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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 NOVEMBER A.S. 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

 
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:  

hay.mulders@ziggo.nl  OF REDACTIE@PEELKLOKJE.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/  Kijk ook op de 
afvalkalender. 

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 
Beheerder Bondszaal  06-38911410 Huisartsenpraktijk America  077 4641707 
Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 
Redactie Peelklokje  077 4641278 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 beheerderaandebrug@gmail.com beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl  
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Dorpsondersteuner Mariet Roelofs 06 27441662  
Coord. Verpl. kundige Ellen v. H 06-25508367 Dorpsondersteuner Ellen Jacobs    06 22123006 
Gebiedsteam Peel   077-4779777  America Left (vz.)   06 43029993  
Vervoer in America :   06 38294416 Duofiets reserveren:  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? Dan 
moet u ingeschreven staan bij Thuis in Limburg! 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 en dat uw inkomensgegevens kloppen.  
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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. 

 

 

 
In het LaefHoês is de Laeshook overdag OPEN om 

boeken te ruilen. .  
Er is keuze uit ruim 600 boeken,  

waaronder veel GROTE letter boeken.  
Loop gerust eens binnen. 

 

Huisartsenpost Noord Limburg 
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s 

nachts? 
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m)  www.cohesie.org 
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Afspraak bij de gemeente: 

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.  
 

 

"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.peelklokje.nl  

 

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, via: 
 beheerderaandebrug@gmail.com  
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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 

Een aantal 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.  

 

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!!!  
 

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 Wooncomplex 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.077 4641928)  
of Hay Mulders (06-21274075). 

 

WAT is STAP? 
STAP (Steun- en AdviesPunt ) is één loket in de Gemeente Horst 
aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan met vragen over 
wonen, zorg, welzijn, financiën, administratie, enz.  
STAP is gevestigd in het Gasthoes en op woensdagmiddag te 
bezoeken van 13.00 -15.30 uur in het lokaal van Stichting Leergeld 
na aanmelding via: stap5961@gmail.com. 
 
Ook voor informatie of vragen kun je dit e-mailadres gebruiken. 
 
 

http://www.laefhoes.nl/
mailto:veiligamerica@gmail.com
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto:stap5961@gmail.com


 

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.  
 

ZAP’ers in America 
Inmiddels ZAP’t een groepje vrijwilligers het hele jaar 
door 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.  
 

De Hoêskamer is er ook voor U  !!. 
Inloop de Hoeskamer biedt de gelegenheid voor 
mensen uit America en omgeving om wekelijks 
een gezellige middag of middagen door te 
brengen in de Hoeskamer in Aan de Brug met 
gezellige activiteiten.  
 
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 en er wordt een kleine 
vergoeding gevraagd.  

 
Interesse of weet u iemand ? Neem contact op met Wilma 
Versteegen (06 10287105) of Mien Driessen (06 50474200)  
Kom gerust eens vrijblijvend kijken in de Huiskamer.  
Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  

 
Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

 

Hallo beste kieners ! 
We hopen jullie allemaal weer te zien  

Woensdag 9 november. 
om 14 uur in de Aan de Brug.  
De zaal is vanaf 13 uur OPEN ! 

En breng vrienden en vriendinnen mee! 
Dan wordt het zeker 

gezellig. 
Groetjes, De kienclub !! 

 

 

DUO fiets America!! 
Het weer wordt iets minder, maar…..  
De duo fiets staat nog steeds klaar en is 
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 actief . 
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 of   
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. 
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Te huur  
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 oude setjes zijn tegen een 
vergoeding te huur voor 4 euro per dag.  
De nieuwere setjes en setjes met beschermers voor binnen zijn te 
huur voor 6 euro per dag. 
  

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

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

 
 

Pas op voor vele manieren van oplichting 
Laat u niet foppen!  

Het kan u veel geld kosten. 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid: 

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

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 
19.00 u-20.00 u Truus Kleuskens: tel. 077 4641270 

20.00 u-21.00 u Nellie Tielen: tel 077 8512475 

 
 

DE GLASBAK is alleen voor 
glas dat er in past! 

Dank voor uw medewerking! 

 

Kienen voor ouderen 
Data voor uw agenda van 2022:  

 9 november, 14 december.  
 

Bent u op zoek naar een geschikte ruimte, ook voor een paar 

uurtjes per week  
of een ruimte waar U lekker “thuis” kunt werken ?  

In het LaefHoes zijn nog een paar ruimtes te huur met wifi, 
privacy en lekkere koffie. Wie weet! 

