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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 APRIL 
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 1, 

4, 8, 11, 15, 18, 25 en 29 april 

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: 8 en 20 april . 

De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er mogen alleen 

doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook voor de emmertjes voor 

keukenafval. 

Aanbieden grof vuil. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor 

kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt 

gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval De eerstvolgende inzameling in America is op 16 mei a.s.  

De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 16.00 

uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  

Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval inleveren 

bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur. 

Oud papier / karton .Wordt ingezameld door Jong Nederland. De eerstvolgende keer 

is op zaterdag 20 april. 

Oud ijzer De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg staat een 

container voor oud ijzer. Data: 6 / 7 juni 2019.  

Reststoffen Wat U dan nog over hebt, de zgn. reststoffen, deponeert u  in de 

tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De zakken 

dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
 

Informatie, klachten e.d. Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 

mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente van de gemeente Horst aan de Maas: 077-

4779777.  

A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen hondenpoep op de stoep !! 

Zwerfvuil gezien?  Graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777 

 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode invoeren en u krijgt een 

overzicht van alle inzamelingen in uw dorp / straat.  
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Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

De Moeëk in “Aan de brug”  
De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 15.30 uur. U 

kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen e.d.   

Leuk idee: kom eens een keer met een groep of met de familie op bezoek, 

of organiseer een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de 

historie van ons dorp.  

Belangstellenden zijn van harte welkom  

op de bovenverdieping van Aan de Brug.  

Ook bereikbaar voor minder validen.  

 

 

REDACTIE PEELKLOKJE 

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

even contact op met de redactie. 

 

Feestje ? Iets te vieren?  
 

De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en houten 

zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of een andere 

gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- per set) te huur. 

Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor binnengebruik (€ 6,- 

per set) .  

Er zijn ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,  

Lorbaan 7, (tel. 4641928) b.g.g. 06-21274075 

 

Keukenafval graag in de daarvoor bestemde kleine containers op 

tijd aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Luiers worden apart ingezameld via een brengsysteem.  

 

Het telefoonnummer van “Meld Misdaad Anoniem” is 

0800 – 7000. 

Om uit te knippen: 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 – 8844 

Politie    0900-8844 Prov. Klachten telefoon   043-3617070 

Gemeente Horst a/d Maas 0774779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 

Basisschool  0774641918   Stichting “ Aan de Brug” 077 4641269 

OJC Cartouche   077 4642166   Kantine (v.v America)  077 4641212 

Handboog (de Krekel)  06-42861821 Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255 

Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 

Redactie Peelklokje  077 4642033 Dorpsraad America  06-51554717 

Dagblad De Limburger 077-7110046 Hallo Horst a/d Maas 077 3961356 

Wonen Limburg (Horst) 088-3850800 Lokale omroep Reindonk 077 3987742 

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  077 3986684 

Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 

Melding zwerfvuil -  077- 4779777 Het LaefHoes -   0774641707 

Beheerder Aan de Brug Kees   06-10100175 beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl  

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese Horst  077 397 8500 

Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 Meld Misdaad Anoniem”   0800 – 7000 

Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88 Huisarts America   077 4641707 

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

4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl  
 

 

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

 

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

0900 – 8844 Centrale meldkamer  

0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  

  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 

Openingstijden  

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

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem”   

Wijkagenten voor America zijn: Bram Peuten en  Kay Bergers. 

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

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

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

  

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

kunt ook anoniem iets doorgeven.  

Het telefoonnummer van “Meld Misdaad Anoniem” is 0800 – 7000. 
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Kijk eens op zolder !!!! 
De Werkgroep Oud – America is op zoek naar allerhande oude foto’s, 

bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die waardevol 

kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 

maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. weer terug. 

Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” spullen bij.  

 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  

met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  

of Hay Mulders (4641949). 

 

 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 

Werkgroep Oud – America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) b.g.g. 06-21274075 

 

Op zoek naar een leuk cadeau ?  

De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD, evenals de film uit 

1993 over “America en zijn Turftreiers” en de film over America 1991 en 

5x11 jaar Turftreiers  

Het boek “ Van 16 naar America” is ook weer te koop 

Evenals het jubileumboek van de Vrije spelers en  

van Muziekver. St. Caecilia 

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op zaterdagmiddagen in 

Oudheidkamer de Moeëk van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  

Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 

Op zoek naar een plek voor:  
Voor vergaderingen en feestjes. 

Neem contact op met de beheerder Kees Selten, 

telefoon 06-10100175. 

Email: beheerderaandebrug@gmail.com  

Stichting aan de Brug 

 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
In ’t LaefHoes, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 

 

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

nieuwe logo en de nieuwe wandelroutepalen.  

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

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America.  

In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put  

en Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 

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

www.landschaphorstaandemaas.nl  
 

Attentie!!! 

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

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 

Deze keer is dat zondag 21 april. 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America. 

Kom vrijblijvend een keertje mee sporten. 

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 

Morgengroep 10.00u-11.00u Jeanne Verschuuren 4642209/06-46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 

Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 
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Heeft u een klacht ???? Doe er iets mee !!! 
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact 

opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl , klik dan op: melding 

woon en leefomgeving. Dan komt het meteen op de goede plek binnen en kan 

gericht actie worden ondernomen. Degene die de klacht meldt krijgt antwoord 

terug over de afdoening. 

Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  telefoonnummer 

077-4779777. 

Gem. Horst aan de Maas 

 

LANDSCHAP HORST AAN DE MAAS 
Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de prachtige natuur in het land 

van Peel tot Maas. Dat doen wij door middel van erfbeplantingen en de aanleg van 

bloemrijke akkerranden en amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen van boeiende 

wandel- en fietsroutes. 

Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl 

Op deze website leest u meer over onze activiteiten en subsidiemogelijkheden voor 

ondernemer en particulier. Een groen en aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed 

wonen, werken en recreëren is. Daar gaan wij voor! 

 

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet haar 

deuren open voor mensen met dementie, hun partners, familie en 

vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn 

welkom . Een laagdrempelig ontmoetingspunt in een huiselijke 

sfeer, waar maandelijks een thema rondom dementie 

bespreekbaar wordt gemaakt. De bezoekers kunnen er onder het 

genot van een kopje koffie of een drankje napraten en ervaringen delen. Het 

Alzheimer Café Horst aan de Maas  is zo een grote ondersteuning voor iedereen 

die met deze ziekte geconfronteerd wordt.  

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de maand geopend, 

namelijk de eerste maandag van de maand. Gratis toegang. Inloop vanaf 19 uur.  

De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. Elke 

maandag is er een interessant thema.  

 
De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die interesse 

hebben of willen krijgen in de historie van America. Interesse? Kom een keer langs 

in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 10 – boven) of neem contact op met 

Hay Mulders 06-21274075. 

 

Ondersteuning bij leven met een beperking 
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in 

alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn 

onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te versterken 

en de mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en 

kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in 

te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.  

Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie. 

 

Nieuws en filmpjes uit de regio  
TV Reindonk is in Noord-Limburg digitaal (Ziggo) te ontvangen op kanaal 42, in 

Horst aan de Maas (analoog) via de kabel op kanaal 22+ en via glasvezel bij KPN 

op kanaal 590, via de overige providers op kanaal 2054. 

Radio Reindonk is in Noord-Limburg in de ether te ontvangen via 107.1 en 105.6 

MHz, in Horst aan de Maas op de (analoge) kabel op 87,5 MHz en in geheel Noord-

Limburg op de digitale kabel op kanaal 917. Via glasvezel bij KPN op kanaal 990 

en bij de overige providers op kanaal 3053. 

Via www.reindonk.nl en de APP is het laatste nieuws te volgen en zijn radio- en 

tv-uitzendingen live en on demand te volgen. Zie Appstore 

 

Attentie !!! 

Vriendelijk verzoek aan alle honden- en ook kattenbezitters om in de 

gaten te houden waar uw trouwe viervoeter zijn uitwerpselen 

achterlaat. Zonodig graag opruimen. Dank u namens de 

wandelaars en de spelende kinderen !! 

 

Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 

  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de boerderij 

           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 

Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: ghmreintjes@gmail.com  
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Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst,  

Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl 

Wij bieden ondersteuning bij: 
- Initiatieven in de buurt, wijk of dorp 

- Het vormgeven van een aangename leefomgeving 

- Inzet voor elkaar 

- Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk en geld, 

gezin en opvoeden. 

 

Onze uitganspunten: 
- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig 

- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp 

- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename 

leefomgeving 

- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, wijk of dorp 

- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

 

Maatschappelijk Werk: 

Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de 

gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u te 

woord staan. Er is geen spreekuur. 

 

De Hoêskamer nodigt u uit !!. 
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen uit America en 

omgeving om wekelijks een gezellige middag door te brengen in de Hoêskamer in 

Aan de Brug.  

Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd 

open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep 

vrijwilligers staat voor u klaar en in overleg met de gasten 

wordt het programma bepaald. Er wordt in ieder geval 

gestart met koffie. Er wordt een kleine vergoeding 

gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend kijken in de 

Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  

 

Voor info: 077-4642068 of 06-42251171 

 

Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

Iets voor u  ?? 
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 

www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van Limburg 

Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven woningcorporaties in 

Limburg. Samen verhuren en verkopen zij ruim 50.000 woningen.  

Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen om 

vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook snel te reageren 

op het beschikbare woningaanbod .  

Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg e.d. (nu 

en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven. Dit is GRATIS !! U 

krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een woning beschikbaar 

komt.  

 Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag ook de 

dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 

www.thuisinlimburg.nl  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

Fax : 077-4642212 
             Mail : info@schurinkelektroservice.nl 
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Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende 

nagels, verdikte nagels, etc… 

Of wilt u gewoon mooi verzorgde voeten? 

Maak dan een afspraak! 

 

Pedicure Ilona Tielen   

Hoebertweg 1A, America 

077-4642441 

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  

stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

maar ook  menstruatieklachten en vragen over seksualiteit. 

