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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 15 MAART 
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 27 
februari, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 en 30 maart. 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: 22 februari, 9 en 23 maart 
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 22 februari en 21 maart.  
Oud ijzer op 4 en 5 juni. 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 Kindcentrum De Wouter0774641918   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   088-7891000 Gehandicaptenplatform  077 3986684 
Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 
Melding zwerfvuil -  077- 4779777 Bestuur ‘t LaefHoes -  0774641943 
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 Huisartsenpraktijk 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 bestaat 20 jaar.  

In maart 2000 werd , mede door Synthese in America een Dagopvang opgericht, 
een plek waar vooral ouderen bijeen kwamen om een gezellige middag te 
hebben. Vanaf het begin waren hier vrijwilligers uit het dorp bij betrokken, die 
zorgden voor de nodige begeleiding. Twee van deze vrijwilligers zijn nog steeds 
actief bij de (intussen) Hoeskamer. Deze 2 dames zijn Lies de Swart en Sien 
Likkel uit Griendtsveen. 20 Jaar actief in de Hoeskamer, 20 jaar vrijwilliger: 
voorwaar een prestatie. We feliciteren Lies en Sien met deze mijlpaal en danken 
hen voor hun inzet al die jaren. Op de feestdag op 5 maart zullen zij in het 
zonnetje gezet worden.  

Inloop De Hoêskamer , ook iets voor jou! 
 
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
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        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

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  

 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl
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STARS 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

Wouterstraat 60 
 

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 
 

 

Een dokter nodig in het weekend of ’s avonds / ’s nachts?  
 
De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

0900 – 8818    € 0,15 p/m www.cohesie.org 

  
Openingstijden: 
Alléén voor spoedgevallen ‘s avonds, ‘s nachts of het weekend. 
Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 0900 – 8818    € 0,15 p/m 
Houd de volgende gegevens van de patiënt bij de hand als u belt: 
Naam van de patiënt   Volledig adres  Geboortedatum 
Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  
Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 
Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs met uw 
Burger Service Nummer mee, én uw verzekeringspas van uw zorgverzekeraar. Indien u 
een actuele medicijnlijst bezit, gelieve deze ook mee te nemen. 
 

 
In het LaefHoês van 8-17 uur en op woensdag van 

18.30 -20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 boeken. Loop 
gerust eens binnen.  

De koffie is bruin. 
 

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

Grad Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 
 

 
 

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.  
 

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 woensdag 11 maart! 
U bent weer van harte welkom !.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

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


‘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.  
 

 

 EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 4 maart 2020 er een Eetpunt. 
Opgeven of afmelden voor 12.00 uur op maandag 2 maart 2020. 
 
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 (€ 13,00) betaalt u 4 maart. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 13,00 
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707) ook 
tijdens het Eetpunt. 
. 
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Attentie! 
Wij zoeken nog enkele kaarters om op maandagavond van 19.30 
tot 22.30 uur mee te kaarten (jokeren, kruisjassen en rikken). 

Locatie Aan de Brug. Leeftijd speelt geen rol. 
Kosten: € 1,50 voor koffie (met een koek inbegrepen). 

Loop vrijblijvend een keer binnen. 
Voor inlichtingen: tel. 077 - 4641938 

 

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. 
 

De week van het LaefHoes 
 
In de week van 14 t/m 18 april a.s. zullen er diverse activiteiten 
plaatsvinden in en om het LaefHoes door diverse werkgroepen en 
door de participanten van het LaefHoes.  
Op zaterdag 18 april zal er een Open dag gehouden worden van 11 
tot 15 uur.  
Op woensdag 15 april wordt er een dorpscafé georganiseerd 
onder het motto: America zorgt over de ontwikkelingen in de 
zorg ! 
U hoort hier nog van. Hou de nieuwsbrief, de website  en facebook 
in de gaten.  

 

Dorpscoöperatie America. 
 
