdag,  is er een Hoogmis  om 11.00 
uur, met medewerking van het Gemengd Kerkkoor uit America.   
Na de hoogmis is de kerk open tot 16.00 uur voor bezichtiging van de 
kerststal. 
 
Op donderdag 26 december, 2e Kerstdag,  is er géén mis in onze kerk.  
 
Op zondag 29 december,  is er gewoon om 11.00 uur een mis 
 
Op woensdag 1 januari is er in de H. Lambertuskerk van Horst een mis 
om 10.30 uur met aansluitend mogelijkheid in het parochiezaaltje elkaar 
een Zalig Nieuwjaar te wensen. 
 
We hopen dat vele parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen 
komen vieren in onze kerk in America. 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/


Ziekencommunie: 
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege 
andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk 
graag 1x per maand, of nu met Kerstmis, de ziekencommunie zou willen 
ontvangen, geef dit dan door voor 20 december aan het algemeen 
secretariaat van de R.K. Federatie Horst-Sevenum,  waartoe ook onze 
kerk behoort (tel. 077-3981416) of geef het door aan Ine Daniels-v.d. 
Coelen (tel. 077-4641438). De priesters van de federatie staan graag ter 
beschikking om bij deze mensen langs te gaan. Het algemeen 
secretariaat is trouwens gesloten vanaf 21 december 12.00 uur tot en 
met woensdag 2 januari. 
 
Telefoonnummer priesternooddienst: 
Hebt u dringend een priester nodig (bijv. voor een ziekenzalving) en niet 
voor het doorgeven van misintenties en andere vragen dan is hiervoor 
een telefoonnummer beschikbaar: 06-55408023. Mocht u niet direct 
contact krijgen, spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en telefoonnummer 
in. De priester die op dat moment de telefoon beheerd kan mogelijk op 
het moment dat u belt druk bezig zijn. U wordt zo snel mogelijk 
teruggebeld! 
 
Onderhoud kerkhof: 
Op vrijdagmorgen 21 december worden op het kerkhof voor de laatste 
keer dit jaar de bladeren verwijderd. Om 9 uur ’s morgens worden alle 
vrijwilligers op het kerkhof verwacht. Zijn er nog mensen die zich hierbij 
willen aansluiten, dan zijn ze altijd van harte welkom.  
 

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om 
iedereen hele fijne Kerstdagen toe te wensen en een 
gezegend Nieuwjaar en vooral ook alle medewerkers en 
vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar.  

 
Werkgroep gezinsmissen, 
Namens de RK Federatie Horst-Sevenum: 
de coördinatoren van de St. Jozef parochie America. 

 
 
 

Voetbal AVV America 1 

Programma voor januari: tot eind januari winterstop. 

26 januari  Meterik – America 
 

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.  

 
We wensen iedereen fijne feestdagen en  

een sportief 2020 toe. 
 

"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  
 
 
 
 
 
 

http://www.avvamerica.nl/
mailto:peggywismans@home.nl


NAMENS “  ’t EETPUNT  “ AMERICA 
Jolanda Pouwels heeft recent aangegeven dat ze per 1 februari 2020 
gaat stoppen met het verzorgen van de catering voor ’t Eetpunt in 
America. Ze heeft ons maar liefst 13 jaar voorzien van heerlijk eten 
waar we met zijn allen van genoten hebben. 
We vinden het besluit wat Jolanda heeft genomen heel jammer maar 
respecteren dit en hopen dat ze een mooie invulling zal vinden in de 
ontstane vrije tijd wat ze graag wil. 
Zoals reeds medegedeeld zal Paul Smits uit Meterik de rol van Jolanda 
per 1 februari 2020 overnemen en we hebben het volste vertrouwen erin 
dat we hiermee een juiste keuze gemaakt hebben. 
 
Jolanda, bedankt!!! Paul, veel succes!!! 
 