Voor advies kunt u terecht bij; 

Verpleegkundig Overgangsconsulente 

Madeleine Schuurmans 
077 3521897 

Aangesloten bij VVOC en V&VN. 
(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 

 

 
 

Als iedereen een ander helpt, zijn we allemaal geholpen !! 

Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de nieuwe 

website van America : www.inamerica.nl (elkaar helpen). 
 

 
 

Wat als het u overkomt ????  
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen 

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 

onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de 

Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de 

zorgaanbieders zelf indiceren. Zij hebben mensen hiervoor opgeleid.  
Mensen kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder bv Groene Kruis, 

Proteion, Buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging gaat.  
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het gebiedsteam. Deze 

schakelen  dan een zorgaanbieder in en die gaan naar betreffende personen om 

te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is. 
  
Regelmatig is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig in America bij de 
Dorpsdagvoorziening De Hoêskamer.  

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

077-4779777 
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Ook voor korte ritjes ! Bel daags van tevoren naar Vervoer in 

America en u wordt geholpen. 

Steeds meer mensen maken gebruik van  

het Vervoer in America .  

Wij rijden binnen de gemeente Horst aan de Maas en  

naar Viecuri in Venlo en Venray.  

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur bellen naar het 

centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

 

STARS 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

Wouterstraat 60 
 

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 
 

 

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. 

 

 

http://www.cohesie.org/
http://www.cohesie.org/


 
In het LaefHoês van 8-17 uur en op woensdag van 18.30 -
20 uur.  Er is keuze uit ruim 600 boeken. Ze zijn pas weer 

vernieuwd. Loop gerust eens binnen. De koffie is bruin. 
 

 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / 

Past. Jeukenstraat 

is alleen toegestaan 

in de vakken met een P. 
Dank U !! 

 

 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
 

Alle zorgdisciplines onder één dak midden in het centrum van 

America: 

Huisarts – apotheek – podotherapie – logopedie -Cesar oefentherapie 

– medisch pedicure – diëtiste – fysio- en ergotherapie – priklab –  

Groene Kruis thuiszorg – coaching(kinderen)  

Zie ook www.laefhoes.nl  
 

 

 
================================================================= 

Dorpsondersteuner America. 
In America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, maar ook een heleboel 

mensen die een hulpaanbod hebben.  
Er zijn nu al heel veel mensen actief voor een ander. Geweldig om te zien hoe mensen 

tijd vrij maken voor een ander, door bijvoorbeeld: 

- deel te nemen als vrijwillige chauffeur bij het Vervoer in America. 

- een kopje koffie te gaan drinken bij iemand die veel alleen is!  

- bij iemand kleine tuinklusjes te doen of reparaties 

- als vrijwilliger zich actief inzetten voor mensen, die de 

dorpsdagvoorziening bezoeken of het Eetpunt.  

 

Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan weten !! 

Als dorpsondersteuner probeer ik dan de  verbinding te leggen tussen de hulpvrager en u 

als vrijwillige aanbieder van uw tijd en uw “talent’. Samen komen we dan tot een match. 

Het is Voor elkaar en door elkaar ! 

 

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075  

Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik help u graag (verder) voor 

zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

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


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

Venray en Venlo. 

Graag minimaal 1 dag van tevoren regelen.  

Bel even naar Vervoer in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur bellen naar het 

centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

Ik hou van een levend 

 ! 

Dus koop ik lokaal !! 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

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

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

Blijf op de hoogte van alle veranderingen in de Peel: 

via  www.peelvenen-in-uitvoering.nl  
 

Zorg voor een schone leefomgeving  

zonder zwerfafval. 

Denk na voor je iets weggooit! 

 

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

Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 

 

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

De komende maand is dat op woensdag 10 april 2019 .  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 

Actief op Past. Jeukenstraat 6 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 

Fysiotherapie / ergotherapie Westsingel 077-464 0858 

Cesartherapie CesarHorst  077-398 7748 

Podotherapie Anne Thijssen van Thijssen & Gubbels  donderdagmorgen 

                                                   077-3980107 horst@thijsen-gubbels.nl  

Dietiste Eefje Smits  dinsdagochtend, 06-20366248   info@dietisteefjesmits.nl  

Logopedie Stappers-Dijkman  077-398 5045 

Pedicure Henriette Thijssen do.morgen,  06-2889 2718 www.pedicurevotena.nl 

De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 

VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 

    Donderdag  9.30-10.00uur 

Coaching kinderen “als je brein stormt” 06 1207 2498  www.alsjebreinstormt.nl  

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 

 

Last van de treinen  ?  
(Bijvoorbeeld over geluid, trillingen, fijnstof of stank). Medewerkers helpen u 

graag verder. Telefonisch, per e-mail, per post of social media. U kunt bij hen 

ook terecht met klachten, opmerkingen en complimenten. 

-Telefoon - Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.30 uur kunt u 

terecht met vragen, klachten, complimenten en meldingen over het spoor. Het 

team Publiekscontacten is bereikbaar via telefoonnummer:  0800 - 776 72 45 

(gratis). In noodgevallen (zoals onveilige situaties op het spoor of ernstige 

hinder) kunt u altijd bellen. Ook in het weekend, 's avonds of 's nachts. 

 

- E-mail - U kunt hen ook per e-mail bereiken. Vul daarvoor het contactformulier 

in op deze website: www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek  U hoort dan 

binnen 5 werkdagen van hen. 

- Post Schrijven kan ook, naar: ProRail Publiekscontacten Postbus 2038, 3500 GA 

Utrecht 

 

http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/
http://www.peelvenen-in-uitvoering.nl/
mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.alsjebreinstormt.nl/
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Acute hulp nodig?? 
U woont zelfstandig in uw eigen woning en dat wilt u graag blijven doen. 

Toch kunnen er onverwachte momenten voorvallen waarop u acuut hulp 

nodig heeft. Bijvoorbeeld als u thuis bent gevallen, of als u plotseling 

duizelig wordt of ineens geen woord meer kunt uitbrengen. Dán wilt u 

verzekerd zijn van professionele hulp, of hulp van uw familie, zo snel 

mogelijk. Dit kan via  Personenalarmering. 
Met één druk op de knop van een halskoord of armband en een 

alarmeringtoestel kunt u in en om het huis altijd hulp inschakelen als dat 

nodig is.  

Personen alarmering kan aangevraagd en geleverd worden via De 

Zorggroep 088-6108861 (ook voor sociale alarmering) of via 

Proteïon 088-8500000. 

Voor de aanvraag hebt u geen indicatie nodig. Er zit wel een eigen 

bijdrage aan verbonden. 

 

Lekker sporten voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen 
De dagen lengen en het weer wordt een stuk aangenamer. Het voorjaar 
is voor kinderen een heerlijke tijd om lid te worden van een sportclub. 

Lid zijn of blijven van een sportclub vraagt best wat van uw 
portemonnee. Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen 
uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een 
bijdrage ontvangen voor contributie en sportkleding. Want kinderen die 
lekker sporten zijn gezonder, ze leren harstikke veel en maken nieuwe 

vriendjes. Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor 
kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor 

school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen en 
kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen 
van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende 

ouders en ondernemers met een laag inkomen.  
Kijk voor meer informatie 

www.leergeldhorstaandemaas.nl. 

 
 

 
 

Wij zijn vanaf 1 september iedere 

zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 

12.00u. In ons winkeltje vindt u ’n 

uitgebreid assortiment aan 

blauwe bessenproducten, bevroren 

bessen en mooie  

geschenkmanden in alle prijsklassen.  

 

Wilt U op een andere dag en/of tijdstip komen? Dit is mogelijk, 

Maar bel ons even voor de zekerheid. Ons telefoonnummer is 06-

34451302 of 06-10525382. Onze spaar- en winactie loopt het 

hele jaar door. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15 

5966 PM America  www.handjegezond.nl 
 

Website van de Werkgroep Oud America: 

www.oudamerica.nl is in de lucht ! 
 

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

Venray en Venlo. 

Graag minimaal 1 dag van tevoren regelen.  

Bel even naar Vervoer in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur bellen naar het 

centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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Flink Jeugdtoneel verlegt weer haar grenzen 
Sinds de oprichting in 2016 spelen de acteurs van Flink! Jeugdtoneel ieder 

jaar hun voorstellingen op een onverwachte locatie in Horst aan de Maas. 

Dit jaar voegen zij daar een wel heel bijzondere locatie aan toe. 5, 6 en 

7 april 2019 spelen zij namelijk in de kerk bij PI Ter Peel, de 

vrouwengevangenis in Evertsoord. 

Anita Rongen, voorzitter Flink Jeugdtoneel: "Wij zoeken altijd naar een 

unieke samenwerking, die onze spelers, het publiek en alle betrokkenen 

verrast. Dit jaar hebben wij daarvoor contact gezocht met PI Ter Peel en 

zij waren meteen enthousiast. Voor hen is het belangrijk te laten zien 

dat de dames die daar zitten ook deel uit maken van de gemeenschap 

van Horst aan de Maas."  

De precieze invulling van de samenwerking wordt nu uitgewerkt. Hiervoor 

is een aparte werkgroep opgezet 

met medewerkers van PI Ter Peel 

en bestuursleden van Flink 

Jeugdtoneel. Vanaf 15 maart 

repeteren de spelers al op de 

locatie, daar wordt ook bekeken 

of en hoe de gedetineerde dames 

een rol kunnen spelen voor, 

tijdens of na afloop van de 

voorstellingen.  

Voorstellingen 2019 

Voor het eerst heeft Flink! drie spelersgroepen. De jongste groep, 

kinderen van groep 5 t/m 7, brengt het sprookje 'De koning die zich 

verveelde' op zaterdagavond 6 en zondagochtend 7 april. De middengroep 

met spelers uit groep 7/8 en de brugklas is gekoppeld aan de jongste 

groep en brengt na een korte pauze de voorstelling 'Yvonne, de prinses 

van Bourgondië'.  

De oudste groep, met spelers van de middelbare school, maakte een 

persoonlijke voorstelling waarin onderwerpen uit hun eigen leven 

centraal staan.  'Wij gaan iets zeggen!' spelen zij op vrijdagavond 6 en 

zondagmiddag 8 april.  

