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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 24 OKTOBER A.S. 
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.  
Ingezonden brieven dienen voorzien te zijn van naam.  

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. 

Wat wordt wanneer opgehaald ? 
Download de app “Afvalwijzer “ op uw telefoon. Toets 
uw postcode in en bekijk wat er aan de beurt is. Handig.  

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   
Zet uw afval tijdig aan de straat. 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
 

Om uit te knippen: 
Alarmnummer algemeen 112    Politie minder dringend gevallen: 0900 – 8844 
Prov. Klachten telefoon   043-3617070   Huisartsenpost:  0900-8818 
Gemeente Horst a/d Maas 077-4779777    coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 
Kind Centrum De Wouter 0774641918    Stichting “ Aan de Brug” 077 4641269 
OJC Cartouche   077 4642166    Kantine (v.v America)  077 4641212 
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255   Huisartsenpraktijk America  077 4641707 
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 077-208 3201 
Wonen Limburg (Horst) 088-3850800  Lokale omroep Horst a/d Maas 077 3987742 
CIZ Nrd Limburg   088-7891000  Gehandicaptenplatform  077 3986684 
Kindertelefoon  0800 – 0432  Voor een Anoniem gesprek  077-354 88 88 
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 :   06 38294416  Synthese Horst  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023  Meld Misdaad Anoniem”   0800 – 7000 
Kennisloket Ouderenzorg  088 131 16 57  Danure verloskundige zorg         0773981450 

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn: 043-3617070  
 

Woning huren ?? 

Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 
www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van 

Limburg.Zorg wel dat u ingeschreven staat bij 
www.thuisinlimburg.nl voor huurwoningen van Wonen 
Limburg of Woonwenz en dat u jaarlijks uw inschrijving 

verlengt. 
 

Hulp of zorg nodig ??  
Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 

077-4779777 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
mailto:beheerder@laefhoes.nl
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.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 
Wijkagenten voor America zijn: Hans Nillesen en Andrea Longstaff. 
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  

  

Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 tot 4 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 
Locatie ’t Gasthoes.  
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. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

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). 

 

 

Op woensdagen van 18.00 -19.00 uur kunnen er 
boeken geruild worden.  

Loop dan gerust eens binnen. Er is dan iemand aanwezig.  

 

Huisartsenpost Noord Limburg  
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts?  
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m)  www.cohesie.org 
  

 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
mailto:ghmreintjes@gmail.com
mailto:info@synthese.nl
mailto:info@schurinkelektroservice.nl
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.cohesie.org/


 
 
 

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.  
 

Wat is STAP?  
Eén loket in Horst aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan 
met vragen over wonen, zorg, welzijn, financiën 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 en kent voorlopig één 
spreekuur, nl. op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur, alleen op 
afspraak. 
Bereikbaar via stap5961@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 

 

"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....?"  
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  

 
 

 

                  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  

Telefonisch ben ik altijd bereikbaar !! 

 

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

Peelklokje” 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/
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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…… 

 

Activiteiten Aan de Brug. 
 

Voor vragen of reserveringen kunt u terecht bij  
de beheerder van Aan de Brug: Kees 06-10100175 

beheerderaandebrug@gmail.com 

 
 

Vervoer in America  
Rit bestellen via: 06-38294416 op ma. 
t/m vrij. tussen 10 en 12 uur.  
Ook hier geldt: niet fit, bestel geen 
rit !  
Gebruik alleen dit nummer, a.u.b. geen privénummers.  
 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
Alle zorgdisciplines onder één dak  

midden in het centrum van America: 

Zie ook www.laefhoes.nl  

 

BLOEDPRIKKEN  
Op maandag van 8.00 – 8.30 uur en  
op donderdag van 09.30-10.00 uur. 

In ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.  
 

Wilt u gebruik maken van de DUO fiets?  
Neem dan contact op met Vervoer in America:  
06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 en 12 uur.  
 

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!!!  
 

Het schoolplein bij Kindcentrum de 
Wouter is geen openbaar terrein, d.w.z. 

niet toegankelijk na sluitingstijd. 
 

 
 
 
 
 

http://www.laefhoes.nl/


DUO fiets America!! 
De duo fiets is beschikbaar en bedoeld 
voor mensen, die niet meer alleen 
kunnen gaan fietsen. Gezellig naast 
elkaar met een maatje een ritje maken. 
Samen op pad op een duo fiets met 
elektrische trapondersteuning. Genietend van de omgeving en 
lekker in beweging! Gezond, gezellig en in beweging . 
De duo fiets is geschikt voor jong en oud. 
 
We vragen een vrijwillige bijdrage als vergoeding. Wilt u ook 
gebruik maken van de DUO fiets om een ritje te maken?  
Neem dan contact op Vervoer in America:  06-38294416 op ma. 
t/m vrij. tussen 10 en 12 uur. De fietsmaatjes staan klaar om met 
u te gaan fietsen.  
Wil je zelf met iemand gaan fietsen? Na een korte “cursus” kun je 
er al mee op pad. Neem hiervoor en voor informatie contact op 
met Hay Mulders 06 21274075. 

 

Beste dorpsbewoners, 
 
In april hebben wij een kledinginzamelingsactie gedaan. Er zijn 
veel zakken kleding door familie en kinderen van Kindcentrum de 
Wouter en door jullie als dorpsbewoners ingezameld. Wij willen 
jullie hiervoor bedanken en laten weten dat het ingezameld geld 
een mooie bestemming heeft gekregen binnen Kindcentrum de 
Wouter.  
Daarnaast willen wij jullie informeren over de eerst volgende 
inzameling (17 okt.) zoals u kunt zien op de posters in het dorp en 
in dit Peelklokje.  
Hopelijk halen we ook nu weer een mooie hoeveelheid kleding op. 
 