 

 
 
 

Activiteitenoverzicht America jan./ febr.  2020 
Kerstmis  
28 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
 

Januari 2020 
5 – America bruist /kampioenengala /nieuwjaarsbijeenkomst/ prijsuitreiking 
Americaanse quiz 
8 – Nieuwjaarsactiviteit Zij Vooruit  
8 - Kienen voor ouderen 
11 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur  
11 - Prinsenbal en verlovingsbal Turftreiers  
15 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur) 
15 – Eetpunt 
19 – viering 3 x 11 Boerenbruiloft Turftreiers America  
19 – inleveren Kopie Peelklokje  
22 – gezellige middag KBO 
25 – Playbackavond Duitse avond  
26 – Voorverkoop zittingsavonden 
26 – uitkomen Jeugdprins / prinses / Jeugdplaybackshow 
29 – Activiteit Zij Vooruit   

 

Februari 
1- receptie Prinselijk paar en adjudanten 
2 – hobbymarkt Peelmuseum 
5 – Eetpunt 
8 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
8 – receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 
9 – inleveren Kopie Peelklokje   
12 – Activiteit Zij Vooruit   
12 - Kienen voor ouderen 
12 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur)  
14 – 15 – Zittingsavonden 
23 – Boerenbruiloft 
24 – Optocht Turftreiers en daarna Carnavalsbal 
25 – Jeugdcarnavalsbal en ’s avonds Muts af 

 

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

De gemeentegids 2020 en de Gemeentekalender 
2020 zijn tot 31 januari a.s. af te halen in 

Gemeenschapshuis Aan de Brug.  
Daarna in het Gemeentehuis. 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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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 

 
 

Oud ijzer Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg staat een 
container voor oud ijzer en een voor elektrische apparaten.  

  De Paardenvrienden.  
 

Wie heeft in de week van 12 dec. per ongeluk mijn bruin 
rollatormandje meegenomen in de wachtkamer bij het LaefHoes ? 
Neem hiervoor contact op met het redactieadres , Hofweg 2a, tel 
077 4642033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  PLAYBACKSHOWS 2020     
                              25 EN 26 JANUARI !!!!! 
 

 
De 11de van de 11de is voorbij en dus is het nieuwe carnavalsseizoen geopend        

Het Jeugdcomité heeft de vertrouwde playbackshows weer op de agenda gezet!! 

Zoals voorgaande jaren wordt het vast weer een super gezellig weekend voor  

jeugd én volwassenen. Beide playbackshows vinden wederom plaats in de 

bondszaal van America.  

!!!!! Echter is de opzet dit jaar veranderd voor de grote playbackshow nl: dit 

is een thema gebonden avond!!!!!!! 

Op zaterdagavond 25 JANUARI zal voor de 20ste keer de GROTE 

PLAYBACKSHOW plaats vinden, deze word georganiseerd door 2 enthousiaste 

americanen. Voor iedereen die van de basisschool af is, is hier de kans !! Pak de 

uitdaging aan om met één van die grote geldprijzen er van door te gaan !!! 

Hoofdprijs € 150,- Geef je/jullie vóór 23 JANUARI door een mail te sturen 

naar PLAYBACKSHOWAMERICA@hotmail.com  

Op zondagmiddag 26 Januari is dan de knalmiddag voor de basisschooljeugd. 

Voor de 37ste  keer vindt er dan de JEUGDPLAYBACKSHOW plaats.  Zit je in 

groep 1 t/m 8 van de basisschool en wil je deze middag er met de grote 

wisselbeker vandoor gaan en/of met een geldprijs of vind je het gewoon leuk om 

mee te doen, geef je/jullie dan zo snel mogelijk op ( vóór 20 januari) door het 

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

vinden, in te vullen en in te leveren op Dissel 9 Mailtje sturen naar 

ruudenilona@kpnmail.nl  kan ook. Voor iedere jeugdige “artiest” is er een leuk 

aandenken. 

 

 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses van 2020 en hun gevolg 

bekend gemaakt worden. 
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit 

America en omgeving !! 

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

http://www.handjegezond.nl/
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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. 
 