Neem vrijblijvend contact op met info@laefhoes.nl  

 

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

- Complimenten voor alle Vrijwilligers, die actief zijn op sportpark 
Erica om er iets moois van te maken 

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

- Wat hebben ze gewerkt, die Vrijwilligers van Jong Nederland om alle 
vlooien eerst naar Os Thoes te brengen en er ook weer voor te zorgen 

dat er heel veel weer een nieuwe bestemming kreeg 

Samen moeten we America mooi, schoon en veilig zien te houden.  
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?  

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

 

Wist je dat? 
• Goede fietsverlichting verplicht is 
• Het risico om aangereden te worden in het donker met 20%  
            afneemt met goede fietsverlichting 
• De lampjes niet mogen knipperen 
• De boete voor fietsen in het donker zonder verlichting €60,- is 
• Ook reflectoren verplicht zijn 
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Op dinsdagmiddag 8 november is de jaarlijkse 

Gezellige middag voor de 
Mantelzorgers. 

Dit keer is dit in de Smelentos in Evertsoord.  
vanaf 13 uur! 

Mantelzorgers uit Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen 
en America zijn hierbij uitgenodigd. We hebben gezorgd 
voor een leuk programma met muziek van Harry vd Berg 

!. 
Mantelzorgers: Geef je snel op bij  

Hay Mulders 06 21274075 

…. 
Geregistreerde mantelzorgers hebben een 

uitnodiging in de bus gehad.  
Bent u ook mantelzorger en nog niet geregistreerd als 

mantelzorger?  
Neem dan contact op met Synthese: 

a.damhuis@synthese.nl  
 

Namens alle deelnemende Americaanse verenigingen aan 
de RABO Club supportactie: 

Allemaal bedankt voor het uitbrengen van jullie stem! 
 

 
 

Dansen in “de Brug “in America 
Dag:   Elke dinsdag 
Tijd :   11.00 uur tot 12.00 uur 
Waar :in het zaaltje van het  
gemeenschapshuis “Aan de Brug “ Pastoor Jeukenstraat 10, 
America 
Houd u van dansen en muziek dan is dit precies iets voor U. Hierbij moet 
je denken aan verschillende soorten dansen en dansen uit verschillende 
landen, zowel los als vast. 
Dansen is de beste sport die er bestaat. Je gebruikt je hele lichaam en is 
goed voor je Brein. Kom eerst een paar keer vrijblijvend meedoen. 

Voor meer informatie bij Annie van Diessen  06-20140185 
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EETPUNT AMERICA  
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  2 november 2022 is er weer Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 30 
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 (€ 15.00) betaalt u op 2 november. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 15,00 
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707) 
ook tijdens het Eetpunt. 

 

Beste Americanen 
 
Zoek je nog een cadeautje voor Sint, Kerst of verjaardag 
van je ouders, broer, zus of vrienden. Al eens gedacht 
aan een eetbon van het Eetpunt voor in Aan de Brug. De 
bonnen zijn verkrijgbaar bij Mien Cuppen. 
Tel: 077-4641828 of 06-23234707 

 
 

 

Wat doe je met een schemerlamp of een 
afkortzaag, die het niet meer doet of met een jas 

waar de knopen vanaf zijn ?  

Weggooien? Mooi niet! 

Het volgende Repaircafé is 
op zaterdag 12 november  

van 10-12 uur.  
Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie.  

Wij proberen er nog iets van te maken! 

Tot ziens in het LaefHoês. 
 

Vaccinatie en vervoer nodig? 
Ook nu brengt Vervoer in America u weer op de plek van 
de vaccinatie. 
Bel hiervoor tijdig naar  
06 - 38294416 op ma. t/m vrij. 
tussen 10 en 12 uur.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Activiteitenoverzicht America nov. / dec. 2022.  
 