Bedankt voor uw bijdragen! 
De ouderraad van Kindcentrum de Wouter 

 



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 of Woonwenz 
e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven bij 
www.thuisinlimburg.nl. 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.  

 

Oude foto’s  ?! 
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). 

 

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 !!  
Ondanks de moeilijke corona-tijd moeten we kijken wat wel nog kan.  
 
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.  

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

Houd America Schoon!  
Met enige regelmaat wordt er groenafval en ook soms restafval gestort, 
bijvoorbeeld aan de rand van de Kabroeksebeek, De Schaak, langs de weg 
en ook in windsingels. Deze locaties zijn hier niet voor bedoeld natuurlijk. 
Graag gebruik maken van bladkorven in uw buurt voor groenafval. 
Restafval graag in de bruin/gele afvalzakken die bij Ine Derks-Haegens 
verkrijgbaar zijn. Voor groter grof afval kunt u bellen met de gemeente 
077-4779777. 
 

Ook worden er regelmatig plastic zakjes met hondenpoep in de 
bladkorven gegooid. Dit is niet de bedoeling en mag ook niet! 
Hondenpoep mag in de daarvoor geplaatste 
prullenbakken of gewoon thuis in de prullenbak bij 
het restafval! 
Bij voorbaat dank.   Namens alle Americanen 
 
 

 

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


Er worden regelmatig plastic zakjes met 
hondenpoep in de bladkorven gegooid. Dit is niet 
de bedoeling! Hondenpoep mag in de 

daarvoor geplaatste prullenbakken of gewoon 
thuis in de prullenbak bij het restafval! 
Bij voorbaat dank.    
Namens alle Americanen 
 

ZAP’ers in America 
Inmiddels heeft een groepje vrijwilligers zich aangemeld om het 
hele jaar door ZAP’er (Zwerf-Afval-Pakker) te worden in America. 
Dankzij hun inzet blijft het hele dorp wat opgeruimd (helaas is dit 
nodig om het allemaal netjes te houden). Extra hulp hierbij is 
altijd welkom. Middels een appgroepje houden de ZAP’ers elkaar 
nu ook op de hoogte, van waar ze zijn geweest en zo.  
 
Heb jij ook interesse om als (officiële) ZAP’er 
aan de slag te gaan? Kijk dan eens op 
www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-
opruimen.  
Als jij je daar aanmeldt, dan krijgt je van de gemeente diverse 
materialen ter beschikking.  
En als jij je ook bij de Americaanse ZAP-groep wilt aansluiten, 
stuur dan een berichtje aan schoon@inamerica.nl.  
 

Attentie! 
Het schoolplein bij Kindcentrum de 

Wouter is geen openbaar terrein, d.w.z. 
niet toegankelijk na sluitingstijd. 

 
 
 
 

 
 

Beste gasten van de Hoeskamer:  
 
U bent van harte welkom, voorlopig op 

dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur in de Hoeskamer bij Aan de Brug.  

 
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 of thee. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

Interesse of weet u iemand ?  
Kom gerust eens vrijblijvend kijken in de Hoêskamer. Pastoor 
Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  
 
Ook nieuwe gasten zijn welkom! We hebben al enkele nieuwe 
gasten mogen begroeten. Hier zijn we blij mee.  

Neem voor informatie contact op met  
077-4642068 of 06-42251171 

                        De Vrijwilligers van de Hoeskamer.  
 

http://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen
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Hallo beste kieners ! 
We hopen jullie allemaal weer terug te 

zien woensdag 13 oktober om 

14 uur in de Aan de Brug.  
De zaal is vanaf 13 uur OPEN ! 

En breng vrienden en vriendinnen mee! 
Dan wordt het weer gezellig. 

Groetjes, De kienclub !! 

 
 
 
 
 

 

 
Na 31 augustus sluiten onze deuren weer 

voor de verkoop van verse blauwe bessen. 

Maar elke zaterdagochtend blijven wij 

geopend voor blauwe bessen produkten, 

pakketten en diepvries bessen. 

Ook ons vlees is dan gewoon te verkrijgen. 

Voor een lekkere naar wens gemaakte taart, 

cupcake of een uitgebreide high tea Kunt u kijken op 

www.beavies.nl voor de vele mogelijkheden of bel even. 

Wij danken u voor het vertrouwen voor het afgelopen seizoen. 

 

Fam. De Kleijne                           Handje Gezond: 06-34451302 

Dorperpeelweg 15                       Beavies: 06-52216744 

5966 PM America                       Vleespakketten: 06-46464198 

www.handjegezond.nl 

 

MEDEDELINGEN  ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA 
 
Op zondag 3 oktober  zal het 50 jarig koorjubileum van mevr. v.d. 
Munckhof-Korstjaans gevierd worden. Dit zou vorig jaar 
plaatsvinden maar is toen afgezegd i.v.m. alle corona-
maatregelen. De mis is om 11.00 uur. 
 
Verder zal kapelaan Marcin op zondag 3 oktober voor de laatste 
keer in onze kerk de mis voordragen. Per 1 oktober vertrekt hij uit 
ons dorp en uit ons dekenaat om te gaan werken als aalmoezenier 
in het Nederlandse leger. Wij wensen hem heel veel succes met 
zijn verdere loopbaan en bedanken hem voor het werk wat hij in 
ons dorp heeft gedaan.  
 
De parochiecoördinatoren. 

 

http://www.beavies.nl/
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Aan de patiënten van 
huisartsenpraktijk America en 

huisarts van Weeghel 
 

In februari 2022 zijn we verplicht om over te stappen 
op een nieuw computersysteem voor de huisarts maar 
ook voor de apotheek. We houden u de komende maanden op de hoogte 
wat dit voor u gaat betekenen. 
U dient alvorens u de praktijk betreed altijd eerst telefonisch contact 
op te nemen met de assistente. Indien er een afspraak voor u gemaakt 
wordt hoort u welke locatie geopend zal zijn. 
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 13.00 tot 15.00 uur. 