Alle drie de groepen staan onder regie van Tom Hamers.   

Kaarten reserveren voor een van de voorstellingen kan via 

www.flinkjeugdtoneel.nl  

 

 

Café Boëms Jeu 
 
 

 

 
 
 

 
Boëms blieft Boëms : 

 
 

Alderwets gezellig 
 

 



Horst aan de Maas 16 honingbomen rijker 
Tijdens Nationale Boomfeestdag op woensdag 13 maart 2019 plantte Rabobank Horst 

Venray in samenwerking met Stichting Landschap Horst aan de Maas één van de 16 

honingbomen in de gemeente Horst aan de Maas. Aanleiding is de heropening van het 

Rabobankkantoor in Venray en de opening van de tijdelijke vestiging in het 

gemeentehuis in Horst. Als maatschappelijke bank wil de Rabobank ook iets doen voor 

de gemeenschap, een bijdrage leveren aan deze regio. Dat doet ze door in totaal 32 

honingbomen te planten, één in elke dorpskern van het werkgebied. De Rabobank 

draagt hiermee bij aan de al geleverde inzet in deze regio voor het bevorderen van de 

bijenpopulatie. 

 

Nationale Boomfeestdag 

Kinderen van de basisscholen De Kameleon en De Samensprong hebben samen de 

schouders eronder gezet en gezorgd dat de Baersdonklaan in Grubbenvorst groener wordt, 

aantrekkelijk voor bijen en gezond voor inwoners. Angelique Jansen, directeur van 

Rabobank Horst Venray plantte de honingboom in Grubbenvorst: ‘Hiermee willen wij ons 

bescheiden steentje bijdragen aan 'Growing a better world together', aan een betere 

wereld.’ De honingbomen in Well, Wellerlooi en de gemeente Venray zijn in december 

geplant. Deze maatschappelijke honingbomenactie is mogelijk door de samenwerking met 

gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Bergen, dorpsraden, Stichting Landschap Horst 

aan de Maas, imkerverenigingen van Venray en Horst, IKL en lokale bedrijven.  

 

Bijvriendelijk 

De gemeenten dragen het bevorderen van de biodiversiteit en de bijenpopulatie eveneens 

een warm hart toe. De gemeente Horst aan de Maas maakt zich al lang sterk voor insecten 

en bijen. ‘Hun leefomgeving staat voortdurend onder druk. De bijenstand gaat al een hele 

poos achteruit. Het planten van de honingbomen, die in de nazomer bloeien, is een 

superidee’, vindt Ina Leppink, waarnemend burgemeester Horst aan de Maas. 

 

De honingboom 
In de nazomer zijn er weinig bloeiende planten. De honingboom (Sophora japonica) is een 

boom uit de vlinderbloemenfamilie en bloeit juist in deze periode. Daarmee is de 

honingboom een uitermate belangrijke drachtplant voor gezonde winterbijen. De bomen 

kunnen 15 tot 20 meter hoog worden. Angelique Jansen: ‘Het planten van bomen is ook 

goed voor ons. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een groene omgeving wonen minder 

last hebben van depressies, diabetes, astma en stress. Wat goed is voor de bijen, is dus 

ook goed voor ons.’ 

 

In America staat de honingboom in de nabijheid van het LaefHoes, op het 

grasveld bij het kerkhof.  

 

 

        Wandeldriedaagse 14, 15 & 16 juni 2019    

 

Nog even, en dan is het weer zover. Dan begint de wandel 3-daagse.  

Jullie zijn dit jaar toch ook weer van de partij? Samen gezellig lopen en liedjes 

zingen♫♪.  

 Jullie kunnen je opgeven voor de afstanden: 5 km (vanaf 5jaar en/of groep 2),  

10 km (vanaf groep 4) en 15 km ( vanaf groep 6). Je mag uiteraard ook voor een 

kortere afstand kiezen. 

 

Het inschrijfgeld is € 6,-  ( of je nu 2, of 3 dagen meeloopt!) 

Na afloop van deze drie dagen, krijg je sowieso een medaille en op zondag 

hebben we altijd een lekkere traktatie tijdens de pauze bij het Dendron 

College. 

Als je met een vriendje /vriendinnetje in een groep wilt wandelen geef dit dan 

aan op je opgavestrook. Wij proberen hier rekening mee te houden!! 

 

Dus, heb je zin? Geef je dan op t/m 9 mei. Lever je opgavestrookje én 

inschrijfgeld in een gesloten envelop in bij jouw juffrouw of meester op school, 

of bij iemand van de organisatie (zie hieronder). 

 

Het vervoer naar de startplaatsen moeten de ouders zelf regelen. De groepjes 

worden van tevoren bekend gemaakt, zodat je evt. samen kunt rijden. Waar en 

hoe laat we vertrekken krijgen jullie t.z.t. te horen.  

 

Nou, pak snel een pen, €6,- en een envelop en geef je op !! 
Voor de ouders/verzorgers ; 

Wij zijn natuurlijk ook weer op zoek naar begeleiding voor onze kinderen. 

Wie trekt de wandelschoenen aan en gaat er mee? Het zou fijn zijn als je 

als begeleider alle dagen met dezelfde groep meeloopt, dit wordt door de 

kinderen als prettig ervaren! Het is uiteraard niet zeker dat je mee kunt 

lopen, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de groepsindeling. 
Heb je vragen, neem dan contact op met de organisatie. 

Olga Gretener 06-50730116, Ilona Tielen 06-23256655, Mieke Pouwels 06-30029207, Ruud 

Logtens 06-19598184 

Alvast bedankt en tot ziens !! 

 



Opgavenformulier Wandel 3 daagse 

 

Naam…………………………………………………………………………  Groep …………………………………… 

Telefoon nr. 

(mobiel)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Afstand die je wilt wandelen …………………………km. 

Ik wandel mee op ;      0  14 juni        0  15 juni         0   16 juni 

In de pauze krijg je sinas te drinken. Mag je dit niet door bijv. een allergie of lust 

je geen prik. Laat dit dan even weten, er is appelsap als alternatief. 

Bijzonderheden 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik ga mee als begeleiding ;   

Naam…………………………………….  Telefoon nr.  ……………………………..............  

Bij deelname gaat men akkoord met de AVG  
 

 

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

waarvan het wiel aanloopt? Weggooien? Mooi niet! 

Ook benieuwd naar dit initiatief ? U bent welkom !  

Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie. Kapotte fiets? Kom 

ermee naar het Repaircafe !!! 
Het volgende  Repair Café is op zaterdag 13 april 

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.  

Op 13 april is de klokkenmaker er ook weer ! 
 

 

Expositie “De kracht van 16 kernen” 
 
Openluchtmuseum de Locht organiseert tot 6 januari 2020 de expositie “De 
kracht van 16 kernen”. De expositie vindt plaats in het kader van de viering van 
800 jaar Horst aan de Maas en wordt actief ondersteund door de stichting  
Horst aan de Maas 800.  
Het museum biedt de 16 kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas een 
podium om zich te presenteren aan de eigen bevolking binnen de gemeente én 
aan de tienduizenden museumbezoekers van buiten de gemeentegrenzen.  
 
De oudste vermelding van Horst (Berkel) dateert uit het jaar 1219. Dat is dit jaar 
dus 800 jaar geleden en dat gaan we vieren. Openluchtmuseum de Locht is zeer 
betrokken bij deze herdenking. Naar aanleiding van dit achthonderdjarig bestaan 
vinden er verschillende activiteiten plaats in het museum, waaronder de expositie 
“De kracht van 16 kernen”. 
Expositie “De kracht van 16 kernen” 
Ieder dorp, ook America  presenteert zich op zijn eigen wijze: van oude kern tot 
jong ontginningsdorp, van het hart van de regio tot een bruisend forensendorp, 
van rozendorp tot centrum van de blauwe bessenteelt, van parel aan de Maas tot 
juweeltje in de Peel. Heel divers en toch samen een gemeente die dit jaar het 800 
jarig bestaan van Horst viert. 
 
Wat is er te zien? 
De expositie bestaat uit 16 panelen (voor elk dorp één), een toegangstoren tot de 
expositie en een historische tijdlijn vanaf het jaar 8000 voor Christus. De 
bezoeker stapt vanuit het heden via de kasteeltoren de expositie binnen. Je loopt 
langs de panelen en ziet op foto’s het verleden en heden van de 16 dorpen. De 
gratis expositiebrochure biedt over elk dorp een kort verhaal. 
Daarna ga je middels een tijdlijn terug naar het verleden. Er staat een 
videoscherm met een film over Horst aan de Maas en 1 of 2 filmpjes pér dorp. 
Tevens is er voor het publiek een muziekzuil beschikbaar waarin van elk dorp een 
liedje wordt afgespeeld en waarin een aantal verschillende dorpsdialecten zijn 
verwerkt. 
Locatie en openingstijden 
De expositie vindt plaats in de ruimte boven het restaurant van 
Openluchtmuseum de Locht.  
Voor informatie over openingstijden van het museum zie www.delocht.nl  

http://www.delocht.nl/
http://www.delocht.nl/


Activiteitenoverzicht America april en mei 2019 
April 

3 - Activiteit Zij Vooruit, Lezing Bloesemtherapie. 