November 
1 – SV Oxalis -Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur 
2 – Eetpunt in Aan de Brug 
2 – Zij Vooruit activiteit - Hapjesavond 
4 – 5 – Slotconcerten Rowwen Hèze 
8 – Mantelzorgmiddag  
9 – Kienen voor ouderen 
10 – St. Maarten, Jong Nederland America 
12 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
12 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
13 – intocht Sinterklaas 
16 - Openbare dorpsraadvergadering 
16  -  Zij Vooruit voorlichting door politie en zorggroep over oplichting  
19 – Americaanse quiz 2022 
20 – Inleveren kopie Peelklokje  
23 – Spellenmiddag, KBO  
26 – Caecilia – avond Fanfare St. Caecilia 
28 – Jeugdoverleg  
 
December 
7 – Eetpunt in Aan de Brug 
10 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
10 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
11 – Inleveren kopie Peelklokje  
14 – Kienen voor ouderen 
14 – Zij vooruit optreden Golden D-Light  
16 - Kerstviering H. mis in de kerk 13.30 uur 
17 – Levende kersttocht 
21 - Openbare dorpsraadvergadering 
24 t/m 8 – 1 – 2023 - Kerstvakantie 
 

 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via 
mail) redactie@peelklokje.nl Kijk ook op 

www.inamerica.nl 
 
 
 

mailto:redactie@peelklokje.nl
http://www.inamerica.nl/


Activiteiten Zij Vooruit! 
Beste leden en belangstellenden, 
 
Van de Rabo Clubsupport ontvangen we een bedrag van € 178,33. Langs deze 
weg willen we alle Rabo leden danken voor hun stem. 
 
Op woensdag 2 november hebben we een hapjes avond. Een achttal leden 
gaan deze avond hartige en zoetje hapjes maken. De overige leden gaan raden 
welke ingrediënten er inzitten. Net zoals bij de soepavond zal er weer een prijs 
zijn voor het lekkerste hapje en voor diegene die de meeste ingrediënten heeft 
geraden. 
 
Locatie: Aan de Brug. Aanvang: 20.00 uur 
 
Op woensdag 16 november is er een voorlichtingsavond over oplichting. Dit is 
een presentatie door Judith Tielen (De Zorggroep) en Hans van Vulpen (politie 
Horst/Peel en Maas) om onze weerbaarheid te vergroten. 
 
Locatie: Aan de Brug 
Aanvang: 20.00 uur 
  
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in ons programma en een lidmaatschap 
overwegen, dan kunt u dit doorgeven bij Cristel te Veldhuis, tel.0634832446 of 
via  zijvooruit@outlook.com. 
U ontvangt dan ook een informatieboekje.  
 
Tot snel, bestuur en werkgroep, Zij Vooruit! 

 

Wij zijn op zoek naar een huishoudelijke hulp. 
(Uren in overleg) 

Voor interesse kunt u bellen naar 
Annet Roelofs-Hendrix 06 12820907 

 
 

 

Beste leden van Zij Vooruit!, 
 
Zoals reeds aangekondigd bieden we 
een extra programma aan, waarbij je 
kunt denken aan een avond naar een 
theater of een bezoekje aan een 
restaurant/café, noem maar op. 

 
De aanmeldingen voor deze voorstellingen sluiten we op zondag 6 
november.  
Om hiermee een aftrap te maken beginnen we met een aantal 
voorstellingen in ’t Gasthoes. 

• Zondag 13 november Muziek Vijf slagwerkgroepen, ‘s middags, 
gratis 

• Zondag 20 november Muziek  Korendag, aanvang 12.00 uur, gratis 

• Zaterdag 26 november Cabaret Jeroens Clan, Tere zieltjes. 
Aanvang 20.15 uur, prijs € 17,- 

• Vrijdag 16 december Magisch Cabaret Steven Kazàn & Jamie, 
aanvang 20.15 uur, prijs € 17,00 inclusief garderobe en 
theaterdrankje. 

• Zaterdag 4 februari 2023 Entertainment Teun Toebes, 
VerpleegThuis. Aanvang 20.15 uur. Prijs € 25,- 

• Zaterdag 4 maart 2023 Muziek Boom, like that! Dire Straits – 
‘Love over Gold’ and more. Aanvang 20.15 uur, prijs € 22,50 

• Donderdag 23 maart 2023 Muziek & Cabaret Karin Bloemen & Cor 
Bakker. Waar waren we gebleven. Aanvang 20.15 uur, prijs € 25,- 

• Vrijdag 24 maart 2023 Cabaret  Jasper van der Veen, Niet 
gehinderd door enige kennis. Aanvang 20.15 uur, prijs € 17,- 

Voor meer informatie over deze voorstellingen verwijzen we naar de 
website www.gasthoes.nl.  
 
Dus heb je belangstelling voor een van bovenstaande voorstelling, meld 
je dan aan voor 6 november bij Lies of Cristel. 
 