 
 
 
 
 

Muziek en verhalen om stil van te worden 
 

24 November j.l. stond in het teken van 75 jaar bevrijding van 
America. Muziek en de verhalen waren hét thema van het 
Bevrijdingsconcert in de St. Jozefkerk.  
Muziek kan in moeilijke en verdrietige tijden een troost zijn.  
Muziek en verhalen raken mensen en beiden zijn ze liefdevolle 
dragers van waardevolle herinneringen.  
Fanfare St. Caecilia en het prachtige koor Vocal Group Happy 
Sound uit Hegelsom zijn hier een mooi bewijs van.  
Zij hebben samen met de vertellers en de spelers een speciaal 
concert gegeven, waarin sfeer, geluid en licht perfect 
harmonieerden. De kerk was bomvol, indrukwekkend, diep 
geraakt, mooie muziek, prachtige zang, ik vergat gewoon te 
klappen, mooie expositie, wat is er toch veel gebeurd in America 
!! Zomaar een paar reacties van aanwezigen. Mooiere 
complimenten kun je als organisatie niet krijgen.  
Ook wij waren onder de indruk ! Het was bijzonder !!  
Dank voor uw aanwezigheid.  

 
 
Fanfare St. Caecilia en St. Werkgroep Oud America. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Het oude jaar is bijna voorbij en dat is vaak een  
mooi moment om even terug te blikken… 

 
In 2019 heeft onze vereniging weer diverse hoogtepunten mogen beleven. 
Zo werd ons optreden op het Peeltoernooi beloond met het predikaat zeer 
goed, was er het concert met Koperpoets waar muziek en humor hand en 
hand gingen, het overweldigende Bevrijdingsconcert in de kerk en de 
huldiging van onze drie jubilarissen met aansluitend goed geslaagd 
Caeciliafeest. 
Ook hebben onze leden op vele manieren de handen uit de mouwen 
gestoken, zoals met de potgrondactie, bonen aanbinden en de organisatie 
van het Meister Rongen Peeltoernooi.  
En natuurlijk zijn de Vrienden van de Fanfaar opgericht, geweldig! 
 
Het nieuwe jaar starten we even rustig aan. In 2020 even geen 
Nieuwjaarsconcert. Natuurlijk zal weer de potgrondactie worden gehouden 
op 7 maart. Ook werken we toe naar nieuwe concerten. Plannen zijn er 
genoeg! Zo is er het voornemen om eens in de vier jaar een groots 
opgezet concert neer te zetten zoals we dat afgelopen november in het 
kader van de Bevrijding hebben gedaan. Wordt vervolgd… 
 

 

Wij wensen u fijne Kerstdagen en 
een gezond en muzikaal 2020! 

 
 
 
 
 

 

 



In 2020 bestaat Joekskapel Mekkeluk 
Zat 40 jaar. 

We gaan deze mijlpaal vieren op 
zaterdag 27 juni 2020. 

 
De America All Starsband zal dan weer 

een optreden verzorgen. 

 

Als je kan zingen (of denkt dat je het kan) een 
instrument bespeelt, van gitaar tot de deksels 

van de kookpannen, van trompet tot de panfluit 
en alles wat er tussenin zit, geef je dan op om 

mee te doen met de America All Starsband.  
Je krijgt hiervoor een avond eeuwige roem,  vriendschappen voor het leven 
en in de zomer nog een afterparty  met de jubilarissen van de Joekskapel. 

 
Ps. de luchtgitaar geldt niet als instrument.  

Die mag je wel meenemen op 27 juni en meespelen met  
de America All Starsband. 

 
Voel je je geroepen om mee te doen, geef je dan op  

via onderstaand mail adres: 
marksteeghs@ziggo.nl 

Of stuur mij een persoonlijk bericht via Facebook. 

 

We hopen dat we veel aanmeldingen krijgen en we weer 
een onvergetelijke editie van de 

AMERICAN ALLSTARS BAND kunnen 
neerzetten. 

 
 

Namens Joekskapel Mekkeluk Zat 
alvast bedankt. 

 

Cafetaria Hap & Stap 
 
Beste klant, 
 
Wegens de kerstvakantie zijn 
wij van 23 december (maandag) 
t/m 3 januari (vrijdag) gesloten.  
Vanaf 4 januari (zaterdag) zijn 
wij weer geopend om 16:00 uur. 
 

Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar. 
 
Groetjes, 
 
Familie Cao en de 
medewerkers. 

mailto:marksteeghs@ziggo.nl


 

Zij Vooruit! wenst 
iedereen 

fijne feestdagen 
en een 

gelukkig 2020.  