De dorp coöperatie is op zoek naar nieuwe mensen, die tijdelijk 
mee willen denken om de coöperatie door te ontwikkelen. We 
hebben al enkele mensen, waaronder ook enkele jongeren bereid 
gevonden om mee te denken. Heel fijn.  
Interesse? Neem dan even contact op met Jac Thijssen, voorzitter 
van de dorpscooperatie:  jacthijssen@home.nl  

 

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

fiets waarvan het wiel aanloopt?  
 

Je strijkijzer of je staafmixer defect ? Defecte 
fiets? Of een kapotte broek ? 

Weggooien? Mooi niet! 
Kom ermee naar het Repaircafe !!! 

 

Het volgende  Repair Café is op zaterdag  
14 maart 

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. 
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Dansen  
Elke dinsdag om 11.00 uur in " de Brug". Dansen is een hele leuke 
sport voor je hele lichaam en je geheugen. 
Voor wie nieuwsgierig is wat we doen, kom dan een paar keer 
vrijblijvend meedoen. Tijd :  11.00 uur Leeftijd : 50 + 
Voor info :  06-20140185  

 

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. 

 

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…… 

 

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  

 
 

Koken in ’t Laefhoês 
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 jong en oud!  

 

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

- Op enkele plekken worden werkzaamheden verricht aan het 
openbaar groen om het nog mooier te maken. 

 

Samen moeten we America mooi zien te houden !! 
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?  

Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 

Heeft u een klacht? Zie bericht elders in het Peelklokje.  
 

Voetbal AVV America 1 

 
Programma voor maart (als het weer het toelaat) :. 
8 maart  DEV Arcen – AVV 
15 maart Montagnards – AVV 
22 maart AVV – SVEB 
29 maart Stormvogels – AVV 
 

De wedstrijden beginnen om 14.30 uur.  
We hopen, net als altijd 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.  
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"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  
 

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.  
 

                  Madeleine Schuurmans 
Verpleegkundig overgangsconsulent, leefstijl coach, 
orthomoleculair therapeut.  
Voor advies, begeleiding en coaching: 

• Vermoeidheid. Opvliegers. Stemmingswisselingen. 
Menstruele problemen. Gewrichtsklachten.  

• Voor optimale gezondheid. Verbeteren sportprestaties. 
Voedingsadviezen. 
(de meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten, geheel of gedeeltelijk) 
Bel of mail voor een afspraak; 06 23451271 of madeleineschuurmans@home.nl 
www.madeleineschuurmans.nl  

 

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 en een hesje. 

 

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 
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Door allerhande regelgeving staan kleine apotheken, zoals in America zwaar onder druk. We 
zijn dan ook blij dat onze apotheek kan blijven. Dat er elke dag een huisarts aanwezig is, is erg 
welkom en voorziet in een behoefte. Ook de huisartsen is er alles aan gelegen om hun 
praktijk, incl. apotheek in America open te houden. In die zin is het LaefHoes in combinatie 
met de andere participanten onmisbaar voor de leefbaarheid in het dorp.   

 

Balgooien 2020 op zondag 1 maart a.s. 
 

De aloude traditie leeft voort in America. Op de eerste 
zondag na carnaval trekken de kinderen van de basisschool  
(en tegenwoordig zelfs ook jonger), naar stellen die in het 
afgelopen jaar in het huwelijk zijn getreden.  
Onder luid geroep van de kinderen (“bal, bal, bal, …”) wordt hen vanuit 
de slaapkamerraam snoepgoed, sinaasappels, mandarijnen e.d. 
toegeworpen. Volgens de overleving zou dit veel voorspoed en 
vruchtbaarheid brengen voor de pasgehuwden. 
Het Boerenbruidspaar neemt ook deel en sluit de rij van gehuwden met 
het gooien van snoepgoed, en dit jaar zal dit zijn in Het Beukenhof. 
Voor zover bekend is de gemeente Horst aan de Maas de enige gemeente 
waar het traditionele Balgooien plaatsvindt. De Dorpsraad van America 
organiseert het Balgooien door in overleg met de bruidsparen een route 
op te stellen. Er staan dit jaar (maar) 2 gehuwde paren op het lijstje:  
 
Aanvang 11.00 uur bij  
1.Pieter & Elona Coopmans-Bazuin, Zwarte Plakweg 80, daarna naar  
 
2. Dirk & Milou Lemmen-Klomp (Booreboedspaar), in “Het 
Beukenhof” 
 

Dorpsraad America 

 

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal op 
www.inamerica.nl onder het kopje “het Peelklokje” 

 

https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zo
eken . 
 