6 – Deelname Eurofestival Jeugdfanfare 

7 – Brunch en Open Middag Peelmuseum 

7 – Concert Fanfare St. Caecilia met Koperpoets 

8 t/m 12 – Gezamenlijke Collecte America  

10 - Activiteit Zij Vooruit, Fietstocht naar ’t Zoemhukske 

10 - Kienen voor ouderen 

12 – Fit- en gezondheidstest 60+ in Aan de Brug 

12 – Koningsspelen (School, AVV, VC Trivia, JNA, OJC/SNC) 

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

13-14 Kidsparty (JNA, alle leeftijden) 

13 – Seizoensafsluiting Trivia 

13–14 – Solistenconcours Horst aan de Maas  

16 – Fietstocht KBO 

17 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

17 – Eetpunt 

20 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

21 - Inleveren kopie Peelklokje 

21-22 – Pasen 

22- - Paaswandeling  Aan de Drift i.s.m. vogelwerkgroep 't Hökske 9:00 uur 

22 t/m 3-5 – Meivakantie basisschool 

22 t/m 3 mei – Meivakantie basisonderwijs 

24 - Activiteit Zij Vooruit, Jaarvergadering met Quiz 

28 – Open Bedrijvendag vanaf 11 uur – org. St Brood op de Plank 

30 – wandeltocht KBO 
 

Mei 

1 - Activiteit Zij Vooruit, Seizoenafsluiting met uitje 

3 -4 - 10- 11- 17 – 18 -24 – 25 – 31 – Toneelvoorstellingen De Vrije spelers  

3, 4 en 5 -Kamp jeugdleden Trivia 
8 - Kienen voor ouderen 

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

11-12 – Juniorentoernooi (JNA, 9-12 jaar) 

12 – Eerste H. Communie 

14 – Fietstocht KBO 

15 - Openbare Dorpsraadvergadering  (20 uur) 

15 – Eetpunt 

18 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 

18 – Concert Fanfare met Fanfare Heel (ovb) 

27 - Inleveren kopie Peelklokje 

27 - Jeugdoverleg 

30-31 – Hemelvaart 
 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 

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

AED/BLS/Reanimatie in America 
 

America Leeft! En dat willen we graag zo houden. Een belangrijk 

hulpmiddel daarbij is de AED (Automatische Externe Defibrilator). 

Bij mensen die een circulatiestilstand (hartinfarct) krijgen, kan 

een AED letterlijk levens redden. Het apparaat helpt de 

hulpverlener via duidelijke instructies bij het reanimeren en geeft, indien nodig, 

een elektroshock. 

Elke seconde telt als via 112 een oproep binnenkomt waar reanimatie gevraagd 

wordt. Een ambulance probeert dan zo snel mogelijk naar het slachtoffer te 

gaan, maar door de afstand kan dit enige tijd duren. Gelukkig telt America al 

verschillende vrijwilligers die op hetzelfde moment een berichtje krijgen om naar 

het slachtoffer te gaan en al te starten met reanimatie. 

Hoe gaat dat in zijn werk? Bij een oproep voor reanimatie wordt direct een 

bericht gestuurd naar alle vrijwilligers die zijn aangesloten op het AED-Alert 

systeem die in de buurt zijn van het slachtoffer. Tegelijkertijd krijgen andere 

aangesloten vrijwilligers een oproep om een AED op te halen die 

in de buurt hangt. Vervolgens gaat deze ook naar het 

slachtoffer. Zo kan het slachtoffer snel geholpen worden. Als er 

binnen 3 minuten gestart wordt met reanimatie, stijgt de kans 

op herstel zelfs met 50 tot 70%. 

Ook vrijwilliger worden? Dat kan! Graag zelfs, want hoe meer 

vrijwilligers, des te groter de kans op een succesvolle 

reanimatie. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jaarlijks 

een AED/BLS (Basic Life Support) cursus te volgen (eerste jaar 2 

avonden, daarna 1 avond), éénmalig een informatiebijeenkomst bij te wonen in 

het gemeentehuis en je aan te melden voor het AED-Alert systeem. Op de 

AED/BLS cursus leer je de AED te gebruiken en te reanimeren, op de 

informatieavond wordt het AED-Alert systeem uitgelegd. Dit alles geheel gratis. 

In mei/juni worden er weer instructies georganiseerd in America. Nieuwe 

deelnemers kunnen zich aanmelden bij ondergetekende, graag voor 20 april 

2019. Dit mag overigens ook vanuit een vereniging of andere organisatie. 

Mensen die beroepsmatig al een AED/BLS instructie krijgen kunnen zich ook 

aanmelden voor het AED-alert systeem en de voorlichtingsavond. Zo houden wij 

samen America leefbaar. Kijk hiervoor op www.burgerhulpverleninglimburg.nl.  

Aanmelden of meer weten? Neem contact op met: 

Peter Hesp  06-54221034   aed@inamerica.nl 

 

Namens de AED vrijwilligers in America 
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KOPERPOETS 

BRASS ENSEMBLE 
& 

Muziekvereniging St Caecilia America 
 

Kom met ons Koperpoetsen! 
Een unieke combinatie van muziek en theater zoals 

je het nog nooit hebt beleefd in onze regio! 
 
De titel van de show van Koperpoets is “Queen of Brass”. 
De show is een aaneensluiting van grappen, parodieën en allerhande 
emoties. Ben je nog niet bekend met Koperpoets…nou…beter een 
gat in je cultuur dan andersom!! 
Queen of Brass is een eerbetoon van Koperpoets aan…de vrouwen! 
Heb jij als man nog nooit een dagje vrouw willen zijn? Bij Koperpoets 
doen ze allemaal, gewild of ongewild, een beetje aan soulsearching. 
Showgirls, Cowgirls, Girls from Ipanema, allemaal passeren ze de 
revue. 
Ze spelen klassiekers waarbij het voor iedereen moeilijk zal zijn om 
stil op de stoel te blijven zitten en, moest het een beetje moeilijk 
zijn, zij helpen een handje om te bewegen. 
Ook de legendarische band Queen kan niet ontbreken in deze show.  
Het zal een aardig spektakel worden waarbij de Queen op vele 
manieren zal worden uitgebeeld. 

 
Datum: zondag 7 april 2019 
Aanvang: 15.30 uur 
 
Plaats: MFC De Meulewiek Meterik 
Entree: €5,- (t/m 12 jaar gratis) 
 



Voetbal AVV America Veteranen 
Programma voor april  

6 April America Kronenberg 17:00 uur 

13 April Hegelsom America 17:00 uur 

20 April America Sparta'18 17:00 uur 

27 April GFC'33 America 16:30 uur 
Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: op zaterdagmiddag om 17 uur 

Sportpark Erica.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de trainingspakken 

door Café Boëms Jeu en de snacks door Schurink Elektroservice 

 

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / Past. 

Jeukenstraat is alleen toegestaan in de vakken  

met een P Dank U !!  Let ook op de borden ! 

 

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 
 

Houd America Schoon! 
Met enige regelmaat wordt er groenafval 
gestort aan de rand van de Kabroeksebeek en 
ook in de windsingels. Deze locaties zijn hier niet 
voor bedoeld. Graag gebruik maken van bladkorven in uw buurt. 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met uitwerpselen in de 
bladkorven gegooid. Dit is niet gewenst. Graag in de prullenbak doen of 
mee naar huis nemen. 
Bij voorbaat dank. Groengroepen America 
 

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de 

Maas (077-4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl 

(mailen  

ook buiten kantooruren  
 

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. 

 

Te koop: 
 tulpen 2 bossen voor €5,00 ,1 bos voor €3,- 
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America tel 4641380 

 

Te koop BBQ en Varkensvlees pakketten van onze 

scharrelvarkens. 
Het vlees is ingevroren en vacuüm verpakt 
inf Fam Klomp tel 4641380/0617218933 

 

Afspraak bij de gemeente: 

direct en snel geholpen! 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u 

hiervoor een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, 

of telefonisch via (077) 477 97 77.  

Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, 

paspoort of legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.  

 

Online regelen 

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een 

verhuizing. Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl. 
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DAF-WEEKEND IN AMERICA 29-30 juni 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Hoogtepunt zal ongetwijfeld 

het DAF defilé worden op zondag 30 juni. Centrale plek is 

(uiteraard) het geboortehuis van Huub van Doorne, thans het 

woonhuis van Henk en Gerda Hesp aan de Past. Jeukenstraat. Op 

dit huis zal ook een kunstwerk aangebracht worden over DAF en 

Huub van Doorne.  

 

Oproep: We zoeken nog vrijwilligers, die ons in dit Daf weekend 

op enige wijze willen ondersteunen met de diverse activiteiten 

(tijdens het defilé, bij het parkeren, als verkeersbegeleider, bij 

de opbouw en afbouw. We kunnen ook dames gebruiken. Neem 

hiervoor contact op met vrijwilligers@dafweekend.nl   
 

 

 

 

 

Yoga en Stoelyoga  
Goede voornemens? 

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

Carnaval 2019 behoort alweer een paar weken tot het 

verleden. Maar vergeten is de carnavalsperiode zeker niet! Carnaval 2019 

was één groot feest voor jong en oud. Het gezellige 

Prinsebal/Verlovingsbal op 27 januari met de bekendmaking van Prins 

Sven I en zijn Adjudanten Lars en Joey het boorebroedspaar Sander en 

Chantal en een week later de Playbackshow en Jeugdplaybackshow met 

het uitkomen van Jeugdprins Marcel en Jeugdprinses Sanne. Hierna 

volgde de recepties van het Jeugdprinsenpaar en van Prins Sven en zijn 

gevolg, twee gezellige zittingsavonden met een fantastisch optreden van 

onze Americaanse act van de Zwetsers en  en een knallende afsluiting 

van de  

Onje Clonje op 22 en 23 februari en als slotakkoord de dolle dagen van 

carnaval: het was één lange periode van veel lol en plezeer.  

 

De carnavalsdagen zelf begonnen we op vrijdagmorgen met het gezellige 

schoolcarnaval. Op vrijdag bezocht Prins Sven ook enkele Americanen, 

die in een zieken-of verpleeghuis moeten verblijven. Na de mooie 

Carnavalsdienst op vrijdagavond volgde een feestelijke bijeenkomst van 

de carnavalsvereniging waarbij jubilarissen maar ook anderen in het 

zonnetje werden gezet. Zo verraste de BCL met het uitreiken van de 

vriendschapsorde aan Ine Daniëls. Zaterdag middag vertrokken 2 

bomvolle bussen richting de HorsterCarnavalsParade. Om 19.00 uur 

vertrokken de bussen terug naar het Turftreiërsriêk waar in Cartouche 

het feest nogmaals los barstte. Op zondagmorgen stond de 

Sleuteloverdracht in de Mèrthal op het programma. Samen met vele 

meegereisde Americanen werd de Mèrthal op de kop gezet. Prins Sven 

ontving de sleutel van het Turftreiërsriêk uit handen van burgemeester. 