 

Nieuwjaarsreceptie met muziekquiz bij Zij 
Vooruit! 
Op 8 januari zullen we het glas heffen op een fantastisch 2020. 
Aansluitend hebben we een muziekquiz met een prijs voor de winnaar. 
Locatie: Aan de Brug.  Aanvang: 20.00 uur 
Toegang voor leden is gratis. Toegang voor niet leden is € 4,50 
 

Lezing Alzheimer bij Zij Vooruit! 
Op 29 januari verzorgt Cora Keijsers samen met Francien Lommen een lezing over 
Alzheimer.  
Zij zullen ons meenemen in de wereld van Alzheimer. Deze ziekte komt steeds vaker 
voor. Vooral het omgaan met mensen met Alzheimer zal aan bod komen. 
Locatie: Aan de Brug.  Aanvang: 20.00 uur. 
De toegang is gratis voor iedereen. 

 

EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent 
u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 15 januari er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 13 januari 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 15 januari. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 12,00 bij  
Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707) ook tijdens het 
Eetpunt. 



 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

 
Op 30 november hebben wij afscheid moeten nemen van ons erelid  

Bèr van der Coelen 
 
Hij is vanaf het prille begin lid geweest van onze vereniging. Actief 
als commandant, nauw betrokken bij de jeugd, altijd interesse in de 
sport. Vaak was hij op de concoursen en altijd in voor een praatje. 
Wat zullen we dit gaan missen… 
 
En nu, zo kort voor de feestdagen, is het dan ook moeilijk om vrolijk 
kerstfeest te wensen. Maar mensen geniet van het samenzijn en we 
wensen jullie een gezond 2020.   
Bestuur en leden van de Paardenvrienden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

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

 
De volgende wedstrijd voor Oxalis 1 wordt gespeeld op zondag 12 januari om 
12.30 tegen de koploper ONA/Astrantia 1 in Overasselt.  
Oxalis neemt afscheid van hoofdtrainer Jan Wielink 
Aan het einde van seizoen 2019-2020 zullen we afscheid nemen van 
hoofdtrainer/-coach Jan Wielink. Jan was en is een goede leermeester voor onze 
selectie en heeft ons de afgelopen 2 jaar op diverse fronten ondersteund om SV 
Oxalis krachtiger te maken. We danken Jan voor zijn inzet en wensen hem veel 
succes voor de toekomst. 
Zaaltrainingen feestdagen 
Zaal de Kruisweide is gesloten op 24-25-26-31 december en 1 januari. Dat 
betekent dat de trainingen op die dagen vervallen. 
Voor alle teams geldt dat er van 23 december t/m 3 januari (week 52 en week 1) 
geen trainen is. 
Vanaf 6 januari geldt het normale trainingsrooster weer. De eerste wedstrijden 
in het nieuwe jaar zijn 8 januari (midweek) en 11-12 januari (jeugd en senioren). 
 
SV Oxalis supporter van het Horster Sportakkoord 
Donderdagavond 28 november vond op het Citaverde College in Hegelsom de 
officiële aftrap plaats van het Horster Sportakkoord. Samen met 78 
sportverenigingen, lokale organisaties, zorgaanbieders en scholen uit Horst aan 
de Maas zette voorzitter Marieke van Asten haar handtekening onder het 
akkoord. Hiermee is SV Oxalis officieel supporter van het Horster Sportakkoord 
en steunt zij de drie thema’s die gezamenlijk zijn opgesteld. 
 
Het Horster Sportakkoord is voor én door de verenigingen, organisaties en 
inwoners van Horst aan de Maas. Samen hebben ze dromen en ambities 
verzameld. Deze zijn vertaald naar concrete plannen en acties voor de komende 
drie jaar om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente Horst aan de 
Maas kunnen sporten, bewegen en meedoen. Met het Horster Sportakkoord 
willen de partijen ervoor zorgen dat sport en bewegen voor iedereen in Horst 