Wij waarderen het als u binnen de praktijken een mondkapje 
draagt, voor u en onze veiligheid. 
Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen 

kunt contact opnemen met Spoedpost Noord Limburg 0900 8818 

 
Website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 
Neem een kijk op de website en meld je nu aan! 
 

Apotheek en huisartsenpraktijk America. 
Iedere dag bereikbaar 
  Huisartsen  Apotheek  

Maandag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

dinsdag  8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

woensdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Donderdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

In de pauzes (10.30 – 11.00) gesloten. 
Spoedrecepten: na 15.00 uur bestellen via telefoonnummer 077-4674175 
Afhalen recepten: iedere dag vanaf 13.00 uur. 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl   
 

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

Binnenkort een (klein) feestje ?  
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 ook sets te huur met beschermers voor gebruik binnen (€ 6,- 
per set) .  

Er zijn verder ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  

(tel. 077 4641928) b.g.g. 06-21274075 

 

Hondenpoep is nog steeds een regelmatig terugkerend, vervelend 
probleem.  

Overal, maar zeker op plekken, waar kinderen lopen of spelen. 

Baasjes, bedankt voor ’t opruimen! 
 

Kom weer 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.   
Belangstellenden zijn van harte welkom op de boven-
verdieping van Aan de Brug. Laat van tevoren even weten 
als je met meer personen wil komen (06-21274075).  
Ook bereikbaar voor minder validen.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
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Activiteitenoverzicht America sept. / okt. 2021 
September 
29 – informatieavond Fietspad Hoebertweg / Spoorweg (19.30 u Aan de Brug) 
30 – informatiebijeenkomst geluidsmetingen spoor RIVM  
 
Oktober 
3 – Jaarvergadering Fanfare St. Caecilia 
4 – Jaarvergadering AVV 
4 - informatieavond over de gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de 
gemeente Horst aan de Maas.  
6 – Eetpunt in Aan de Brug 
6 -  lezing Wensambulance Zij Vooruit 
8 – Concert Fanfare St. Caecilia met Muziekver. Ons Genoegen Oirlo 
8-9-10 – Peelhorstshow kleindieren 
9 – Vlooien ophalen, Jong Nederland America 
9 – Repaircafe in het LaefHoes (10-12 uur) 
10 – Vlooienmarkt, Jong Nederland America 
11-12-13  – Boottocht Zonnebloem   
12 – KBO laatste fietstocht van het jaar 
13 – Kienen voor ouderen  
16 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
17 – kledinginzameling Kindcentrum de Wouter 
18 – 22 – collecte intocht Sinterklaas 
20 – KBO Tussentijdse ledenvergadering  
20 – openbare dorpsraadvergadering  
23 – Opschoondag America 
24 - Inleveren kopie Peelklokje 
27 - lezing door Andrea Appeldoorn Zij Vooruit 
 
November 
3 – Eetpunt in Aan de Brug 
? ? - Zonnebloem Gezellige middag 
5-6  Slotconcerten - Rowwen Hèze  
07 – Zondag in het Zuiden - Rowwen Hèze 
10 – Kienen voor ouderen  
10 - quiz bij Zij Vooruit 
10 – St. Maarten, Jong Nederland America 
11 – Mantelzorgmiddag America / Griendtsveen / Kronenberg / Evertsoord  
13 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
13 – Repaircafe in het LaefHoes (10-12 uur) 
14 – Intocht Sinterklaas 
18 – Klein Chemisch Afval inleveren op Kerkplein 
20 – Americaanse quiz 
21 - Inleveren kopie Peelklokje 
24 – KBO Spellenmiddag 
27 – Caecilia-avond Fanfare  

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

Americanen gaan ervoor! 
 
Het houden van kleindieren is toch een mooie hobby. Afgelopen jaar 
heb je in het Peelklokje al kunnen lezen, dat enkele Americanen een 
uitdagende hobby hebben van het houden en fokken van kleindieren. 
Sommige genieten gewoon van hun aanwezigheid rondom het huis en 
het verzorgen ervan. Anderen gaan een stapje verder en fokken hun 
dieren naar een bepaalde rasstandaard. En daar zijn  meerdere 
dorpsgenoten mee bezig. Deze zijn daarom ook lid van P.S.V.Horst e.o, 
een vereniging van kleindierliefhebbers. Zij zien uit naar dat ene dier 
dat de prijzen zal stelen op de diverse shows. Ze sturen de beste 
kanshebbers in o.a. naar de jaarlijkse Peelhorstshow in Hegelsom. De 
grootste show van kleindieren onder de grote rivieren! 
De vraag blijft, hebben ze de mooiste dier van de show in de hokken 
zitten? Iedereen haalt namelijk zijn mooiste exemplaren te voorschijn 
om in te sturen naar een dergelijke show. Dat staat dus gerand voor een 
show met uitzonderlijke mooie dieren.  Niet één ,maar meer een 1000-
tal in allerhande kleuren, vormen en maten.  Kippen, duiven, konijnen, 
eenden noem maar op. 
Wil je deze dieren zelf wel bewonderen, kom dan naar de 
Peelhorstshow. Deze is 3 dagen geopend voor het publiek. Daarnaast is 
er een tombola om de organiserende vereniging P.S.V. Horst eo te 
steunen. Voor wat te drinken en een kleine versnapering is de bar 
geopend. Vandaar heb je mooi uitzicht over de tentoonstellingsruimte. 
Er is een knuffelhoek waar kinderen kunnen genieten van kuikentjes en 
andere diertjes.  
Uiteraard kan men ook terecht voor wat advies om dergelijke dieren 
zelf te gaan houden, er is dagelijks een bemande infostand. 