Blijf op de hoogte van vergunningaanvragen in uw omgeving.  
Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice. 
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door 
gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd 
worden. U kunt het type bericht instellen en van welke organisatie u 
deze berichten wenst te ontvangen.  

 

Huisartsenpraktijk America

Vanaf 1 maart iedere dag bereikbaar 

Huisartsen Apotheek

Maandag 8.00-12.30 8.00-12.00 13.00-15.00

Dinsdag 8.00-12.30 8.00-12.00 13.00-15.00

Woensdag 8.00-12.30 8.00-12.00 13.00-15.00

Donderdag 8.00-12.30 8.00-12.00 13.00-15.00

Vrijdag 8.00-12.30 8.00-12.00 13.00-15.00

Spoedrecepten na 15. 00 bestellen via telefoonnumer  077 467 41 75

Afhalen recepten iedere dag vanaf 13.00 uur

Openingstijden Carnaval 

Huisartsen Apotheek Waarneming vóór spoed

24-02-20 Gesloten Gesloten

25-02-20 8.00-17.00 8.00-17.00

26-02-20 8.00-17.00 8.00-17.00

Voor spoedgevallen in de avond, nacht, het weekend en  op feestdagen kunt u contact

opnemen met Huisartsenposten Noord Limburg 0900 8818

Ook voor uw herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen

HAP de Brink 077 467 38 68 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl

http://www.inamerica.nl/
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Café Boëms Jeu 

 
 

Boëms blieft Boëms : 
 

Alderwets gezellig 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training Tim en Flapoor 
 
De training Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 

6 t/m 8 jaar. Kinderen vinden het soms lastig om te vragen of ze met anderen 

mogen spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen. Kinderen 

van 6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld van de fantasie. De training sluit 

hierbij aan door gebruik te maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De 

trainers spelen de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Zij laten in elke training 

voorbeelden zien van zowel gewenste als ongewenste gedragingen naar elkaar 

toe. Samen met andere kinderen leert het kind hoe het op een goede manier 

kan omgaan met zichzelf en anderen. Er wordt geoefend door middel van 

spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes. 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: Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor 6 t/m 8 jarigen 
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst 
Wanneer: Dinsdag 10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2020 van 15.30 tot 17.00 
uur. Ouderavonden: dinsdag 10 maart en 7 april 2020 
om 18.00 uur. 
Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.  
 
Aanmelden kan tot 25 februari 2020. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica de Jong 
(j.dejong@synthese.nl) of Derya Bozok (d.bozok@synthese.nl).  
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het 
kopje aanbod & inschrijving. 

 

MEDEDELING  ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA: 
 
In het vorige Peelklokje stond een ? bij 26 februari, maar we hebben 
doorgekregen vanuit het Secretariaat dat er op Aswoensdag 26 februari 
om 19.00 uur wel een mis is in onze kerk te America waarin gelegenheid 
tot het afhalen van het Askruisje. 
 

Coördinatoren St. Joseph Parochie, 
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Opslagruimtes (2 stuks en goed geïsoleerd) te 
huur. Afmetingen: 7,5 x 8,5 meter en 5 x 8,5 

meter. 
Voor informatie: 06-23149534 

 

Te koop: open haardhout, eiken en kortgemaakt. 
Tel. 06 23149534 

 

Creatieve avond bij Zij Vooruit! 
 

Op woensdag 4 maart zullen we met ballonnen en  gips bakjes maken waarin 
we voorjaarsplantjes maken. 
Zelf meenemen een klein dienblad (vierkant of langwerpig). 
Opgeven kan tot 21 februari bij Cristel. 
 
Locatie: Aan de Brug.  Aanvang: 20.00 uur 
De kosten voor leden bedragen € 10,- (dit is voor het gips en de plantjes) en 
voor niet leden € 12,50. 