Zondagmiddag en ‘s avonds volgden in het Turftreiërsriêk een prachtige 

Boorebrullef van Sander en Chantal. Hierna was Sander niet meer te 

houden, hij bouwde er samen met Chantal, het gezelschap en de gehele 

zaal een “knoep moi fiestje vaan”.   

 

Op carnavalsmaandag trok een geweldige optocht door America. Een 

bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en wagens maakten er een 

prachtige en kleurrijke optocht van. Er was een grote diversiteit aan 

onderwerpen, met o.a. de laatste kienaovend, de duckrace, de kappers 

in America, de vrouwlie van.. die de heren van road van 11 en bestuur er 

iedere dag weer piek fijn uit laten zien, Kabouter met de vut, de 

kloostertuin, een hoop kabaal en nog veel meer. De optochtjury had het 

ontzettend moeilijk met al dat moois. De 1e prijswinnaars vindt u 

verderop in dit bericht. Na de optocht werd het een geweldig feest in de 

Bondszaal, met als hoogtepunt een speciaal optreden van carnavalsband 

Sjoetingstied.  

 

Vele kleine Turftreiërkes hadden een kei-leuke middag tijdens het 

jeugdcarnavalsbal op dinsdag. En ‘s avonds sloten het Prinselijk Paar, de 

Jeugdprins en Jeugdprinses en het Booregezelschap de Carnaval 

gezamenlijk op sfeervolle wijze af. En ging uiteindelijk de Muts Àf.  

 

We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook 

Carnaval 2019 tot een succes heeft gemaakt. Bij deze willen wij ook alle 

vrijwilligers extra bedanken zonder hun inzet zou carnaval 2019 er heel 

anders hebben uitgezien. Bedankt. 

 

Vele foto’s zijn gemaakt tijdens de carnavalsperiode. Deze foto’s en nog 

meer informatie kunt u vinden op www.turftreiers.nl. Of neem een 

kijkje op onze Facebook-pagina. Veel lees- en kijkplezier! 

 

Uitslag optocht (1e prijzen): 
OPTOCHT KINDEREN: 
EENLINGEN: Phoebe Weys met Postcode loterij miljoenen jacht 
DUO’S: Sven van Heijster en Stan Derix met Vandaag 1x11  
GROEPEN: Teun, Koen, Ties, Sem, Bowdy en Zoëy met Hub van Doorne 

evenement 
OPTOCHT VOLWASSENEN: 
EENLINGEN: An v/d Sterren – Non kloostertuin  
KLEINE GROEPEN: De drie Miepe – Wachte op ut letste nummerke  
GROTE GROEPEN: Marco en zien naat tasje – Waat en geknip in America 
GROTE WAGENS: Paradetreiers – Duckrace 

 
 
 



 

Opvoedondersteuning ouders en kinderen (OOK) 
Ervaring uit de praktijk; 

“Ik ben met mijn gezin verhuisd naar een nieuwe gemeente. Wij kenden hier 

niemand en ook de plek niet. Doordat wij niet graag om hulp vragen en ook geen 

vreemden in huis nemen, duurde het even voordat ik om hulp vroeg bij 

Synthese. Gelukkig heb ik dat toch gedaan, mijn kinderen en ik kregen hulp. Zo 

hielpen de vrijwilligers ons met het dorp te verkennen, vragen met betrekking 

tot opvoeden en structuur in huis te krijgen. Ik was zeker niet zo ver gekomen 

als waar mijn gezin en ik nu staan zonder hen in ons leven. Er zijn geen woorden 

te beschrijven wat voor een ondersteuning wij hebben gekregen”. 

 

Zit je even met je handen in het haar? Zou je 

tijdelijk wel wat ondersteuning kunnen gebruiken 

om weer structuur in huis te brengen? Kun je een 

luisterend oor van een andere moeder gebruiken? Of 

zoek je iemand die je helpt je sociale netwerk te 

vergroten? Dan is OOK misschien wel iets voor jou!  

 

OOK staat voor Opvoedondersteuning Ouders en Kinderen in de leeftijd van 0-12 

jaar.  

Na een eerste gesprek met de coördinator bieden getrainde vrijwilligers tijdelijke 

ondersteuning in huis bij veel zaken waar ouders tegenaan lopen. De vrijwilligers 

nemen hun eigen ervaring als ouder mee, zij nemen de tijd, hebben geen oordeel 

over hoe jij het aanpakt maar staan naast je en luisteren naar jouw verhaal. 

 

Wil jij graag ondersteuning bij het opvoeden? Kun jij een steuntje in de rug 

gebruiken? Neem dan contact op met Synthese, 0478-517300 en vraag naar Mieke 

Cruijsberg of stuur een email  naar m.cruijsberg@synthese.nl. 

 

Op 12 april a.s. is er een fittest / gezondheidstest voor 

60+ ers. Er zijn meer dan 85 aanmeldingen voor deze 

test. Geweldig. We zijn benieuwd hoe fit America is !! 

Enkele verenigingen / activiteiten zullen zich 

presenteren.  

Wie weet zit er iets bij voor u om op een of andere 

wijze actief te worden !! 
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Is de Gemeente Horst aan de Maas een 

pleisterplaats geworden? 
 

Gemeente Horst aan de Maas – Leerlingen van ISK Taalrijk en Dendron vragen op 

een ludieke manier aandacht voor het theaterproject Ik ben niet tegen 

vluchtelingen, maar…  

Dit project wil jongeren die opgroeien in Horst aan de Maas en anderstaligen met 

elkaar in contact brengen en zo meer begrip creëren. 

60 leerlingen van ISK Taalrijk en Dendron zijn in december gestart met het 

theaterproject. De leerlingen hebben kennis gemaakt met elkaar, elkaars 

culturen, de verschillen en overeenkomsten. Deze ervaringen zijn de afgelopen 

weken omgebouwd tot/vertaald in theatervoorstellingen. Elke groep (totaal 7) 

deed dit op zijn eigen manier. Denk hierbij aan een toneelstuk, interactief 

project, filmpjes, stop-motion-film etc, waardoor een diversiteit aan 

voorstellingen en belevingen is ontstaan. 

Kleur-en met name cultuurverschillen zorgen nog steeds voor een barrière; 

onbekend maakt onbemind.   Dit theaterproject laat zien dat ISK Taalrijk en 

Dendron op een positieve manier werken aan en met dit thema.  

Jongeren van Dendron: ‘Ik heb nu meer respect voor de leerlingen van ISK 

Taalrijk. Wij denken dat wij het zwaar hebben. Dat beeld is wel veranderd door 

alle heftige verhalen die we gehoord hebben. Eerst waren we sceptisch. Waarom 

komen ze ‘allemaal’ naar Nederland?! Wat stellen we ons eigenlijk aan. Er 

kunnen echt nog wel mensen bij in Nederland’.  

Om aandacht te vragen voor dit mooie project, zijn in de hele gemeente pleisters 

in alle huidskleuren geplakt. De jongeren hebben dit project gedaan met veel 

positiviteit en echte aandacht voor elkaar. Een voorbeeld voor de maatschappij. 

De huidkleurige pleisters staan synoniem voor alle huidskleuren die deelnamen 

aan dit project. Daarnaast staat het pleister plakken symbool voor de verschillen 

tussen de huidskleuren. Hiervoor vragen we aandacht d.m.v. de guerilla-actie; 

pleisters plakken op de meest onvoorspelbare plekken door heel Horst aan de 

Maas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal gefeliciteerd en bedankt voor het medoen aan 

de geweldige optocht van 2019.  
 



Koningschieten Ons Genoegen America 2019 

  
Op 16 maart werd traditiegetrouw (3e zaterdag in maart) het koningsschieten van 

Handboogschutterij Ons Genoegen America gehouden.  

In een strijd over 2x 25 wedstrijdpijlen werd er uitgemaakt wie zich een jaar lang 

Koning, Prins en Ridder van de vereniging zou mogen noemen. Om 14.45 uur 

startte de loting voor de baanindeling waarna de titanenstrijd om stipt 15.00 uur 

begon. Na de eerste 25 wedstrijdpijlen was er voor alle deelnemers een warm 

buffet verzorgd om de inwendige 

schutter te versterken. Na weer 25 

wedstrijdpijlen verschoten te hebben 

werd de puntentelling gecontroleerd en 

werd de winnaar bekend gemaakt. De top 

6 zag er als volgt uit. Op de zesde plaats 

Lowie Weijs met 247 punten (109+138) 

op plaats 5 Theo Jacobs met 327 punten 

(176+151) dan plaats 4 ditmaal veroverd 

door een vrouwelijke schutster Lies 

Camps met 398 punten  (191+207) dan de 

top 3 het lag allemaal dicht bij elkaar op 

plaats 3 (ridder) Ruud Weijs met 412 

(202+210)  plaats 2 (prins) was voor Piet 

Mooren met 423 punten  (208+215) en op 

plaats 1 en daarmee de koning van 2019 

Jan Camps met 430 punten  (221+209) 

Het was weer een spannende en gezellige 

wedstrijd. 

Ook zin om een keer met pijl en boog te proberen om te gaan? 

1152wedstrijden@home.nl 

 

Bedankwoordje Huub Geuijen 
Wat een grote verrassing, dat de Carnavalsvereniging  mij dit jaar 

de orde van verdienste ‘ d’n Turftreiër ’ heeft toegekend. Ik vond 

het toch wel een eer om die te ontvangen.  Via deze weg wil ik, 

ook namens Ans, iedereen hartelijk bedanken voor de vele 

felicitaties en bloemen, die ik heb mogen ontvangen bij het 

uitreiken van  deze orde .    

 

Groeten,  Huub en Ans Geuijen 

Nieuw Fonds de hersenstichting 
 

Waarom de Hersenstichting? 

Gezonde hersenen zijn van 

levensbelang!!! 