 

http://www.svoxalis.nl/


aan de Maas toegankelijk is en dat iedereen er plezier aan kan beleven. Zo 
krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief en 
gezond kunnen ontwikkelen. Daarnaast stelt het akkoord om sport en bewegen 
te verbinden met bijvoorbeeld senioren, mensen met een beperking, 
arbeidsmigranten en gezinnen in armoede. Ook worden alle vormen van 
samenwerking gestimuleerd waarbij aandacht is voor samenwerking in de 
dorpen en kernen. 
Vacature schoonma(a)k(st)er 
SV Oxalis zoekt een schoonma(a)k(st)er die 2 tot 3 uurtjes per week onze nieuwe 
accommodatie kan poetsen. Het gaat om 4 kleedlokalen, 2 
scheidsrechterslokalen, gang en toiletten. Periode jaarlijks augustus t/m oktober 
en eind maart t/m juni. 
Dit alles tegen een gepaste vergoeding. Interesse of meer weten? Neem dan 
contact op met het secretariaat via info@svoxalis.nl 
 

Oxalis wenst iedereen fijne feestdagen en  
alvast de beste wensen voor 2020! 

 
Agenda 

• 27-12-2019: Blacklight toernooi Overloon voor de jeugdteams 

• 13-01-2020 t/m 17-01-2020: 2e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  in Sporthal de 
Kruisweide Sevenum 

• 18-01-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide 
Sevenum 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 

 



Uitnodiging 
 

Op woensdag 15 januari 2020 is weer een  
Openbare Dorpsraadvergadering 

 
Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij 

uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur. 

 
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! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Twee kampioenteams bij VC Trivia 
Op zaterdag 14 december speelden zowel VC Trivia MA1 als VC Trivia DS4 
een wedstrijd om het mogelijke kampioenschap voor de eerste helft van 
het seizoen binnen te halen. VC Trivia MA1 speelde deze dag een 
uitwedstrijd in de Dendron Sporthal tegen Hovoc en dames 4 speelde haar 
laatste thuiswedstrijd van het jaar in de gymzaal van Hegelsom. Waar VC 
Trivia MA1 met een overtuigende zege het kampioenschap binnenhaalde, 

verloor dames 4 helaas haar wedstrijd, maar behaalden ook zij toch 
voldoende setpunten om zich tot periodekampioen te mogen bekronen.  
Als eerste mochten de meisjes A1, dit seizoen onder leiding van Ruud 
Heringa, aantreden in de derby tegen de meisjes A van Hovoc. Ze startten 
voorzichtig aan de wedstrijd, maar werkten hard om de set toch binnen te 
halen. Dit lukte met een stand van 19-25. De tweede set werd door goede 
servicedruk en mooie rally's ook gewonnen met eenzelfde stand. De 
derde set liet zien waarom de dames zich kampioenen mogen noemen, 
want deze werd met 12-25 gewonnen. Met het kampioenschap al in het 
hoofd, werd de laatste set toch nog wat spannend, maar de meiden van 
VC Trivia hielden het hoofd koel en wonnen de laatste set ook met 21-25. 
Met twee punten los van de nummer twee gaan de meiden in het nieuwe 
jaar een nieuwe uitdaging aan in de eerste klasse.  

 
 
Daarna was het de beurt aan het vierde damesteam van VC Trivia. Zij 
spelen dit seizoen in de derde klasse en staan onder leiding van Theo van 
Rens. In een spannende wedstrijd tegen Accretos D2, de nummer 2 van de 
poule, wisten zij net genoeg punten te pakken om het kampioenschap 
binnen te halen. Hoewel ze de wedstrijd met 2-3 verloren, waren de twee 
gewonnen sets voldoende om na de derde set een feestje te kunnen 
vieren. 



 
 
Gefeliciteerd !! 
 

Samen een leefbaar America houden! 
Al sinds 1949 zetten bewoners zich in voor de leefbaarheid 
van America, en met succes….. 
 
Vele van ons doen al wel ergens iets van vrijwilligerswerk. 
Heel goed natuurlijk, dat houdt America sterk. Om 
America nu en in de toekomst ook leefbaar te houden is 
het belangrijk dat er steeds weer nieuwe mensen zich in willen zetten 
voor ons dorp. De dorpsraad en dorpscoöperatie van America zijn 
bijvoorbeeld organisaties die zich bestuurlijk inzetten voor ons dorp. Zij 
hebben al vele zaken weten te realiseren in het belang van America. En 
dat wil het blijven doen. 
 
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een 
toekomstbestending America? Kom dan eens een keer 
naar een openbare dorpsraadvergadering of neem 
contact op met Marco Hesp (DRA, 06-51554717) of Jac 
Thijssen (DCA, 06-34451305). 