 

Waterwandeling met Zij Vooruit! 
Op woensdagmiddag 18 maart organiseert Zij Vooruit! een waterwandeling in 
natuurgebied ’t Ham. 
De wandeling is 4 tot 5 kilometer en duurt ongeveer 2 uur. 
Om deze middag helemaal sportief te maken gaan we per fiets naar het gebied. 
Aanmelden kan tot 11 maart bij Cristel op email zijvooruit@outlook.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving X-triathlon gestart 
Op zondag 17 mei 2020 organiseren Iedereen Kan Sporten en MEE De Meent 
Groep voor de derde keer de X-triathlon voor mensen met een beperking in 
Venray. Deze triathlon is zo aangepast dat iedereen, met welke beperking dan 
ook, mee kan doen. Deelnemers, buddy’s en vrijwilligers kunnen zich tot 1 mei 
inschrijven via www.iedereenkansporten.nl/x-triathlon  
De X-Triathlon bestaat, net als een gewone triathlon, uit zwemmen, fietsen en 
hardlopen. Maar dan aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van afstand en tijd. 
Je kunt zelfstandig meedoen of samen met een buddy. Ga je voor de snelste 
tijd, schrijf je dan in voor het wedstrijdparcours. Gaat het je vooral om het 
meedoen, de beleving, schrijf je dan in voor het recreantenparcours.  
Ook buddy’s en vrijwilligers zijn van harte welkom om de X-triathlon mogelijk 
te maken! Als buddy ondersteun je deelnemers tijdens de triathlon. Als 
vrijwilliger draag je een steentje bij om alles op rolletjes te laten verlopen. 
Bijvoorbeeld bij het opbouwen en afbreken van het parcours, maar ook tijdens 
de X-triathlon. En je bent onderdeel van een sportief en gezellig evenement! 

 

X-toppers: Nijmeegse Vierdaagse voor mensen met 
beperking 

Meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse, ondanks je beperking. Dat kan via 
het wandelproject X-toppers van Iedereen Kan Sporten en MEE De Meent 
Groep. X-toppers zorgt voor begeleiding tijdens het lopen en regelt 
faciliteiten zoals slaap- en rustplaatsen, vervoer, catering en medische 
verzorging. Deelnemers hoeven zich alleen maar te concentreren op het 
meedoen en halen van de finish. Voor de Vierdaagse 2020 van 21 t/m 24 juli 
zoekt X-toppers deelnemers, buddy’s en sponsoren. 
Dit jaar doen de X-toppers voor de 10e keer mee aan de Vierdaagse. Sommige 
deelnemers lopen al jaren mee. Maar er zijn ook elk jaar weer nieuwe gezichten 
bij. In 2019 stonden er 60 deelnemers aan de start. Samen met hun buddy 
gingen ze de uitdaging van 30, 40 of 50 km aan.  
Doe mee als X-topper, buddy of sponsor 
Om meedoen in 2020 weer mogelijk te maken zoekt de X-toppers deelnemers, 
buddy’s en sponsoren. Ben je 12 jaar of ouder? Heb je een beperking, 
bijvoorbeeld een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking of een vorm 
van autisme? En wil jij graag de Nijmeegse Vierdaagse lopen maar kun jij dit 
vanwege je beperking niet alleen? Dan ben jij de X-topper die we zoeken! Ook 
buddy’s zijn van harte welkom zich aan te melden. Zij ondersteunen de X-
toppers tijden het lopen. Wil je als sponsor aan dit unieke evenement 
bijdragen, ook dan is je bijdrage van harte welkom.  
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Tijn Wabeke, 
projectleider X-toppers, e-mail t.wabeke@iedereenkansporten.nl of kijk op 
www.iedereenkansporten.nl/x-toppers.  
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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.  
 

 
SERENADE DOOR DE FANFARE 
 
Bent u 50 of 60 jaar getrouwd? 
Dan wil muziekvereniging St Caecilia America, 
mede namens de Americaanse dorpsgemeenschap,  
u graag een serenade aanbieden. 
      