Genoemde prijzen zijn de normale prijzen die per voorstelling gelden.  
Mocht er met auto gereisd worden ontvangt de bestuurder van elke 
bijrijder een vergoeding van € 1,-. Dit wordt onderling geregeld. 
We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 
Lies Klomp en Cristel te Veldhuis 



America Left! 

www.americaleft.nl 
    info@americaleft.nl 

Op facebook zijn we te volgen via 
https://www.facebook.com/americaleft 

 

America Left groeit gestaag! 
Het doet ons deugd dat jullie ons weten te vinden als jullie vragen 
hebben op het gebied van welzijn, zorg of wonen. Al kunnen we niet 
alles oplossen, we kunnen wel meedenken en jullie op weg helpen in het 
zoeken van oplossingen.   
Naast dat we momenteel huishoudelijke ondersteuning bieden, gaan we 
ook een start maken met het bieden van begeleiding vanuit de WMO.  
Het blijft mooi dat we verbindingen kunnen leggen met ons informele 
netwerk in America. Mooi dat mensen hierin iets willen betekenen voor 
een ander!  
Ook onze 2 nieuwe dorpsondersteuners zijn zich volop aan het inwerken, 
samen met Hay en Ellen .Ze gaan zich de komende periode bezig houden 
om het informele netwerk verder in kaart te brengen en uit te breiden. 
Dit voortbordurend op de werkgroep die hierin al actief heeft 
meegedacht, en ons mooie ideeën heeft aangereikt. 
Daarnaast zijn er 3 studenten vanuit de opleiding verpleegkunde aan de 
HAN momenteel actief voor ons. Ze zijn bezig als afstudeeropdracht, om 
een tool voor ons te ontwikkelen waarmee we jullie tevredenheid en 
onze verbeterpunten in kaart willen brengen. Dit omdat  we willen 
blijven aansluiten wat jullie als inwoners belangrijk vinden. Heeft u een 
vraag op het gebied van zorg, welzijn of wonen dan kunt u contact 
opnemen met America Left, dit kan via Ellen van Heijster, maar ook via 
onze dorpsondersteuners.  
 
Daarnaast blijven we op zoek naar mensen die op vrijwillige basis iets 
willen betekenen voor een dorpsgenoot, ook hiervoor kun je contact met 
ons opnemen, we horen graag van u! 
Hay Mulders: 06-21274075 
Ellen Jacobs: 06-22123006 
Mariet Roelofs: 06-27441662  
Alle 3 bereikbaar via dorpsondersteuner@americaleft.nl  
Ellen van Heijster: 06-25508367 ellenvanheijster@americaleft.nl 

Dankbetuiging. 

Beste mensen, 
Namens onze ouders Frans en Fien Vervoort – van Well, 

willen wij iedereen bedanken voor de mooie en vele kaarten 

die ze mochten ontvangen n.a.v. hun briljanten huwelijksjubileum. 

Het heeft hen goed gedaan. Nogmaals onze hartelijke dank. 

 

Kinderen Vervoort. 

 

Oudheidkamer de Moeëk is zaterdags 
geopend van 13.30 uur tot 15.30 
uur voor bezoekers. U bent welkom 
op de bovenverdieping van Aan de 
Brug, – Past. Jeukenstr 10 ! 

Ook bereikbaar voor minder validen m.b.v. een personenlift. 
 

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.americaleft.nl/
mailto:info@americaleft.nl
https://www.facebook.com/americaleft
mailto:dorpsondersteuner@americaleft.nl
mailto:ellenvanheijster@americaleft.nl


 
Of kijk op www.zonnebloem.nl 

Kees en Martha vertrekken als 
beheerder bij Aan de Brug 

Op 1 oktober 2022 zijn Kees en Martha Selten, 
in verband met gezondheidsklachten, gestopt 

als beheerder bij gemeenschapshuis Aan de Brug.  
In 2018 zijn ze bij Aan de Brug gestart. Eerst nog samen met Joep 
Sonnemans. En daarna zijn ze alleen verder gegaan. Hun inzet, 
behulpzaamheid en gastvrijheid heeft ervoor gezorgd dat de 
bezoekers graag bij Aan de Brug waren.  
Gelukkig hoeven we ze niet helemaal te missen. Martha blijft als 
vrijwilliger actief. En Kees blijft op de achtergrond beschikbaar 
als adviseur.  
Kees en Martha we denken met plezier terug aan de afgelopen 
jaren.  
Dank jullie wel! 
 
Bestuur Aan de Brug  

 

Tijdelijke invulling 
beheerderstaken Aan de Brug 

De taak van beheerder is veelomvattend. Op 
korte termijn is het ons nog niet gelukt om een 
vervanging voor Kees en Martha te vinden.  