Openingstijden: vrijdag 8 oktober tussen 16:00 en 20:00, 
zaterdag 9 oktober tussen 10:00 en 20:00, zondag  10 oktober 
tussen 10:00 en 15:30 uur 
Locatie:  Manege Wieneshof, Hagelkruisweg 25 Hegelsom 
Entree:  € 3,00 ,voor kinderen onder de 12 jaar gratis (onder 
begeleiding). 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Website: www. Peelhorstshow.nl voor meer informatie of bekijk 
onze facebook pagina.  
 
Tot ziens op de Peelhorstshow 2021 Wien Vullings. 

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


 

 EETPUNT 
AMERICA  
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig 

mee te eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  
 

Woensdag 6 oktober 2021 er een Eetpunt. 
Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 3 oktober. 
 
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 op1 september. 
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. 
 
 

 
 
 

 

Kijk voor info en opgave op https://www.kernmetpit.nl/ 
 

Van 30 september t/m 7 oktober 2021 
is de Week tegen 

eenzaamheid.  
Iedereen kan deze week iets organiseren om wat te doen aan het 
verminderen van eenzaamheid. 
Ga eens op bezoek bij je buurman of buurvrouw, die alleen is of 
bel eens. Of: nodig iemand uit voor een kopje koffie of een ritje 
op de Duofiets of neem iemand mee naar de Hoeskamer, naar het 
Eetpunt, naar het koersballen, naar Samen creatief, naar Kom d’r 
beej, naar het dansen, naar een kookactiviteit, naar het kienen of 
naar een andere activiteit, waar mensen elkaar ontmoeten in 
America.   

En je hoeft niet te wachten tot oktober:  
HET KAN MORGEN OOK AL !! 



 
 

Complimenten woon – en leefomgeving 
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen. Dit keer voor 
al die vrijwilligers, die actief zijn om hun eigen buurten schoon te 

houden ! Chapeau!  
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 

 

Vergeetmijnietje! 
Wij zoeken vrijwilligers die hulpvragers met dementie en hun 
mantelzorgers een warm hart toedragen. Eén maal per week een 
bezoekje bij de hulpvrager thuis kan veel betekenen. Gratis 
scholing (start 1 november 2021) en professionele begeleiding van 
de vrijwilliger. Meld je aan! 
brigitteasselberghs@proteion.nl   0629252568 

Zij Vooruit! ontvangt 
de Wensambulance 
Op 6 oktober om 20.00 uur 
komt de Wensambulance ons 
alles vertellen wat zij kunnen 
betekenen met wensritten voor 
mensen die ernstig ziek en 
bedlegerig zijn of terminale 
wensvragers waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen 
alternatieven zijn. 
Het gaat vaak om ‘kleine’ dingen, momenten die voor velen 
vanzelfsprekend lijken. Ondanks het grote verdriet kan iemand door 
de vervulling van zijn of haar wens weer even genieten. Een klein deel 
van de pijn kan voor even aan de kant worden gezet. Wat overblijft is 
een herinnering om voor altijd te koesteren. 
Locatie: Aan de Brug. 

Lezing door transgender Andrea Appeldoorn bij Zij 
Vooruit! 
Op woensdag 27 oktober is Andrea Appeldoorn te gast bij Zij Vooruit! 
Zij komt haar levensverhaal met ons delen.  
Andrea geeft deze avond zelf de titel: Hoe André Andrea werd. 
Deze avond is voor iedereen toegankelijk. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: Aan de Brug. 

 

Op 28 augustus j.l. vierden wij samen met onze kinderen 
en kleinkinderen ons 60-jarig huwelijksfeest. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
bloemen, cadeaus en felicitaties die wij mochten 
ontvangen. 
Een speciaal woord van dank aan burgemeester Ryan 
Palmen voor zijn bezoek, de bloemen en het mooie 
cadeau van de Gemeente Horst a/d Maas. Het was heel 
gezellig! 

Harrie en Nel Holtackers-Philipsen 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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Lekker lid worden van een club voor kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen 

Een nieuw schooljaar is ook een goed moment om 
lekker lid te worden van een sportclub, 
muziekvereniging, Scouting of Jong Nederland. Je 

draait het hele seizoen mee met je team of groep. 
Lid zijn én blijven van een club 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, sportkleding of een 
muziekinstrument. Want kinderen die lekker meedoen aan sport, muziek 
en vrije tijd, zijn gezonder, ze leren hartstikke 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), rekenmachines, 
schoolfietsen, schoolspullen of een laptop voor school.  
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. 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 20 oktober 2021 staat de eerstvolgende  
Openbare Dorpsraadvergadering gepland. 

Indien de coronamaatregelen het nog toelaten zullen 
we weer vergaderen in Aan de Brug. 

 
Alle Americanen zijn van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint om 20.00 uur. 
 

Wil je meedenken en praten of heeft u vragen aan de 
dorpsraad? 

Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl  
of bel of app naar 06-51554717. 

 

Clubactie Dagwinkel 
Van 30 augustus tot en met 5 
december 2021 kun je bij de 
Dagwinkel in America muntjes 
sparen voor VC Trivia! Ieder 
muntje is geld waard.  
Bij elke besteding van 10 euro 
in de winkel, ontvang je als 
klant een munt die je kunt 
deponeren in de inleverbox van VC Trivia. Help jij ons ook met 
sparen? 

 
 
 
 
 



 
 

Vlooienmarkt 
Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America een grootschalige 
vlooienmarkt. 
Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 10 oktober bij blokhut 
Ôs Thoês gelegen aan de Kerkbosweg 34 te America.  
 