Laat ons tijdig weten wanneer deze feestelijke  
gelegenheid plaatsvindt, door een email te sturen naar 
secretariaat@mvcaecilia.nl, of contact op te nemen met Marion 
Heijnen, 06-51062954 
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Uitnodiging 
 

Op woensdag 11 maart 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! 

 

 
 
 



 
 

Te huur: kantoorruimte op de bovenverdieping van het 
LaefHoes. Het gaat om een ruimte van ca. 15 m2. Voor 
info: info@laefhoes.nl 

 

mailto:info@laefhoes.nl


Dementie 
1 op de 5 mensen heeft kans om dementie te 
krijgen. Maar wat is nu dementie en hoe kun je er 
mee omgaan? 
Ik heb een training gevolgd bij de gemeente Horst 
aan de Maas en wil mijn kennis over dementie 
delen door middel van het organiseren van 
bijeenkomsten, dit kan zowel overdag als ‘s 
avonds. 
Dus als je meer wilt weten over dementie neem gerust contact met mij op; 
Cora Keijsers,  
Namens de werkgroep dementievriendelijk America, 
Tel. 0615351954 
Mail; ccm.keijsers@gmail.com  

 

Ingezonden. 
In de afgelopen jaren zijn er verschillende NOODKRETEN geweest 
om de supermarkt in ons dorp in stand te houden. Nu is het tijd 
om deze noodkreet aan de overige winkels te richten. Het lijkt 
erop dat de Dagwinkel alles in de strijd gooit om zelf te overleven 
ten koste van andere ondernemers hier in America. Dat wij nu nog 
zo’n diversiteit aan winkels hebben komt omdat we altijd rekening 
met elkaar hebben gehouden.    
 
Verontruste Americaanse Ondernemers. 

 

 
Makkelijk Melding Maken!!!  
Wist u dat er handige App’s bestaan waarmee u zeer 
gemakkelijke melding kunt maken van “problemen” 
buiten op straat, zoals een losliggende stoeptegel, 
graffiti, stankoverlast, afval, hondenpoep, wegen of een 
kapotte straatverlichting?  
Met de “Buiten Beter” of de “Mijn Gemeente” App is uw 
melding zo gedaan bij de gemeente. Foto maken, locatie 
aangeven en het probleem omschrijven en klaar is…… 
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Vacature M/V 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 16 jaar die ervan houdt om 
buiten te zijn, creatief en/of sportief en energie krijgt om met kinderen en 
jongeren om te gaan?  
 

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

 

Voor originele Kleding 

en  mooie accessoires 

voor carnaval slaag 

je bij ons 

 
Wij zijn gesloten van 

9 t/m 15 maart 

 

fijne carnaval  ALAAF!! 

 

v.Heijster Wol&textiel 

 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

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

 
Johnny Vervoort nieuwe trainer SV Oxalis 
Het bestuur van SV Oxalis is er in geslaagd een nieuwe trainer te vinden voor 
haar selectie. Vanaf de 2e helft veldcompetitie, begin april, zal Johnny 
Vervoort als hoofdtrainer/-coach voor de groep staan. 
Johnny Vervoort is een ervaren trainer op het hoogste niveau die verder kan 
bouwen aan het team. “Met Johnny Vervoort hebben we de juiste persoon 
gevonden die de dames verder kan ontwikkelen in hun groei. Daarnaast wil hij 
de ingezette koers van het technisch beleid verder mee vormgeven”, zegt 
voorzitter Marieke van Asten. De in Milsbeek woonachtige Vervoort, die zijn 
roots in België heeft liggen, zal de vacature vervullen die was ontstaan door het 
plotseling wegvallen van de hoofdtrainer. 
SV Oxalis speelt in de overgangsklasse van het dameskorfbal. Het bestuur van SV 
Oxalis is blij dat Johnny Vervoort direct kan instappen en het lopende seizoen 
kan afmaken en daarnaast kan gaan bouwen richting volgend seizoen. SV Oxalis 
kijkt uit naar een prettige en succesvolle samenwerking. 
 