Om Aan de Brug open te houden heeft een groepje 
personen de krachten gebundeld en een werkgroep 
opgericht. Zij zullen gezamenlijk de taken vervullen.  
Peter van Berlo heeft een deel van de taken als 
beheerder op zich genomen en Cristel te Veldhuis 
verzorgt de planning.  
 
Je kunt ze bereiken via email beheerderaandebrug@gmail.com of 
telefoon 06-43968815.  
 
Bestuur en werkgroep Aan de Brug 

http://www.zonnebloem.nl/


Gevraagd 
Beheerder M/V 

Help je graag mee aan het behoud van 
Aan de Brug voor sociale, sportieve en 

culturele activiteiten in America? We zoeken nog 
vrijwilligers die de gasten willen ontvangen, de locatie 
onderhouden of administratief een steentje willen 
bijdragen. 
Door het vrij onverwachte vertrek van Kees en Martha 
Selten is er een werkgroep opgericht om de taken 
gezamenlijk op zich te nemen. In een ideale situatie 
hebben we 1 beheerder als aanspreekpunt voor alle 
activiteiten. 
Denk je dat is wel wat voor mij en ik wil me graag 
inzetten voor ons mooie dorp America stuur dan een 
mailtje naar beheerderaandebrug@gmail.com. 
 
Bestuur en werkgroep Aan de Brug 
 

Programma AVV veteranen november: 
5 Nov America Wittenhorst  17:00 uur 

12 Nov America Sparta'18  17:00 uur 

19 Nov Venlosche Boys America  17:00 uur 

26 Nov America RKDEV  17:00 uur 

3 Dec sv Grashoek America  17:00 uur 

Tot ziens op sportpark Erica. 
 
 
 
 

Niet te gauw weggooien !!! 
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 (06 21274075). 

 

Schoenendoosaktie 2022 
Al 3 jaar op rij doet de parochiefederatie Horst/Sevenum mee met de 
landelijke schoenendoosaktie van GAiN (Global Aid Network).   
 
De bedoeling is dat er een schoenendoos gevuld wordt met 
schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en/of een knuffel. Dit 
kan voor een jongetje/meisje van een bepaalde leeftijd zijn. De doos 
mag mooi versierd worden met pakpapier of mooi opgefleurd worden. 
Misschien mooi om dit op te pakken met uw eigen kinderen of 
kleinkinderen of gewoon zelf?   Op de site van de stichting GAiN kunt u 
meer informatie vinden. Folders met informatie liggen vanaf dit 
weekend ook achter in de kerk.  
Voor het organiseren van het transport wordt een bijdrage van € 5,00 
per doos gevraagd. 
Op dinsdagochtend 15 en 22 november zullen de 
gevulde schoendozen tussen 10.00 en 11.30 uur 
ingeleverd kunnen worden achter in het atrium 
van de Lambertuskerk in Horst bij de dames van 
DiaconieNu.  (Bij slecht weer in het 
parochiezaaltje van de kerk)  
 
De dozen kunnen ook op óf 23 november tussen 
13.00 en 15.00uur óf 24 november tussen 18.30 en 
20.00 uur ingeleverd worden in het parochiehuis 
bij de kerk in Sevenum.  
 
Heeft u nog vragen.   
Bel dan gerust met het parochiesecretariaat. 

mailto:beheerderaandebrug@gmail.com


 

DE ROMEINEN KOMEN!! 
 

Nee, het gaat hier niet om een verhaal van Asterix en Obelix, maar 

het is wel een feit…de Romeinen komen naar America! 

 

Op zaterdag 17 december 2022 kun je in de straten van America 

Romeinse soldaten tegen komen en misschien wel een koning! 

Voor heel even gaan we ruim 2000 jaar terug in de tijd en werpen 

we een blik op het leven in die tijd. 

Op het kerkplein komt een gezellige kerstmarkt, alwaar ook het 

startpunt is van de kersttocht en waar zeker ook aan de jonge 

Americanen is gedacht.  

 

Hou het volgende Peelklokje en de social media in de gaten voor 

meer nieuws én details over de Levende Kersttocht. 