Voor het houden van een vlooienmarkt zijn er natuurlijk ook vlooien 
nodig. Deze worden op zaterdag 9 oktober vanaf 9.00 uur bij u 
opgehaald. U hoeft de vlooien niet buiten te zetten want we bellen 
persoonlijk bij u aan.  
Wij verzoeken u alleen goede en bruikbare spullen klaar te zetten. In 
verband met hoge afvoerkosten kunnen we de volgende spullen niet 
ophalen: 

• Slecht/niet werkende computers en TV’s  
 Koelkasten   Inmaakglazen 
• Matrassen   Zonnebanken 
• Overig witgoed  

Heeft u veel spullen en bent u in de gelegenheid om het 
zelf te brengen, dan wordt dit erg gewaardeerd. 
Dit kan zaterdag van 10.30 uur tot 15.30 uur. 
Graag van te voren doorgeven bij anne_sikes@hotmail.com 
Natuurlijk bent u zondag 10 oktober vanaf 13.30 uur van harte welkom 
om de vlooien van eigenaar te laten wisselen. Tot dan!   

Jong Nederland America 
 

Mega Clubactie Dagwinkel 
Doe mee aan deze prachtige actie en geef uw muntje aan 
de vereniging naar keuze voor 
een welkomen financiële injectie!  

 
 
 
 
 



 
In het LaefHoês is de Laeshook overdag weer OPEN om 

boeken te ruilen. Probeer de pauzes te vermijden.  
Er is keuze uit ruim 600 boeken.  

Loop gerust eens binnen.  
 

Beste bewoner van America, 
 
Op maandag 4 oktober om 20.00 uur is er een informatieavond over de 
gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente Horst aan 
de Maas.  
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij Stichting ‘Aan de Brug’, Pastoor 
Jeukenstraat 10, America. Tijdens deze informatieavond brengen wij u 
op de hoogte van de resultaten van de verkenningen, de stand van 
zaken en het vervolgproces. Daarnaast beantwoorden we graag uw 
vragen.  
 
U kunt zich aanmelden voor deze avond op onze website 
www.energielandschaphorstaandemaas.nl. Graag gaan wij tijdens de 
informatieavond met u in gesprek.  
Is het niet mogelijk om aanwezig te zijn? Dan heeft u op 28 september 
de mogelijkheid om de themaraadsvergadering online te volgen. De 
gemeenteraad wordt die avond om 20.00 uur geïnformeerd over de 
gehele gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente. 
Deze themavergadering zal algemener zijn en minder specifiek ingaan 
op de verschillende dorpen, ook is er geen mogelijkheid om vragen te 
stellen. Deze themabijeenkomst wordt live uitgezonden, aangezien het 
nog niet mogelijk is om publiek toe te laten met betrekking tot de 1,5 
meter-maatregel. U kunt de bijeenkomst nu volgen via de website met 
raadsinformatie: Live Gemeente Horst aan de Maas (raadsinformatie.nl). 
U hoeft hiervoor niet in te loggen, ook kan de uitzending teruggekeken 
worden. Vind u het fijner om het via Facebook te volgen? Dan kan ook, 
de themabijeenkomst wordt ook uitgezonden via de Facebookpagina van 
de gemeenteraad: (3) Gemeenteraad Horst aan de Maas | Facebook. 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Energielandschappen Horst aan de Maas 

Activiteit Wereld Alzheimerdag 2021 
Film ‘Kapsalon Romy’ in de theaterzaal in ’t Gasthoes  
De bibliotheek, het filmtheater en Synthese nodigen (groot)ouders en 
hun (klein)kinderen op maandag 25 oktober om 15 uur voor de film 
‘Kapsalon Romy’.  Een hartverwarmende film die ontroert en amuseert. 
Het gaat over de band tussen de 10-jarige Romy en haar oma Stine die 
steeds vergeetachtiger wordt. De kosten voor deze film zijn 3,50. 
Aanmelden kan via de website www.biblionu.nl. Tickets kunnen ook 
gekocht worden aan de balie van BiblioNu. Na de film vindt er een 
nagesprek plaats.  

Informatiehoek in bibliotheek 
t/m 25 oktober is er in de bibliotheek in 't Gasthoes een 
informatiehoekje ingericht over dementie.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Damhuis van 

Synthese. Mail: a.damhuis@synthese.nl of 0636164919.  
 

AVV America 1e elftal programma oktober 

03-10-’21 10:00 SV Venray 3 America 1   

10-10-’21 12:00 America 1 Wittenhorst 3   

17-10-’21 10:00 FCV-Venlo 3 America 1   

24-10-’21  Beker/inhaal    

31-10-’21 12:00 America 1 IVO 3   

 

AVV America Veteranen Programma oktober. 
De wedstrijden beginnen om 17.00 uur. 

2 Okt   Sporting ST   America 

9 Okt   America   Melderslo 

16 Okt   Oostrum   America 

23 Okt   Baarlo   America 

30 Okt   America   United SV 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.energielandschaphorstaandemaas.nl%2F&data=04%7C01%7Cstijn.vandijck%40arcadis.com%7C840abfcfce8444225a6b08d9715dcea5%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C637665469989558539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EpMbeQC7BqV36WjT67u9iCCMSG0IhooxHDdIpzqw%2BCE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhorstaandemaas.raadsinformatie.nl%2Flive&data=04%7C01%7Cstijn.vandijck%40arcadis.com%7C840abfcfce8444225a6b08d9715dcea5%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C637665469989558539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o0AUM2lMNj4%2B5rAZAC5vGpf%2BGOg8aV%2F0ojrzkFrR0e4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRaadHadM&data=04%7C01%7Cstijn.vandijck%40arcadis.com%7C840abfcfce8444225a6b08d9715dcea5%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C637665469989568496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wDOFap9h3Rqj9ESKc3vglXSHshsZmfOAzrDii4txpAY%3D&reserved=0
http://www.biblionu.nl/
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Opschoondag America – Doe mee! 
Zaterdag 23 oktober 

09.00 – 12.00 uur 
 

 Vrachtwagen parkeerplaats, Gerard Smuldersstraat
  

Wie? Voor jong & oud 
Na de succesvolle opschoondag op 20 maart hopen we op 23 
oktober opnieuw met z’n allen de prikkers uit te steken om 
America schoon te maken en zo veel mogelijk zwerfaval te 

verwijderen uit de Americaanse natuur.  
Help jij mee, zodat we samen zorgen voor een schoon America? 