We hebben jou hard nodig!!! 

 

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 
 
 
 
 

DOORGAAN MET DOPPEN! 
Allereerst willen we jullie allemaal bedanken voor het trouwe 
sparen van de doppen voor KNGF geleidehonden! 
Samen sparen wij al jaren (schone) harde plastic doppen voor de 
opleiding van de honden van het KNGF. Tiny Vullings en Annemarie 
Lahaye blijven het verzamelpunt voor America. U kunt de doppen 
ook naar de Dagwinkel in America brengen. Het tussendepot 
(inzamelen tot er een container vol is) en transport is 
overgenomen door de Stichting OOGappeltjes. Vanaf nu gaan de 
doppen dus via een iets andere route naar het KNGF. Blijft u 
a.u.b. meedoen! 
Zie www.stichtingoogappeltjes.nl  en 
www.geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-
sparen 
 
Dit jaar hebben we in totaal 293 volle vuilniszakken weggebracht!! 
Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Liefdevol 2020. 
Tiny Vullings en Annemarie Lahaye. 

http://www.stichtingoogappeltjes.nl/
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Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen in Venray 
 
Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, 
zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen 
of last te hebben van verlegenheid. 
In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust 
om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te staan 
en gemakkelijker contact te maken. Door middel van 
oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgt het kind handvatten om 
beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 
anderhalf uur en een ouderavond. 
 
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen 
en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
Wanneer: dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 2020 van 15.45 tot 
17.15 uur. Ouderavond: maandag 16 maart 2020 om 19.30 uur. 
Informatie en aanmelden 
De training wordt gegeven in samenwerking met Gezinscoach Venray. 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 25 februari 2020. 
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michele Jordan 
(m.jordan@synthese.nl) of Irma Versteegen (i.versteegen@synthese.nl).  
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het 
kopje aanbod & inschrijving.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Beste lezers 
De welfare (voorheen Rode Kruis) heeft afscheid genomen van 
America  en gaat onder de dorpscoöperatie verder onder de naam  

SAMEN CREATIEF 
Wilt u ook creatief bezig  zijn  met haken en breien en kaarten 
maken of iets anders ?  
U kunt iedere maandag middag terecht in aan de brug van 13.30 
tot 15.30 uur. Hier wordt u geholpen zodat u zelf leuk creatief 
bezig kunt zijn. 
Loopt u gerust eens binnen.  
De volgende bijeenkomst is maandag 7  januari 2020 
Met vriendelijke groeten  Marianne Pluk  

 

Aan het einde van het jaar een woord van dank aan alle bezorgers van 
de Dagwinkelfolders. Inmiddels is dit clubje uitgegroeid tot 18 

personen, waarvan er wekelijks wel een aantal in de weer is. Super dat 
jullie dit doen 

 

Dagwinkel America i.s.m.  St. Brood op de Plank 
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Trekkingsuitslag Grote 
Clubactie 2019  
U kunt uw lot(en) checken  

op www.clubactie.nl 
Hebt u iets gewonnen? Proficiat!  
Volg dan de instructies op uw lot. 

 
AVV America dankt alle deelnemers voor het meespelen.  

 

Samen sterk !  
De dorpsraad, het LaefHoes en de Dorpscoöperatie gaan (nog) meer 
samenwerken en de krachten bundelen. De Dorpscoöperatie heeft 

momenteel een erg klein bestuur en de groepen die gebruik maken van 
de Dorpscoöperatie worden er steeds meer.  

Een uitbreiding is dus echt noodzakelijk. 
In 2020 zal dit meer gestalte gaan krijgen. 

Ook zal de coöperatie dan actief leden gaan werven.  
U hoort hier nog van. 

 
De dorpsraad, het LaefHoes en de Dorpscoöperatie wenst  

iedereen fijne feestdagen en een gezond 2020!  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Wat zijn de belangrijkste vuurwerkregels? 

• Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 is het voor verkopers van 
consumentenvuurwerk verplicht om gratis veiligheidsbrillen en 
aansteeklonten aan klanten mee te geven. Gebruik deze dan ook om 
jezelf te beschermen. Ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt.  

• Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's 
avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken 
strafbaar. 