KangoeroeKlup  
Op zaterdag 14 maart is er weer KangoeroeKlup training. Van 10.00-11.00 uur 
kunnen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) in zaal De Kruisweide in 
Sevenum leuke balspelletjes komen doen.  
De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar 
korfbal. Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op vroege leeftijd in 
aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. 
Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. 
Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de 
trainingen lopen, rennen, gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per 
maand op zaterdagmorgen. Wil je meedoen? Meld je dan aan via 
info@svoxalis.nl. Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z voor meer informatie. 
Agenda  

• 21-02-2020: Schuimparty Horst: 12 t/m 16 jaar vanaf 20.00 uur in de Merthal 

• 21-02-2020: Carnavalsbal America: 19.00-22.30 uur Os Thoes gebouw Jong 
Nederland 

• 14-03-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de Kruisweide 
Sevenum 

• 28-03-2020: Doe-dag Sportpark Wienus 09.00 – 13.00 uur 
 
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 

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
https://bit.ly/2FueV0Z
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/


 

 
 

Dorpscafé op woensdag 15 april  
 
In overleg met de Dorpsraad en de Dorpscooperatie is gekozen 
voor een Dorpscafé over het onderwerp: America zorgt. Vanuit ‘t 
Laefhoes is een notitie geschreven hierover. 
 
Het gaat niet goed met de thuiszorg. Vanuit het LaefHoes is hier al 
enige tijd aandacht voor. De afgelopen periode konden hulpvragen 
niet opgepakt worden, omdat er geen personeel was.  
 Een nijpend en onacceptabel probleem. Reden om prioriteit te 
geven aan het onder regie van het dorp opzetten van verplegen en 
verzorgen.  

Over dit onderwerp willen we graag met u in gesprek. 
Volgende maand meer informatie hierover. 

 

Noteer de datum alvast: 15 april 2020 
om 20 uur in Aan de Brug. 

 

 

Uitnodiging 
Mannen-kookavond 

in het LaefHoês 
op donderdag 19 maart 

 
Zo, nu zijn echte mannen aan de beurt!!! 

Op donderdag 19 maart is er een mannen-kookavond 
Deze avond wordt verzorgd door  
Henk Aarts Barbecue en Catering 

 
Onder deskundige leiding worden er lekkere gerechten bereid op 
o.a. een Green Egg. Dat wordt genieten, proeven en proosten. 

 

Er kunnen 10 personen meedoen. De kosten voor 
deze avond zijn €19,50 pp en begint  

om 18.30 uur. 
Aanmelden voor 16 maart bij Ine Derks - Haegens. 

Mail: winkel@inederkshaegens.nl  Tel: 077-
4641609 

 
Graag tot ziens in de Laefkeuken! 

Werkgroep keuken LaefHoês 
 

mailto:winkel@inederkshaegens.nl
tel:077-4641609
tel:077-4641609


Training De kinderen scheiden mee 'Het 
Zandkastelenprogramma' in Horst aan de Maas 

 
Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd. In de training ‘De 
Kinderen Scheiden Mee’ werkt een erkend coach met een groepje kinderen om de 
verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang te brengen en problemen zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
“Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders? 
Hoe voelen zij zich? En waar lopen zij tegenaan?” 
Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst, gemaakt 
door hun kinderen en de coach. Hierin worden de vragen op een passende manier 
gepresenteerd en worden wensen uitgesproken! 
In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het gedrag van 
hun kinderen kunnen snappen en hoe ze hun kinderen kunnen steunen. 
Voor wie: Kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan scheiden of gescheiden zijn 
o.a.  uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas,  
Wat: Training De kinderen scheiden mee 
Waar: Synthese Horst aan de Maas, Bemmelstraat 2 te Horst 
Wanneer: Maandag 20 april 2020 van 15.00 - 18.00 uur 
Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.  
De training bestaat uit 1 bijeenkomst van 2,5 uur en een presentatie aansluitend voor 
ouders van 30 minuten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica de Jong 
(j.dejong@synthese.nl) of Karin Zwart (k.zwart@synthese.nl) 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod 
& inschrijving.  