Meld je aan! 
Dit kan bij Lisa Reintjes, Dorpsraad America via: 

schoon@inamerica.nl.  
Een mooie gelegenheid om lekker naar buiten 
te gaan en iets goeds te doen voor de natuur.  

Een schonere wereld, begin bij jezelf! 
 

Bewoners avond America Energielandschap 
 
Op 4 oktober zal er namelijk een informatieavond georganiseerd 
worden voor de inwoners van America, hierin zal de laatste stand 
van zaken worden gepresenteerd, de eerste resultaten worden 
gedeeld en het vervolg van het proces van de gebiedsverkenning. 
De bijeenkomst zal plaatsvinden 4 oktober, om 20.00 in ‘Aan de 
Brug’, Pastoor Jeukenstraat 10 te America. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via het emailadres: 
info@energielandschaphorstaandemaas.nl.  
 

 

 
 
 
 
 

 

Wat doe je met een broodrooster of een koffiezetapparaat dat het 

niet meer doet? Weggooien? Mooi niet! 
U bent welkom !  

Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie.  

Kom ermee naar het Repaircafe !!! 
 

We starten weer op zaterdag 9 oktober 

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 
 Kom gerust eens kijken.  

Er is koffie en het is er altijd gezellig. 
 

Op donderdagmiddag 11 november is de jaarlijkse 

middag voor de Mantelzorgers. 

Dit keer is dit in de Smelentos in Evertsoord. Mantelzorgers uit 
Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America zijn hierbij 
uitgenodigd. We hebben gezorgd voor een leuk programma. 

Mantelzorgers: noteer deze datum alvast en…. 
Geregistreerde mantelzorgers krijgen een uitnodiging in de bus.  
Bent u mantelzorger en nog niet geregistreerd als mantelzorger? Neem 

dan contact op met Synthese: a.damhuis@synthese.nl of met  
Hay Mulders 06 21274075 
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Beste inwoners van America, 
 
De pepernoten liggen alweer in de winkels en het 
Intocht comité gaat dit jaar weer volop aan de 
slag met de voorbereidingen om er weer een 
mooie Sinterklaasintocht van te maken. Maar 

zonder financiële middelen zal dit helaas niet lukken.  
Dus gaan we dit jaar weer huis aan huis collecteren. We zullen 
mensen gaan benaderen om in hun eigen straat/buurt te 
collecteren.  
Collectanten die ons helpen, alvast onze hartelijke dank! 
De collecte is in de week van 18 t/m 22 oktober.  
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
Intocht  comité America.    
LET OP!  
De intocht vindt dit jaar plaats op zondag 14 november. Zet dit 
alvast in uw agenda! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij nog niet bij Jong Nederland America? 

Dan wordt het echt tijd hiervoor, toch…??? 
 

Vanaf jouw 5e verjaardag mag je bij de leukste en 

gezelligste jeugdvereniging van America. En zeker als je van 

(buiten)spelen, ravotten, sporten of knutselen houdt. Maar we doen nog veel 

meer bij JNA, iedere week namelijk wat anders. Wil je weten wat? Kom dan 

gewoon een keer naar de groepsavond van jouw leeftijdsgenoten. Tot het 

einde van het jaar mag dat trouwens geheel gratis voor nieuwe leden.  

Hieronder een overzicht van de groepen: 
 

Naam Groep Geslacht Leeftijd Groep/Klas Groepsavond 

De Snoepertjes  Gemengd 5-8 Groep 2 t/m 5 Vrijdag 

18.15 – 19.15 uur 

De Coole Heksen Meiden 7-8 Groep 4 + 5 Woensdag 

18:15 – 19.30 uur 

De Smerige Bende Jongens 8-9 Groep 5 + 6 Donderdag 

18.30 - 19.30 uur 

The Thundergirls 

 

Meiden 9-10 Groep 6 + 7 Dinsdag 

18.45 - 19.45 uur 

De Rebelse Rovers Jongens 10-12 Groep 7 + 8 Dinsdag 

18.30 - 20.00 uur 

The American Roses  Meiden 11-13 Groep 8  

t/m Klas 2 

Maandag 

18.30 - 20.00 uur 

De Koele Oene  Jongens 12-14 Klas 1 + 2 Woensdag 

19.00 - 20.30 uur 

De Stoere Bende  Jongens 14-16 Klas 3 + 4 Maandag 

19.00 - 20.30 uur 

De Meidebende  Meiden 14-17 Klas 3 + hoger Maandag 

19.00 - 20.30 uur 

 

Vragen? 

Kijk dan eens op www.jnamerica.nl of neem contact op met Marco Hesp 

via info@jnamerica.nl of 06-51554717. We zien je graag een keer….. 

 

../../WWW/jnamerica.nl/de_snoepertjes.htm
../../WWW/jnamerica.nl/the_american_roses.htm
../../WWW/jnamerica.nl/f_de_koele_oene.htm
../../WWW/jnamerica.nl/de_stoere_bende.htm
../../WWW/jnamerica.nl/de_meidebende.htm


 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 (altijd) op zoek naar nieuwe vrijwilligers die groepsleider 
willen zijn en 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 wij weer enkele extra vrijwilligers voor onze jongste groepen, 
met name voor De Snoepertjes (5-7 jaar) die op vrijdagavond van 18.15 tot 19.15 
uur bij elkaar komen.  
Maar ook voor andere groepen is alle hulp welkom. Doe je liever andere 
vrijwilligerstaken, of wil je gewoon bij andere activiteiten meehelpen, laat het dan 
ook weten. Wij kunnen altijd wel wat extra handjes gebruiken. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een keer meedraaien of heb je nog 
aanvullende vragen? Kijk dan eens www.jnamerica.nl of stuur een bericht aan 
Marco Hesp via info@jnamerica.nl of bel/app 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. 