Hersenletsel kan onder andere ontstaan door een beroerte, 

hersenbloeding, ongeluk, hersenoperatie of als ten gevolge van een 

ziekte je hersenen langzaam achteruit gaan, bijvoorbeeld bij Alzheimer 

of de ziekte van Parkinson. 

Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Alles wat 

vanzelfsprekend lijkt zoals lopen, praten, denken, kan zomaar voorbij 

zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een 

hersenaandoening. Dat moet stoppen!!! 

Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. 

Daarom geef om je hersenen. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Marian Verhorstert 
 

Handicap NL – Gezamenlijke collectes America  
Wie geen lichamelijke handicap heeft, kan zich nauwelijks voorstellen wat 

grote afhankelijkheid  van hulp en zorg door anderen betekent.  

Afhankelijk zijn van sociale hulp en liefdadigheid is een ingrijpende 

aantasting van je autonomie als mens en van je persoonlijke vrijheid.  

Voor mensen met kunstzinnige gaven, die door ziekte , een ongeval of een 

aangeboren handicap niet in staat zijn zelfstandig een artistieke carrière op 

te bouwen , is de Vereniging een grote internationale  gemeenschap, die 

garant staat voor een artistieke ontwikkeling en een optimale  materiele 

onafhankelijkheid. Talloze exposities, toegekende prijzen en andere 

onderscheidingen hebben een grote weerklank gevonden, waardoor de 

Vereniging nu alom een begrip is.  

Hartelijk dank voor uw gaven van 8 tot 12 april. Lies de Swart.  
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Zij Vooruit organiseert lezing over Bloesem therapie 
Op woensdag 3 april zullen we informatie krijgen van Bianca Gerritsen uit 

Veulen over de toepassingen van Bloesem therapie, bekend vanwege de 

Bachbloesems. Bianca heeft haar opleiding voor Bloesem therapie gevolgd 

bij De 3 Vrouwen te Meterik. Ook zal er gelegenheid zijn om een 

geschikte Bloesemremedie-mix aan te schaffen, bijvoorbeeld voor rust in 

je hoofd, een positieve verandering of meer balans. 

Locatie: Aan de Brug, kleine zaal 

Iedereen is welkom 

Zij Vooruit! heeft een excursie naar ‘t Zoemhukske 

Op woensdagmiddag 10 april zullen we een bezoek brengen aan 

Imkervereniging ’t Zoemhukske. We zullen ontvangen worden met koffie 

en vervolgens een excursie van 2/2,5 uur krijgen. 

Aanvang: 13.30 op het plein bij de kerk. Bij slecht weer gaan we per 

auto. Kosten: € 4,-. 

Aanmelden kan tot 3 april bij Cristel te Veldhuis, 077-4006165 of email 

zijvooruit@outlook.com 

Jaarvergadering van Zij Vooruit! met Quiz 

Op woensdag 24 april is de jaarvergadering, deze keer in een nieuw jasje.  

Laat je verrassen. Zelf meenemen een pen en voor de winnaar is er een 

leuke prijs beschikbaar. 

Locatie: Aan de Brug, kleine zaal 

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden. 

Seizoenafsluiting met uitje georganiseerd door Zij Vooruit! 

Dit jaar zullen we op woensdag 1 mei onze afsluiting van dit seizoen 

hebben. De leden zullen hierover binnenkort worden geïnformeerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VRIENDELIJK VERZOEK 
De laatste weken ligt er opvallend veel hondenpoep op en rondom 

het Caeciliapad. De bewoners van het Caeciliahofje houden dit pad 

netjes bij met snoeien en onkruid verwijderen en als je dan in de 

hondenpoep trapt of pakt is dat niet zo aangenaam.  

Bovendien lopen er ook veel oudere mensen met een rollator op 

het pad en ook voor hen is het niet fijn om in hondenpoep te 

trappen.  

Daarom een heel vriendelijk verzoek om de poep van je hond op 

te ruimen zodat wij, als Caeciliahof bewoners,  het pad met plezier 

kunnen blijven onderhouden. 

Namens de bewoners van het Hofje. 
 

 

EETPUNT AMERICA 
 

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te 

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag  17 april is er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor maandag 15 april tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd. 

 

Opgeven of afmelden bij; 

Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  

Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 

  

De kosten voor deelname (€ 12,00) betaalt u 17 april. 

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

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

Eetpunt. 



Huisartsenpraktijk 
I.v.m. met vakantie  zijn de praktijken in America en Sevenum afwisselend 

geopend: u kunt altijd contact opnemen met uw eigen praktijk: als de praktijk 

gesloten is wordt u automatisch doorverbonden met de praktijk 

waar op dat moment een arts aanwezig is of hoort u via het 

bandje welke praktijk open is 

Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door 

zoals gepland is. 

De apotheek in America is normaal geopend: 

Op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur. 

Sinds kort hangt er een brievenbus links naast de voordeur. Hier kunt u 

herhaalrecepten en brieven die bestemd zijn voor de apotheekhoudende 

huisartsenpraktijk America in doen. NIET in de brievenbus van de voordeur doen! 

 

AHHAP America 

Pastoor Jeukenstraat 6 

5966 NM America 

077 - 464 1707 

 

Gesloten op onderstaande data:  

Huisartsenpraktijk van Weeghel 

Pastoor Vullinghsstraat 14 

5975 TP Sevenum 

077 – 467 4175 

 

Gesloten op onderstaande data: 

14+15+16 mei 13 mei 

22+23 mei  

27 + 31 mei  

 

Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen kunt 

contact opnemen met huisartsenposten Noord Limburg 0900 8818 

LET OP!  

Onze website gaat van naam veranderen. Alle patiënten die gebruik 

willen maken om herhaalrecepten aan te vragen, dienen een nieuw 

account aan te maken. Het oude account gaat op den duur verdwijnen. 

Nieuwe naam website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 

Neem een kijkje op de website en meldt je nu aan! 
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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 een bijeenkomsten, dit kan zowel overdag als ‘s avonds. 

Dus als je meer wilt weten over dementie kun je contact opnemen 

met mij. 

 

Cora Keijsers, Tel. 0615351954  Mail; ccm.keijsers@gmail.com  
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Lokale participatie gehandhaafd, ook na overname windpark 
De lokale energiecoöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie 

(Horst aan de Maas) zijn tevreden dat, ook na de overname van het 

geplande windpark op Greenport Venlo, de focus op lokale participatie 

gehandhaafd blijft. Greenchoice, Windunie en ABN AMRO Energy 

Transition Fund, die de aandelen hebben overgenomen, hebben de eerder 

gemaakte afspraken over het windpark met de lokale energiecoöperaties 

één op één overgenomen.  

Samenwerking  

Energiecoöperaties Samenstroom en Reindonk Energie trekken hierin al 

langer met elkaar op en werken inmiddels intensief samen met de 

Beeselse energiecoöperatie Joris Wekt Op. Een coöperatie overstijgende 

aanpak met lokale vertaalslag, waar de inwoners van de regio absoluut 

voordeel van zullen hebben.  

De nieuwe eigenaren van het windpark geven aan grote waarde te 

hechten aan een goede samenwerking met de lokale energiecoöperaties 

en dat is wederzijds. 

Participatie  

De energiecoöperaties hebben hun focus op participatie; iedereen moet 

mee kunnen doen.  

Zij hebben zich er hard voor gemaakt dat inwoners die het meeste hinder 

van de molens zullen ervaren, ook de meeste voordelen zouden moeten 

krijgen. Met middelen uit het leefbaarheidsfonds, gevuld door het 

windpark, worden samen met de bewoners van dit gebied projecten 

opgezet die de leefbaarheid vergroten.  

Ook financieel kunnen bewoners en bedrijven uit de regio meedoen. Er 

komt de mogelijkheid om in de vier windmolens te participeren. De 

gezamenlijke energiecoöperaties werken doelgericht aan een plan 

hiervoor wat zij later zullen presenteren.   

Contact 

Bewoners uit de regio die meer willen weten of zich als belangstellende 

voor participatie in het windpark willen registeren, kunnen dat doen via 

de websites van de verschillende energiecoöperaties of door de 

contactpersoon te benaderen;   

Samenstroom: https://samen-stroom.nl/,  secretariaat@samen-stroom.nl  

Reindonk Energie: http://reindonkenergie.nl/, info@reindonkenergie.nl   

Joris Wekt Op: https://joriswektop.nl/, info@joriswektop.nl 

Collecteweek: 8 t/m 12 april 2019 
Dan komt de collectant van de Gezamenlijke Nationale Collectes 
America weer bij u aan de deur.   

 
Overzicht:  
Welke contactpersonen horen eigenlijk bij de deelnemende fondsen en stichtingen? 
Hieronder staan ze allemaal op een rij. 
 
Fonds/Stichting Naam Fonds/Stichting Naam 

Alzheimer Nederland Wilma van Ginkel Longfonds Gerda Derks 

Brandwondenstichting Maartje Houben Maag Lever Darm Stichting Mariëtte Peek 

Diabetes Fonds Gerd Hendrix MS Fonds Corrie Janssen 

Epilepsiefonds Leny Cuppen Nierstichting Wilma van Ginkel 

Fonds Gehandicaptensport Jan Tielen Prinses Beatrix Spierfonds Marcel Meulendijks 

HandicapNL Lies de Swart Prins Bernard Cultuurfonds Tilly Arts (St. Caecilia) 

Hersenstichting Marianne Verhorstert Reumafonds Henk Philipsen 

Jantje Beton Marco Hesp (JNA) Rode Kruis Nederland Cristel te Veldhuis 

Nationaal Fonds Kinderhulp Henk Philipsen Vastenactie Gerda Derks 

KWF Kankerbestrijding Cristel te Veldhuis   

U zult elders in dit Peelklokje nog een kleurrijk overzicht zien van de deelnemende 
fondsen en stichtingen. 
 
Voorafgaand aan de collecteweek:  
Eén dezer dagen zal de envelop met daarin de invullijst in de brievenbus zitten.  
Het is fijn voor de collectant als u de envelop alvast klaar heeft staan.  
Heeft u dat nog niet gedaan? Pak de envelop, vul de lijst in, doe het geld erbij en zet ´m 
klaar. Dank u wel. De collectant zal van 8 tot en met 12 april langs kunnen komen. 
 