 

Zondag 29 maart  Garageverkoop America 
 

 

“Groene” vrijwilligers gezocht  
 
Voor het onderhoud van ons nieuwe schoolplein zijn wij op zoek naar 
een groepje vrijwilligers dat het gezellig vindt om er samen voor te 
zorgen dat het aangelegde groen netjes blijft. Werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit: schoffelen, af en toe misschien snoeien en gras 
maaien. Tijd, dag en frequentie in overleg! Een kopje koffie of thee met 
iets lekkers staat sowieso klaar. 
Heeft u interesse? Even bellen mag met 077-4641918, mailen kan via: 
t.wijnen@dynamiek.nu of een briefje in de brievenbus aan de G. 

Smuldersstraat met uw naam en telefoonnummer erop mag ook!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

============================= 
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KBO Nieuws 
 
Kienen voor ouderen op 11 maart, ook als je geen lid 
van de KBO bent kunt U daar aan deelnemen.  
1 maart Videopresentatie Verhalenberg 2019 in het Peelmuseum. Er zijn nog 
enkele plaatsen dus wees er snel bij vol = vol. De entree is gratis, aanvang 14.00 
uur reserveren bij Huub Geuijen: Tel:0613439510 of email: 
peelmuseum@gmail.com  . 
25 Maart is de algemene leden vergadering zet dit alvast in jullie agenda, na de 
vergadering gaan we een leuk spel spelen wat ook vaak op de televisie wordt 
gespeeld. Hier kan iedereen aan mee doen. 
Verder wensen wij iedereen een hele mooie carnaval.   
Bij vragen bel naar tel 0774641336 / 0620702173.  

 
Training Blijf in balans in Horst aan de Maas 
 
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig zorgen kan 
(ongemerkt) steeds zwaarder worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te 
houden in het dagelijks leven als je intensief voor een naaste zorgt. Deze training 
maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt te ontdekken hoe de balans 
kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies gegeven en 
mantelzorgers kunnen ervaringen en tips uitwisselen. De training bestaat uit drie 
ochtenden van twee uur. 
 
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas. 
Wat: Training Blijf in balans. 
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst. 
Wanneer: Maandag 16 en 23 maart en 6 april 2020 van 10.00 - 12.00 uur. 

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. 
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Trainers: Anja Damhuis en Saar Bloemers. 
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 

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

 
 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
 
Lies de Swart en Sien Likkel (uit Griendtsveen) zijn 20 jaar actief 
in de Hoeskamer, 20 jaar vrijwilliger: voorwaar een prestatie! 
 
Op 7 maart 2020 zijn Robert en Cristel Verkaik - Te Veldhuis  
12 ½  jaar getrouwd. Proficiat ! 
Op14 maart zijn Ans en Huub Geuijen-Peeters 40 jaar getrouwd. 
Gefeliciteerd! 
 
Tijdens de Jeugdplaybackshow kwamen Jeugdprins Bjorn 2e  (van 
Lipzig) en Prinses Mirthe 1e (Peeters) tevoorschijn als heersers 
van de jeugdige Turftreiers.  
Adjudanten zijn Stef Haegens en Jonna Derix. De nieuwe vorst is 
Janny Cuppen.  
De winnaars van de Playbackshows staan vermeld in de 
Carnavalsbijlage van dit Peelklokje.  
De St. het Beukenhof ontving de Orde van Verdinste vanwege de 
geweldige opknapbeurt van het Beukenhof.  
 
De recepties zijn erg goed verlopen en de zittingsavonden waren 
in een mum van tijd uitverkocht! 
Op 1 maart is weer het traditionele balgooien. Veel gooi- en 
vangplezier ! Zie bericht elders.  
 

Wij wensen iedereen enne  schonne  Carnaval toe. 
 
Hay en Nel Holtackers zijn per 8 februari verhuisd naar 
Zouavenstraat 3. 

 
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. 
 
 
 

tel:0613439510
mailto:peelmuseum@gmail.com