 
 

Iedere dag nieuws uit de 
gemeente zien? Kijk 
iedere werkdag om 18:00 
uur naar ‘Het Nieuws’ op  

     Omroep Horst aan de Maas. 
Te ontvangen via: 
Digitaal  Ziggo: kanaal 42 (digitaal in geheel Noord-limburg)  
Glasvezel   KPN: kanaal 1485   Telfort: kanaal 2054 
   OnsBrabantNet: kanaal 2054 
 

Online www.omroephorstaandemaas.nl 
 

Handen uit de mouwen tijdens de 
Natuurwerkdag in de Mariapeel 

Op zaterdag 5 november doet Staatsbosbeheer in samenwerking met 
Werkgroep behoud de Peel weer mee aan de landelijke Natuurwerkdag. Dit jaar 
gaan we aan de slag in het Noorden van de Mariapeel, bij het ‘Land van van 
Bommel’. Een bijzondere plek in de Mariapeel, met een interessante 
geschiedenis.  
 
Van bonen naar natuur  
Op deze locatie werden tot 1996 nog bonen geteeld. De naam ‘Land van van 
Bommel’ komt uit die tijd: het land was van de familie van Bommel. Daarna 
kocht Staatsbosbeheer de grond en werd er weer natuur van gemaakt. Door de 
voedselrijke landbouwbodem af te graven tot op het veen zijn er weer goede 
omstandigheden gecreëerd voor natuurontwikkeling. Na bijna 30 jaar is het 
gebied veranderd in vochtige heide en hoogveenlandschap, met soorten als 
dopheide, koningsvaren, veenmos en zonnedauw.  
 
Meld je gauw aan! 
Tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 5 november gaan we met een groep 
vrijwilligers aan de slag om boompjes te zagen en trosbosbes uit te graven. De 
activiteit is ook geschikt voor kinderen. We verzamelen om 9:30 aan het einde 
van de Zwarte Plakweg in America. Er is beperkte parkeerplek, dus kom vooral 
op de fiets. Daarna lopen of fietsen we naar het Land van van Bommel toe waar 
we aan de slag gaan. Rond 14:00 ronden we af. Voor koffie, thee en lunch 
wordt gezorgd. Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig. Denk aan stevige 
(waterdichte) schoenen of laarzen, en kleding die vies mag worden. De 
werklocatie is goed te bereiken over (half) verharde wegen, het werkgebied 
bestaat uit oneven terrein. 
 

Aanmelden is verplicht, en kan via de website van de Natuurwerkdag: 
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/staatsbosbeheer-peel/2022-11-05.  
 

Namens alle vrijwilligers van het Peelmuseum willen wij 
iedereen bedanken voor zijn of haar stem met de Rabo 

ClubSupport. 
Wij zijn heel erg blij met dit mooie resultaat (€ 438,19). 

 
Bedankt allemaal. 

 
 

http://www.omroephorstaandemaas.nl/
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/staatsbosbeheer-peel/2022-11-05


Sint Maarten 2022 
 
Op donderdag 10 november is het weer tijd om 
lekker snoepgoed en ander lekkers op te halen langs 
de deuren! Dan is het namelijk Sint Maarten! Dit jaar 
is er ook weer een Sint Maartensvuur, maar eerst 
komen we om 18:05 uur bij elkaar bij de Blokhut Ôs Thoês van Jong 
Nederland. Daar vindt de deskundige jurering plaats van alle 
lampionnen.  
 
Daarna lopen we met zijn allen in een fakkeltocht achter Sint Maarten 
en zijn Romeinse ridders aan. Als we bij de vuurplaats aangekomen zijn, 
zal het verhaal van Sint Maarten voorgedragen en uitgebeeld worden. 
Aansluitend worden de prijzen uitgereikt voor de mooiste lampionnen. 
Dus doe allemaal goed jullie best om je lampion zo mooi mogelijk te 
maken!  
 
Programma  
17.15 t/m 18.00 u. Rondgang langs de deuren  
18.05 uur  Lampionnenwedstrijd bij Blokhut “Ôs Thoês”  
Aansluitend  Fakkeltocht naar St. Maartensvuur St. Maarten 

verhaal;  
 Uitslag lampionnenwedstrijd; 
 Het grote St. Maartensvuur  
 
Locatie van het St. Maartenvuur: Slikweg 
 
Na het St. Maarten verhaal is er gelegenheid voor een gratis kommetje 

soep! 

♫♫ Sintermertes Veugelke, Hai en roej keugelke, ♫♫ 

♫♫ Hai en bla-auw stèrtje, Hupsa Sintermerte ♫♫ 
 

Op de fiets ?  
De donkere dagen komen er 
weer aan. Zorg dat je gezien 
wordt ! 