 
Maar….Heeft u de collectant gemist? 
Dan kunt u uw envelop bij bestuurslid Marcel Meulendijks (G. Smuldersstraat 17) in de 
brievenbus stoppen. Hij zorgt ervoor dat uw gift alsnog naar de goede doelen gaat. 
 
Nieuwe collectanten: Wilt u graag meehelpen: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
collectanten. Met ons rouleersysteem bent u om de twee jaar aan de beurt om te 
collecteren, meestal in uw eigen straat of buurt. Wilt u graag ieder jaar collecteren, dat 
kan natuurlijk ook!  
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:  collectes@inamerica.nl  
In het Peelklokje van mei of juni wordt de opbrengst bekend gemaakt.  
 

Bij voorbaat dank voor uw gift! 
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KBO Nieuws, 
 

 

 

 

 

 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 

website: www.svoxalis.nl 

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 

twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

 

 

 

 

 

 

Open Bedrijvendag 2019 op 28 april a.s.  
Deelnemende bedrijven thuis op locatie: Ink & art company, 

Blauwbessenland, Weijs gerbera kwekerij en Interieurbouw / keukens 

Tielen – Camps.  

Enkele bedrijven op het zgn. Ondernemersplein bij de Bondszaal: Mark 

Tacken partyverhuur, F’acere hair en visagie, schoonheidssalon La 

Belleza, Mark Steeghs fotografie, OVA, de Dagwinkel, Mitchell van Lipzig 

schildersbedrijf, Ellen Verheijen energetische therapie, DAF stand, DJ Ad 

Vintage Vinyl Show   

Het belooft weer een leuke dag te worden met interessante 

bedrijven die meedoen.  

Enkele speciale activiteiten: Dagwinkel laat  een reuzenvlaai 

bakken, waarvan de opbrengst naar de speelplaats van de school 

gaat, bij Ink & Art company kun je een tattoo kadobon winnen twv 

€ 250,-, in de Bondszaal wordt een mini- makeover gedaan door 

F’Acere, La Belleza en Mark Steeghs maakt er mooie foto’s van, bij 

Gebr. Weijs gerbera’s komt een springkussen en kun je een bosje 

bloemen kopen  

Tot ziens op 28 april vanaf 11 uur bij de bedrijven op locatie en 

vanaf 14 uur op het Ondernemersplein bij de Bondszaal. 

Binnenkort valt de flyer in de bus! 

 

 
 

Dankjewel 

Lieve familie, vrienden en bekenden. 

Graag willen wij jullie allemaal hartelijk bedanken voor  

de mooie kaarten, bloemen, cadeaus en serenade, die wij ter  

gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. 

Het was een geweldige dag! 

 
Hans en Nellie Derix 

 

8 t/m 12 april 2019 

De fondsen van de Collecteweek 
2019 
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Te Koop ruime hoekwoning Landauer 6 in America 

Gelegen in een rustige buurt Geschikt voor starters 

maar ook voor senioren (slaapkamer en douche 

onder). 

Voor info of een bezichtiging telf.077-4641526 
 

KBO Nieuws 
Er is kienen voor de ouderen op 10 April bij 

Aan de Brug. Dit is voor iedereen ook als je 

geen lid van de KBO bent, dus kom, hoe meer 

zielen hoe meer vreugden. 

16 April is weer de eerste fietstocht van dit 

jaar dus zorg dat je fiets weer in orde is. Onze uitzetters hebben weer 

een mooie tocht naar de zorgboerderij op de Moosdijk in Ysselsteyn  waar 

wij koffie/Thee met wat lekkers kunnen nuttigen. Mensen die niet kunnen 

fietsen en toch graag mee gaan er zullen een paar auto’s mee rijden. 

30 April is de eerste wandeltocht. Her geldt ook voor diegene die niet 

kunnen wandelen zullen er een paar auto’s mee gaan. Vertrek om 13.30 

uur bij de kerk. 

Bij vragen bel naar 0774641336/0620702173. 

 

EHBO.  
Bent u EHBO-er en hebt u zin om tijdens het DAF 

weekend actief te zijn, neem dan contact op met ons, 

liefst via mail: vrijwilligers@dafweekend.nl   

 

Mode door de eeuwen heen. 
Op 16 juni a.s. is er in Museum De Locht een historische modeshow in het 

kader van 800 jaar Horst aan de Maas.  

Bij Wol en Textielwinkel van Heijster vindt u een van de 16 modepoppen 

(Peelwerker op zijn “zondags”) , die verspreid zijn over de gemeente.  

Voor info: www.horstaandemaas800.nl  

Voetbal AVV America 1 

Programma april 2019: 

04-4: FCV-Venlo 1 - America 1 (in America om 19:30) 

07-4: America 1 - Montagnards 1 

11-4: Meterik 1 - America 1 (om 18:30) 

14-4: Heijen 1 - America 1 

20-4: America 1 - BVV'27 1(om 18:00) 

22-4: America 1 - GFC'33 1 

28-4: America 1 - Heijen 1 
 

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

foto’s.  

Hoofdsponsors van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en Café Boëms Jeu.  

 

 
Wie kent mensen op deze foto? In de Oudheidkamer staat er 

alleen bij : Nieuwe Peeldijk.  

Voor informatie: info@oudamerica.nl  
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 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

Veranderingen omtrent het oud ijzer. 

De gemeente Horst aan de Maas is zeer actief met afvalscheiding. 

Zij willen dit nu ook doorvoeren in het oud ijzer. Voor de 

geïnteresseerde: het weee systeem. Dit houdt in dat al het afval 

met een stekker of afval dat op batterijen liep apart ingeleverd 

moet worden van het “gewone ijzer”.  Daarom komen er nu 2 

containers te staan aan de Putweg.  De ene gaat naar de 

verwerking van elektronica, de ander is voor oud ijzer zónder 

stroom. Wij vragen dringend aan jullie Americanen om hieraan 

mee te werken!  

 

Beste Boore en Boorinne, 
Wat zien weej vereert dat we boorebroedspaar mochten zien! Net terug 

in America en dan mogde metien aan de bak. Weej hebben ongekend 

genoten, samen met het hiele gezelschap.  Os hoogtepunt waas de 

carnavalszondag, wat was dat unne prachtige daag: Smorges optied noar 

de sleuteloverdracht, doarna den trouwereej in de onecht met 

aansloetend receptie en als hoegtepunt ging soavunds de ganse tent op 

de kop. Wat een fantastisch fiëst waas dat! Um dan uiteraard het eier 

eten met een Kessels Veerneutje neet te vergeate. 

Weej wille iederiën hartelik bedanke veur 't saame met os viere van enne 

geweldige Carnaval. Ut waas un geweldig fiëst dat weej noeit mier zulle 

vergeate!  In ut bijzonder bedanken weej os booregezelschap, ‘t 

boorebrullefscomité, de Wouterstroat, bestuur en leden van de 

carnavalsveriëniging, ozze “echte” familie en zeker neet te vergète 

Preens Hollie, jeugdpreens Marcel en jeugdpreenses Sanne en hun gevolg.  
Bedankt iederiën daat weej d’r same un onvergetelike carnaval vaan 

hebbe gemakt, weej hebbe genòte en daat neemt niemand os oeit nog 

aaf.  

Boorebroedspaar 2019 – Sander Staaks en Chantal v/d Homberg. 

 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

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

Oxalis 1 verstevigt derde plaats in overgangsklasse 

Oxalis Pupillen D1, Pupillen F2 en Midweek zaalkampioen  
Zaterdag 16 maart werden de Pupillen D1 zaalkampioen door met 0-16 te winnen 
van Oxalis D2.  
Zaterdag 23 maart werden de Pupillen F2 zaalkampioen door met 9-8 te winnen 
van Melderslo F2.  
Ook de Midweek werd 
kampioen in de zaal. Door 
puntverlies van Oranje 
Wit zijn de dames niet 
meer in te halen. 
Gefeliciteerd meiden! 
 foto kampioenen D1 
 
 
 
 
 
Bijlage: foto kampioenen 
F2 
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Oxalis verlengt samenwerking met hoofdtrainer/-coach 
SV Oxalis is trots om te melden dat ze de samenwerking met hun hoofdtrainer/-
coach Jan Wielink met een seizoen verlengen. Dat betekent dat Jan ook in het 
seizoen 2019-2020 trainer/coach zal zijn van de Senioren 1 en trainer van de 
Senioren 2. Ook met Ando Steeghs wordt de samenwerking als coach van de 
Senioren 2 voortgezet. Oxalis 1 komt uit in de overgangsklasse van het 
dameskorfbal. 
KangoeroeKlup Training 
Op zaterdag 13 april is er voor de allerkleinsten weer KangoeroeKlup training. Van 
10.00 - 11.00 uur kunnen kinderen van 4-5 jaar op Sportpark Wienus in Hegelsom 
balspelletjes komen doen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen al op vroege 
leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in 
teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met 
bewegen bezig. De Kangoeroes trainen 1 keer per maand. Wil je komen 
meedoen? Stuur dan een mail naar info@svoxalis.nl 
Agenda 
- 06/04/2019: Indoor Sport Spektakel Eindhoven – B-C-jeugd 
- 06/04/2019: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven 
- 08/04/2019: start 2e helft veldtrainingen vanaf week 15 
- 13/04/2019: KangoeroeKlup training 
- 17/04/2019: Bloemenactie America 
- 17/04/2018: Schoolkorfbal in Melderslo 
 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 

 
Turftreiers en turftreierinnen  
 

Carnaval 2019 zit er helaas al wer op vur dit joar. Maar waat heb ik genoten vaan 

enne fantastische carnaval samen met Mien adjudanten Lars en Joey. Weej kieke 

samen terug op enne fantastische moeie carnaval Deen weej samen met jullie 

beleafd hebbe. Namens os as trio vaan 2019 wille weej jullie allemoal harstikke 

bedanke daat weej dit mej hebbe moge maken. Maar we zien gelukkig nog neet 

kloar. Want dr kome nog n paar kei leuke activiteiten aan dit joar. Woa we nog 

hiel veul vaan goan genieten. Nogmaals allemoal harstikke  bedankt. 