• Vuurwerk kopen mag alleen als je 16 jaar of ouder bent. (Vanaf 
12 jaar mag je wel categorie F1 kindervuurwerk, zoals sterretjes en 
ijsfonteinen kopen en afsteken). 

• Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen, af te steken en in 
bezit te hebben. 

• Vuurwerk mag verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Als 
één van deze dagen op een zondag valt, mag er op die dag geen 
vuurwerk verkocht worden. Het is in dat geval wel toegestaan vuurwerk 
te (ver)kopen op 28 december. 

• Gebruik een lanceerstandaard voor vuurpijlen. Dit is sinds 2018 
verplicht. 

• Je mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren. 

Samen zorgen voor een veilige jaarwisseling !!! 

 

Stooktip 
Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. Bij dit soort 
weer blijft de rook namelijk lang hangen waardoor de lucht 
rond je huis erg ongezond wordt. In de Stookwijzer kun je 

zien of het verantwoord is om te stoken,  
 
 
 
 

http://www.clubactie.nl/
https://www.stookwijzer.nu/


Terugblik 1e jaar alleenstaanden WhatsApp groep: Kom d’r Beej 
In november 2018 het eerste licht gezien, dus wordt het tijd voor een terugblik 
over het 1e jaar Kom d’r Beej! 
Wat kregen en krijgen we positieve reacties over dit initiatief voor 
alleenstaanden. Dit doet ons deugd en motiveert ons om vol vertrouwen door te 
gaan in het nieuwe jaar: kennelijk voorziet Kom d’r Beej in een behoefte. 
Terugkijkend merken we dat een aantal mensen de weg naar Kom d’r Beej al 
heeft gevonden, en zien graag nog meer deelnemers in onze groep.  
Want: hoe meer deelnemers, hoe meer divers de interesses liggen en dus ook 
hoe meer verschillende initiatieven er worden genomen. Hierdoor zullen meer 
mensen zich thuis gaan voelen bij Kom d’r Beej. 
 
Om jullie een kijkje in onze keuken te geven wat we zoal gedaan hebben in de 
afgelopen periode: Er zijn in totaal 37 initiatieven genomen voor diverse 
activiteiten:  
-diverse film-, theater- en  concertbezoeken - wandeltochten 
- koken voor een aantal personen   - spellenavond   
- dagje Bospop  Weert   - borrelavond    -Passion Lottum 
- diverse creatieve workshops (koken en bloemschikken) 
- wedstrijd vrouwenvoetbal  - collegetour met Jac Poels en Twan Huys  - 
- kerstbrunch    - lezing/ documentaire Rowwen Heze  Peelmuseum  
- bezoek aan het Top 2000 café Hilversum  - parkfeesten Venlo   
- kermis Venray   - OLS Sevenum   -  open bedrijven dag America   
- toneelvoorstelling de Vrije Spelers   - carnavals zaterdag in Horst  
 
Hoe werkt de WhatsApp groep in de praktijk? 
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. 

• In de WhatsApp groep komen dus alléén initiatieven van activiteiten voorbij. 
Verder geen reacties of meningen over een initiatief. 

• 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. 

Denk je: dit is echt iets voor mij, wil je mee doen of meer informatie?  
Neem contact op met Peggy Wismans: 06-48550730  

Zondag 17 november is Sinterklaas weer op bezoek 
geweest in America. Vanuit ons mooie Beukenhofje stonden de 

kinderen flink te zingen en de jeugdfanfare mooie 
sinterklaasliedjes te spelen. Er kwamen al snel genoeg pieten om 
met de kinderen mee te spelen. Sinterklaas arriveerde even later 
met nog een paar pieten in een hele oude legerambulance. 
Uiteindelijk bleek dat Sinterklaas de verdwenen kip in de ambulance had 
meegenomen en terug kwam brengen naar het Beukenhofje. De dierenverzorger 
van het Beukenhofje was blij dat de kip weer terecht is!  
Na een muzikale noot van de jeugdfanfare en een korte toespraak van 
Sinterklaas, nam Sinterklaas de kinderen in een mooi versierde huifkar mee naar 
de gymzaal van Jong Nederland. Hier werd vervolgens een gezellig 
sinterklaasfeestje gevierd! 
De kinderen van groep 7 en 8 mochten naar de Soos om samen gezellig karaoke 
te doen! Bij Jong Nederland werden door de kinderen leuke voordrachtjes 
gedaan. Top gedaan allemaal! 
Tenslotte kreeg iedereen nog een leuk cadeautje van Sinterklaas.  