 

 

 



 

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 (zie website www.laefhoes.nl ).  
Graag tijdig aanmelden bij de beheerder van het Laefhoês, 
beheerder@laefhoes.nl  

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

 

Wijzigingen afvalinzameling. 
Kijk voor uitgebreide informatie op onze website: 

https://www.horstaandemaas.nl/nieuwe-inzameldagen-
pmd-afval 

 

Dementie 
Er wordt al veel aandacht geschonken aan de ziekte 
dementie. 
Maar als het in je familie of nabije kennissenkring 
voorkomt, kun je met onduidelijkheden of vragen 
zitten. 
Dan is het fijn om hierover met mensen te praten en meer kennis te 
verkrijgen. 
Ik wil u hier graag mee van dienst zijn, door het geven van 
voorlichtingen in een groepje met familie, buren of bekende bij u thuis. 
 
Bel of mail mij gerust voor meer informatie. 
Cora Keijsers, namens de werkgroep dementie America 
Tel. 06 15351954 Mail: ccm.keijsers@gmail.com 

 

Huisartsenpraktijk / apotheek. 
 

Op 4 november worden de griepspuiten 
gezet voor mensen die een oproep hebben 

gehad. Graag de brief meenemen. Vul ook de 
achterkant van deze brief in a.u.b. Ook al 

heeft u dit in 2015 al gedaan. 

– Helaas zijn er met veel medicijnen 
leveringsproblemen. Daardoor kan het 
zijn dat u een ander merk krijgt en dat het iets langer 
duurt. 

– Per 1 januari a.s. kan er nog alleen bloed geprikt worden 
via een afspraak. Dit heeft Viecuri ons medegedeeld. 
Afspraken dienen via het ziekenhuis dan gemaakt te 
worden. Onze praktijk heeft hier geen (balie)functie in. 
Wij kunnen GEEN afspraken hiervoor maken! 

 

U dient alvorens u de praktijk betreedt 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 gesproken geopend: 

Op werkdagen van 08.00 tot 10.30 uur, van 11.00 tot 12.00 
uur en 13.00 tot 15.00 uur. 
 

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! 
 
 

http://www.laefhoes.nl/
mailto:beheerder@laefhoes.nl
https://www.horstaandemaas.nl/nieuwe-inzameldagen-pmd-afval?fbclid=IwAR2YbGBgcK7X2ShZckcv6YtNBrbXUl9neMN9QB4nnaJYC-6kQq1WGnLErhw
https://www.horstaandemaas.nl/nieuwe-inzameldagen-pmd-afval?fbclid=IwAR2YbGBgcK7X2ShZckcv6YtNBrbXUl9neMN9QB4nnaJYC-6kQq1WGnLErhw
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


Een zouaaf uit America in dienst van de Paus   (dl.2)   

 
 
 
 
 
 

 

1893 - Jan Vollebergh “Emigreert” naar America 

In februari 1893 verhuisde het gezin van de Grootestraat in Venray naar 
America, het nieuwe kerkdorp van Horst. De familie hoorde in 1892 voor 
het eerst over het dorp America. Jan Vollebergh wilde altijd naar 
Amerika over de zee emigreren. Op een dag kwam zijn zwager met het 
blad “Peel en Maas” en zei tegen Jan: “Laten we vandaag eens naar 
America gaan, daar wordt een station gebouwd en er is al een kerk en 
een school”. Op een zondag werd een bezoek gebracht en ze 
arriveerden net voor de Hoogmis in het beloofde land. Zijn zwager 
spoorde hem aan om het dorp America mee op te bouwen en er wat 
welvaart te scheppen. Ze vonden al gauw een bouwplaats en maakten 
kennis met de herder van de parochie. Die was zeer ingenomen met 
mensen zoals Jan. De zwager van Jan was aannemer en zo was de bouw 
in een mum van tijd onder dak, tot verbazing van de overige 
Americanen. De Americaanse 
bevolking hielp waar het kon. 
Groot was hun verbazing toen 
er een echte piano afgeladen 
werd en een van de zonen van 
Jan hier ook nog op begon te 
spelen. Dit had men nog niet 
eerder meegemaakt. In de 
schoenmakerij was weinig te 
verdienen: iedereen liep 
immers op klompen. Jan was in 
Venray al erg actief geweest bij 
de zangvereniging en de 
fanfare.  