 

Beste Leden van de KBO.  
 
Het Jaar 2021 loop alweer aardig op zijn 
einde. Veel van de activiteiten zijn door de 
corona niet door kunnen gaan. Hopelijk brengt het jaar 2022 ons 
meer vrijheid om activiteiten te doen .  
 
Op 12 okt staat de laatste fietstocht op het programma en op 20 
okt. is de tussentijdse ledenvergadering.  
Na de leden vergadering zal er een lezing gehouden worden over 
de zorg en ondersteuning in America door enkele leden van de 
werkgroep America Left. Dit is informatie vanuit de nieuwe 
Vitaliteitscoöperatie America Left over het opzetten van de zorg 
in eigen dorp.  
Dan doen we ook mee bij de Dagwinkel met de mega clubactie: 
als je daar boodschappen doet krijg je bij elke €10,00 aan 
boodschappen een munt die je dan kunt deponeren in de koker 
van de KBO waarvoor bij voorbaat dank.  
Ook hebben we ons weer aangemeld bij de Rabo clubsupport.  
Daar kan men stemmen op de KBO: mensen, die lid zijn van de 
Rabobank krijgen daar stemkaarten voor thuis gestuurd. 
Hopelijk zien we jullie op een van deze activiteiten. Voor vragen 
kan altijd gebeld worden naar 0774641336/0620702173. 
Groetjes Het bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIVM gaat samen met inwoners America 
spooroverlast onderzoeken 

Inwoners van America kunnen vanaf dit najaar zelf het geluid van treinen 
gaan meten bij hun woning. Onderzoekers van het RIVM ondersteunen de 
inwoners hierin en helpen om de overlast in kaart te brengen. Op 30 
september is de eerste bijeenkomst van het onderzoek. Geïnteresseerde 
inwoners van America kunnen zich hiervoor aanmelden.  
 
Eerste bijeenkomst 30 september 2021 
Het onderzoek start op 30 september met een eerste bijeenkomst. Deze 
bijeenkomst is voor iedereen die meer informatie wil hebben over het 
onderzoek, mee wil denken over het onderwerp, of zelf wil gaan meten. 
Aanmelden kan via: www.formdesk.com/rivm/Aanmelden_Startsessie of stuur 
een email naar samenmeten@rivm.nl 
 
Waarom dit onderzoek?  
Treinen op de spoorlijn Rotterdam-Venlo veroorzaken overlast bij de inwoners 
van America. Het RIVM wil de betrokken partijen handvatten bieden, zodat zij 
verder met elkaar in gesprek kunnen over passende oplossingen.  
 
Wat wordt er onderzocht?  
Voor het onderzoeksproject ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’ wordt een 
burgermeetnetwerk opgezet van 20 geluidmeters. Deelnemers voeren metingen 
uit met geluidmeters aan het spoor en bij hun woning, er wordt samen met 
RIVM onderzoekers besloten waar de meters worden opgehangen. De 
meetresultaten komen voor iedereen beschikbaar op het Samen Meten - 
dataportaal (www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl).  
Daarnaast brengt het RIVM de ervaren overlast op andere manieren in kaart. 
Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners. De deelnemers en het RIVM delen 
de resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies. Dit geeft de 
inwoners inzicht in de geluidsniveaus en de ervaren overlast.  
 
Hoe lang duurt het onderzoek?  
Het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America‘ loopt tot eind 2022 en wordt 
uitgevoerd vanuit het Strategisch Programma RIVM. Het onderzoek is in 
samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, die meer inzicht wil 
krijgen in de invloed van geluid op het welbevinden en de gezondheid van haar 
inwoners. Daarnaast wordt er samengewerkt met de plaatselijke dorpsraad en 
werkgroep Spoor America.  
Voor vragen over dit onderzoek kan contact worden opgenomen met het RIVM: 
samenmeten@rivm.nl of kijk op 
www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten/burgermeetnetwerk-spoor-
america 

Horst aan de Maas brengt woonwensen in beeld! 
Bouwen! Natuurlijk, maar waar en voor wie? Geef je mening en 

win een VVV bon! 
 
De gemeente Horst aan de Maas wil dat in 2025 iedereen kan wonen waar en 
hoe hij dat wil. Dat er weer iets te kiezen is. De gemeente doet dit 
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er in de komende jaren 1.000 woningen 
gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt per dorp gewerkt aan een woonplan. 
De verwachting is dat de woonwensen in ieder dorp weer anders zijn. Om deze 
woonwensen in beeld te krijgen zet de gemeente een woononderzoek uit.    
 
Woonwethouder Rudy Tegels: ‘Mijn ultieme ambitie is dat in 2025 iedereen 
weer iets te kiezen heeft in Horst aan de Maas; dat iedereen kan wonen waar 
en hoe hij dat wil. Daarom hoop ik dat inwoners massaal meedoen aan ons 
woononderzoek. U kunt nu input geven voor onze toekomstige 
woningbouwplannen. We willen heel concreet van onze inwoners weten op 
welke plek en in wat voor woning ze het liefst in de toekomst willen wonen. We 
hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, ook inwoners die geen 
verhuiswensen hebben.’ 
 