Wij willen graag iedereen enorm bedanken die mee heeft geholpen om 
dit Sinterklaasfeest weer goed te laten slagen!  
Hopelijk allemaal tot volgend jaar! 

 
Hartelijke groeten,  Intocht Comité America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



800 Jaar Horst aan de Maas 
 

Aan een actief jaar komt een einde. Over de hele gemeente zijn er 
zo’n 100 activiteiten geweest in het kader van 800 jaar Horst aan 
de Maas, georganiseerd door zo’n 1000 organisatoren. 
Ook America heeft een flinke steen bijgedragen.  
Wie herinnert zich niet het prachtige DAF weekend eind juni en 
het geweldige verhalenfestival op de Verhalenberg.  
Op zondag 14 december werd ook onze St. Jozefkerk eens heel 
anders verlicht. De vele vrijwilligers en organisatoren hebben goed 
werk geleverd en America mooi op de kaart gezet. Op 11 januari 
2020 wordt nog eens teruggeblikt op alle activiteiten in de hele 
gemeente.  
Op vrijdag 13 december j.l. ging de Werkgroep DAF -weekend met 
30 personen uit Griendtsveen en America op uitnodiging van het 
DAF concern op bezoek bij de DAF fabrieken en het vernieuwde 
DAF museum in Eindhoven.  

Een geweldige dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op 25 januari is er weer een Oud papier inzameling 
van  Jong Nederland America 

Mensen in het nieuws 
Op 26 november overleed Bèr van der Coelen, echtgenoot van Jo van der 
Coelen – Derks (†). Bèr was 82 jaar.  
Sjaak Kleuskens  (zoon van Sef ) is op 27 november overleden in Australië. Hij 
was 87 jaar. 
Op 15 december overleed Frans Deckers, echtgenoot van Koos Deckers – van 
Kessel (†). Frans was 86 jaar.  
 
Op 4 november 2019 is Harm geboren, zoon van Hayke de Kleijne en Lotte 
Heesen.  
In november is Madeleine Schuurmans geslaagd voor de opleiding 
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut. 
Per 26 november is Mevr. Vullings-Driessen verhuisd naar Pastoor Jeukenstraat 
16, America. 
De Jubilarissen bij fanfare St. Caecilia waren Peter Janssen (40 jaar lid) en 
Hans v.d. Munckhof (50 jaar lid) en een bijzonder jubileum voor Jan Derix 
vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap (en nog steeds zeer actief !). Wat een 
geweldige prestatie! 
In december bestond de Werkgroep Oud America 40 jaar. In die 40 jaar is er 
een groot archief ontstaan over de korte , maar rijke historie van ons dorp.  
De Americaanse quiz is een groot succes geworden. Chapeau voor de 
organisatie. 5 Januari weten we wie de winnaars zijn geworden.  
Het Bevrijdingsconcert en de expositie op 24 november over de oorlog en 
bevrijding hebben veel indruk gemaakt.  
Op 11 januari weten we wie de nieuwe Prins en Boerenbruidspaar wordt.  
 
Aan het eind van 2019 willen we graag alle medewerkers van het Peelklokje 
bedanken voor hun geweldige vrijwillige maandelijkse inzet: de redactieleden, 
de vouw- en nietploeg, de trouwe bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders 
en de begunstigers. We gaan in 2020 alweer de 34e jaargang in.  

We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en 
alle goeds met veel goed nieuws voor 2020. 

Dit geldt ook voor de lezers buiten America en in het buitenland die het 
Peelklokje online lezen via www.inamerica.nl . 

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

In januari publiceren we altijd een overzicht van de geboorten en de 
overlijdens van het afgelopen jaar (2019) , die bij ons bekend zijn. Heeft u nog 
gegevens hiervoor? Graag doorgeven.  
 

Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in het nieuws”? 
Graag tijdig bij de redactie, liefst via mail. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis. 
Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 

http://www.inamerica.nl/