ALAAF!!!!!! 

Prins Sven dn ierste , Adjudanten Lars en Joey , Xynthia en Moniek  
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Zondag 5 Mei 

Open dag in Het Beukenhof 

10.00 – 13.00 uur 
Het Beukenhof is bijna klaar! 

Benieuwd hoe ons nieuwe Dorpspark er uit ziet na vele,  
vele uren noeste arbeid door onze vrijwilligers? 

Wij kunnen niet wachten om je te laten zien hoe het geworden is. 
Dus hou je agenda vrij en kom samen met ons een kijkje nemen in 

het geheel gerenoveerde park met zijn gloednieuwe 
openluchttheater. 

Wij zorgen voor de koffie! 
Tot dan!    Stichting Het Beukenhof 

 

SIERANOO 
door de toneelvereniging  

DE VRIJE SPELERS 

Speeldata; 4-10-11-17-18-24-25-31 mei en 1 juni  

Locatie;  Openluchttheater Het Beukenhof  

               aan de Wouterstraat America   

Aanvang; 20.15 uur 

Entree; €19.50  

             (incl. kroes en koffie/thee bij binnenkomst) 

Tickets; www.devrijespelers.nl 

             (ook verkrijgbaar bij Ine Derks-Haegens)   

 

Leiders gezocht! 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 17 jaar die 
ervan houdt om buiten te zijn, creatief en/of sportief is 
en energie krijgt om met kinderen om te gaan?  
 

Dan zoekt Jong Nederland America jou! 
 
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwilligers die één avond in de 
week met jeugd in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar spel, sport en het buitenleven 
ontdekt! We doen balspellen, knutselen, bosspellen, (speur)tocht etc. 
Daarnaast worden er door het hele seizoen aanvullende activiteiten 
georganiseerd en gaan we jaarlijks op zomerkamp.  
 
Er zijn nu zo’n 30 leden bij De Snoepertjes. Graag willen we de oudste en 
jongste kinderen van de groep splitsen en de allerjongsten van 5-6 jaar bij 
de Snoepertjes laten en een nieuwe meidengroep starten voor de leeftijd 
van 7-8 jaar. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of 
heb je nog aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!  
Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp, info@jnamerica.nl,  
of bel 06-51554717. 
 
Een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen dient te worden 
aangevraagd indien men vrijwilliger wordt. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen. 

 

Programma Paardenvrienden  
 

Bij het begin van de lente hoort ook de start van het outdoor 

seizoen 2019. 

Inmiddels zijn we weer aan het oefenen op ons ruiterterrein aan de 

Jacob Poelsweg, op woensdagavond om 19.30 uur. De volgende 

wedstrijden staan op het programma: 

13 + 14.4 CH Maasbree 

20 + 21.4 Dressuur Ottersum 

3 t/m 5 mei Samengestelde wedstrijd Sevenum 

18 + 19.5 CH Well 
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Uitnodiging 
Op woensdag 17 april 2019 is weer een  

Openbare Dorpsraadvergadering 
Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij 

uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur. 

Er staan dan weer diverse andere actuele zaken op de agenda die 
op dit moment spelen in of voor ons dorp. En wellicht heeft u ook 

nog wel een vraag of opmerking in het belang van America…? 
Laat het ons weten en praat mee! 

 

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 

 

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…… 

 

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!!! 

 

 

Wat is jouw verhaal? 
 

De Zuringspeel, de voormalige vuilstortplaats, wordt op zaterdag 14 
september omgetoverd tot Verhalenberg De Zuringspeel. 
 
De voormalige vuilstortplaats zit nu, als een Verhalenberg boordevol 
symboliek, gevuld met het afval dat overbleef toen we alle nut er uit 
hadden geconsumeerd. Dat afval creëerde het hoogste punt van onze 
gemeente van waaruit we opnieuw naar ons zelf kunnen kijken... 
 
Op de top van de berg zal op 14 september een festivalterrein verrijzen 
waar verhalen verteld en uitgebeeld gaan worden over onze streek. In een 
prachtig decor met een geweldig mooi uitzicht wordt de bezoeker mee 
genomen in de diverse leuke, spannende, ontroerende en indrukwekkende 
verhalen. 
 

Heb jij ook een mooi verhaal te delen? 
Dat mag uiteraard op papier, maar ook zonder woorden in beeld met dans, 
theater, kunst, muziek of in een andere vorm.  

Laat ons “jouw verhaal” weten via verhalenberg@inamerica.nl. 
 

* de mooiste verhalen krijgen een vaste plaats op De Verhalenberg * 
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Keuken in ’t Laefhoês 
Mooi dat er steeds meer activiteiten vanuit de Americanen zelf 

komen. 

Wil je zelf met familie, vriendengroep of vereniging een leuke 

(kook)activiteit in de Laefkeuken houden, een workshop verzorgen 

of met een ander leuk kookidee aan de slag gaan, dat kan! Er wordt 

een vergoeding gevraagd voor het gebruik en energiekosten. Graag 

tijdig aanmelden bij de beheerder van het Laefhoês, 

beheerder@laefhoes.nl  

  

Graag tot ziens in de Laefkeuken, 

een ontmoetingsplek voor alle Americanen, jong en oud!  
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POTGRONDACTIE 
Dank aan iedereen die een steentje 

heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie. 
 

 

Heeft u ons gemist? Geen 

probleem! 

 

Bestel alsnog via 
secretariaat@mvcaecilia.nl  

en uw potgrond wordt thuis 

bezorgd! 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

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

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

Dansen  
Elke dinsdag om 11.00 uur in " de Brug". 

Dansen is een hele leuke sport voor je hele lichaam en je 

geheugen. 

Voor wie nieuwsgierig is wat we doen, kom dan een paar keer 

vrijblijvend meedoen. Tijd :  11.00 uur Leeftijd : 50 + 

info :  06-20140185  

 

Melding stankoverlast via de gemeente Horst aan de 

Maas (077-4779777) of via gemeente@horstaandemaas.nl 

(mailen  

ook buiten kantooruren  
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Hallo turftreiers en turftreierinnekes,  

Ik wil jullie allemoal bedanken vur deze onvergeatelijke carnaval! We 

hebben 't kei gezellig gehad met 't ganse gezelschap, we hebbe hard 

kunne lache met z'n alle. En ik zuj gear 't jeugdcomite wille bedanken vur 

't begeleiden vaan os deze carnaval waant zonder jullie waren wej nerges 

hin gekomen. En ik wil ok alle vrijwilligers bedanken waant als jullie der 

neet zujje zien ging ut fiest neet doar. Der waas elke daag wer opnej un 

geweldige sfeer in de zaal! Ik wiët zeker daat volgend joar  

net zoe moei wurd. Alaaf! 

                          Jeugdprinses Sanne I 

 

Turftreiers en Turftreierinnekes, 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze gezellige en mooie  

Carnaval. Ik vond het heel leuk om jeugdprins te zijn en dat ik  

bovenaan op de kar mocht staan. Ik wil graag iedereen bedanken, die mij 

hebben geholpen; mijn ouders, het Jeugd comité en alle Turftreiers en 

Turftreierinnekes die hebben gezorgd voor deze mooie Carnaval. 

Bedankt.  

Jeugdprins Marcel 3e ! 

 

Het LaefHoes is op zoek naar een nieuwe beheerder. Hebt u 

interesse of weet u iemand, die dit zou willen doen? Neem dan 

contact op met het bestuur: beheerder@laefhoes.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentie: de inleverdatum voor het Peelklokje voor juni 
2019 is gewijzigd. Dit wordt zondag 26 mei. 

 

Gevonden sleutelbos op het kerkplein America. Voor info: redactie 

Peelklokje tel.077 4642033 

 

Mensen in het nieuws 
Op 22 februari overleed oud - Pastoor Sjef Heidendael op 95 jarige leeftijd in 

Herkenbosch. Hij was pastoor in America van 1979 tot 1988. 

Op 15 maart werd Lien geboren, dochter van Henk Willems en Nikki Ummenthun 

(Griendtsveenseweg 27)  

 

Op Past. Jeukenstraat 30 is Wim van den Munckhof komen wonen. Van harte 

welkom in America.  

Bij toneelver. De Vrije Spelers waren er 4- jubilarissen: Miriam Philipsen, Johan 

Coenen, Peter Duijkers en Gert Derks-Huijs waren allemaal 25 jaar lid ! 

Proficiat.  

Marco Hesp werd in het zonnetje gezet bij Jong Nederland vanwege zijn 40 – 

jarig lidmaatschap. Proficiat ! 

 

Het B-team van Biljartclub Boëms Jeu ,  met als spelers Johan Hulleman, Leo 

Baltussen , Lei Keijsers , Marco Vermeer en Eric Klerkx ,  heeft voor het 3e 

seizoen op rij het kampioenschap weten te behalen in de B-klasse van de 

Biljartbond Horst – Venray. Wat een prestatie! 

Het Koningschieten van Handboogschutterij Ons Genoegen werd dit jaar weer 

gewonnen door Jan Camps, Ruud Weijs werd 2e en Piet Mooren werd 3e. 

 3 Teams van Korfbalver. Oxalis werden kampioen: Pupillen D1 en Pupillen F2. 

Ook de Midweek werd kampioen in de zaal. Proficiat ! 

Bij de persoonlijke kampioenschappen van de Ouderenbiljarters werd Lei van 

Rengs kampioen, hij bleef Peter Janssen (2e)  en Jan van Zelst (3e) voor.  

Het Beukenhof wordt steeds mooier en zal in mei het decor zijn van de grote 

productie Sieranoo. De kaartverkoop komt goed op gang en reus ???? is al 

gesignaleerd.  

Op 28 april staat er weer een verrassende Open bedrijvendag op het programma.  

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. 
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