Doe mee en win 
De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Horst aan de Maas én mensen die 
graag inwoner willen worden in Horst aan de Maas. De vragenlijst kan online tot 
en met 10 oktober 2021 worden ingevuld. Ook zijn papieren formulieren op het 
gemeentehuis te vinden én zijn er bij de dorpsraden papieren versies 
beschikbaar. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk en anoniem verwerkt 
en de uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek. Onder alle deelnemers 
verloten we vijf VVV bonnen van €100,-  
 
Dorpsplannen wonen 
De gemeente haalt ook informatie op bij de woningcorporaties en lokale 
makelaars. De gemeente bespreekt de uitkomsten van deze vragenlijst en alle 
opgehaalde informatie met de dorpsraden en een aantal dorpsbewoners. Met 
hen schrijft de gemeente later dit jaar, op basis van onder andere de 
resultaten van het onderzoek, het dorpsplan wonen.  

https://enquete.toponderzoek.com/woneninhadm 
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Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 
 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
Recreanten / Midweek leden gezocht 
Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten? Wil je 
niet de verplichting van het trainen maar wel bijna wekelijks een leuk 
wedstrijdje spelen? Heb je een beetje balgevoel? 
Ons recreanten en midweek team is nog op zoek naar nieuwe leden. 
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond. Meer info via 
info@svoxalis.nl 
 
Spaaractie bij Dagwinkel America  
Van 30 augustus t/m 5 december 2021 spaar je bij Dagwinkel America voor de 
clubkas van SV Oxalis! 
De consument ontvangt bij besteding van elke 10 euro in de winkel en bij 
wekelijkse aanbiedingen een munt. Deze munt mag gedeponeerd worden in de 
speciale kokers waarop de verenigingen vermeld staan.  
Doe jij je boodschappen bij Dagwinkel America? Steun ons door de spaarmunten 
voor SV Oxalis te sparen. Laten we samen van deze activiteit een succes maken! 
 
Spaaractie van PLUS: Spaar je club gezond 
Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 kun je bij PLUS 
Lucassen euro’s sparen voor onze vereniging. Hoe meer vouchers met 
sponsorpunten er aan SV Oxalis worden geschonken, hoe hoger het bedrag voor 
onze club.  
De klant ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen en bij wekelijkse 
actieproducten een voucher met unieke code. De klant wijst de voucher met 
actiecode(s) en dus de sponsorpunten toe aan de club of vereniging van zijn 
keuze op een speciale website: www.plus.nl/sponsorpunten. 
Doe mee en spek de clubkas van SV Oxalis! 
 

Agenda Oxalis 

• 27-09-2021: Vriendinnentraining F-E-D-jeugd 18.30-19.30 uur 

• 02-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 

• 04-10-2021 t/m 24-10-2021: Stemmen Rabo ClubSupport Actie 

• 16-10-2021: Kangoeroe Klup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus 

• 02-11-2021: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuken in ’t Laefhoês is 
weer open 

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 Hij kan je ook informeren 
over de kosten 

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

http://www.svoxalis.nl/
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RABOBANK RaboClub Support actie 

Van 4 tot 25 oktober a.s. kun jij, als je lid bent 

van de RABObank, je stem uitbrengen op je 

favoriete club of vereniging. In America kun 

je kiezen uit een stuk of 15 verenigingen .  
In 2020 stemden in heel Nederland een half miljoen leden. 

Zij verdeelden hiermee 15 miljoen Euro over ruim 30.000 

clubs en verenigingen. 
 

Gezocht: Hulp in de huishouding. Liefst wekelijks een aantal 
uurtjes. Gezin van 2 volwassenen met baby, geen huisdieren. Ook 
graag ramenwassen. Bel: 06-51284461 (fam. Schurink) 
 

 



 

Zumba: iets voor jou ?? 
Bij deze een oproep doen voor nieuwe leden voor de Zumba in America. Onze groep is 

aan de kleine kant en we willen de Zumba graag behouden voor America. 
Onder de enthousiaste leiding van Nancy lekker bewegen op  

o.a Zuid-Amerikaanse klanken en veel meer. 
Elke maandag in Aan de Brug van 18.45 uur tot 19.35 uur. 

Kun je een maandag niet, geen probleem, je kunt de lessen inhalen op diverse andere 
plaatsen o.a. Sevenum en Venray. 

We zijn weer gestart, kom dus gewoon op een maandag kijken om 18.45 uur en doe een 
gratis proef les mee. 

Voor vragen over Zumba America  
bel Mariet Pouwels    tel. 06-14218885 

 

Mensen in het nieuws. 
Rectificatie: Op 28 juni is Sam geboren, dochter van Yoeri en 
Sanne Klerkx , zusje van Jip.  
Op 5 september werd Gijs geboren, zoon van Patrick Cox en Kim 
Peeters (Wouterstraat 22).  
 
Kapelaan Marcin gaat per 1 oktober vertrekken uit America om te 
gaan werken als aalmoezenier in het Nederlandse leger. Veel 
succes! 
Onlangs is Hidde Derks afgestudeerd aan de Aeres Hogeschool in 
Almere. Hij is geslaagd voor de richting Toegepaste Biologie. 
 
Op 1 Oktober zijn Thijs en Annie Houben – Poels 50 jaar 
getrouwd. Alvast gefeliciteerd.  
 
Op zaterdag 2 oktober is de onthulling van nog een kunstwerk in 
de Kloostertuin. Jan van Dongen en Monique Verduijn zullen deze 
creatie van Petra Noordijk – Tielen  rond 14 uur onthullen. U bent 
welkom ! 
Op zondag 3 oktober  zal het 50 jarig koorjubileum van mevr. Nel 
v.d. Munckhof-Korstjaans alsnog gevierd worden . Gefeliciteerd! 
 
Saar Peelen (10) en Sjeng Janssen (11) zijn onlangs geïnstalleerd 
in de Kindergemeenteraad van Horst aan de Maas namens 
America. Veel wijsheid toegewenst.  



Dat geldt ook voor Mariet Roelofs van de SP factie, die op 21 
september geïnstalleerd werd als nieuw raadslid.  
T/m 7 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. De strijd tegen 
eenzaamheid moet echter elke dag gevoerd worden. Iets voor ons 
allen! 
Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in 
het nieuws”? Graag tijdig bij de redactie via mail. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Nieuwe bewoners (voor zover bekend) 
krijgen een informatiepakketje over America in de bus.  
Ook het verenigingsnieuws is gratis. Wij zijn afhankelijk van uw 
gegevens.  
 