 
Foto: De familie Vollebergh aan de Nieuwe Peeldijk (thans Nusseleinstraat 10) 

Vervolg Zouavenstraat: 
In America is Jan tot zijn dood voorzanger en directeur van het Kerkelijk 
Zangkoor. Zijn heerlijke stem bracht velen in verrukking. Vlak voor zijn 
overlijden had hij nog het 25 jarig jubileum gevierd.  
In America runde hij een winkel in manufacturen, porselein en koloniale 
waren. Na zijn dood wordt de winkel, intussen uitgebreid met een café 
voortgezet door zijn familie.  
Zijn dochter Anna treedt in het huwelijk met Jacob Schoeber, de latere 
bakker. Aan het eind van de oorlog wordt hun pand totaal vernield.  

Bron: Archief Oud America. 
 
 

Hallo kinderen van America,  
  

Gelukkig hebben we een positief bericht 

ontvangen uit Spanje van Sinterklaas! Het is 

nog de vraag of Sinterklaas zijn Pieten weer 

meeneemt naar America, of komt hij  in zijn 

‘eendje’… Op zondag 13 november 
staat het bezoek van Sinterklaas 
aan America op de planning.  
 

Om 14.00u verzamelen we bij de Turfstèker aan de Schiksedijk. 

Daar verwelkomen we Sinterklaas en zullen we na een rondje 

America een leuke middag gaan beleven!  

Deze middag zal bij goed weer voortgezet worden in het 

Beukenhof en bij slecht weer in de Blokhut ‘Os Thoes’. Houd 

hiervoor een paar dagen van tevoren Facebook en Konnect in de 

gaten.  

 

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

Cartouche.  

Daar zullen jullie een gezellige middag hebben samen! 

 

Sinterklaas zou het leuk vinden om zo veel mogelijk kinderen uit 

America weer te zien dit jaar! 

In America ligt de Zouavenstraat. Een interessante naam voor 
een straat. Het heeft te maken met het feit dat er in America een 
zouaaf woonde, die dienst deed in het Pauselijke leger, nl. Jan 

Vollebergh. Zijn verhaal in 2 delen door Hay Mulders . 



AVV America 1e elftal programma november 

06-11-2022 09:30 Wittenhorst 2 America 1   

13-11-2022 11:00 America 1 SV Venray 3   

20-11-2022  Vrij    

27-11-2022 11:00 America 1 Leunen 2   

Tot ziens op sportpark Erica. 
Neem tevens eens een kijkje bij de accommodatie, 

waar vrijwilligers al maanden bezig zijn om  
hier iets moois te realiseren. 

 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst  
America bruist 2023 

Op zondag 8 januari 2023 worden onze kampioenen uit 
2022 weer in het zonnetje gezet. Geef je kampioenen 

a.u.b. door! Verder is op deze middag ook de 
prijsuitreiking van de Americaanse quiz. Benieuwd wie dit 
jaar de winnaar wordt? Kom dan zeker kijken. Na afloop 

maken we er weer een keigezellige avond van met 

muziek van Ad’s Vintage vinyl show!!  

Noteer de datum alvast.  
St. Brood op de plank en Americaanse quiz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

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

Oxalis E1 kampioen 1e helft veld 
Zaterdag 15 oktober speelde Oxalis E1 hun kampioenschapswedstrijd tegen ODC 
E1. Door met 9-1 te winnen zijn ze veldkampioen van de 1e helft. 

 
Oxalis C1 kampioen 1e helft veld 
Zaterdag 15 oktober stond een belangrijke wedstrijd op het programma tegen 
MKV, want bij winst had Oxalis C1 het kampioenschap te pakken. Het doel was 
om meteen de 
voorsprong te 
pakken. Dat lukte 
waardoor de 
meiden van Oxalis 
met een 3-0 
voorsprong de 
rust in gingen. 
Daarna kwam 
Oxalis helaas niet 
meer tot scoren 
en wist MKV nog 
2 doelpunten te 

http://www.svoxalis.nl/


maken. Maar de winst was een feit. De eindstand was 3-2 en dus is Oxalis C1 
KAMPIOEN!  
Bedankt alle supporters die aanwezig waren. Wat waren jullie met veel!  
Na een feestje onder de douche en een rondje Hegelsom op de platte kar is het 
tijd om na te genieten én trots te zijn. Meiden wat hebben jullie het goed 
gedaan! 
 
Start zaaltrainingen 
In week 44 zullen de zaaltrainingen weer starten.  Het schema is als volgt: 
Team  Dag/tijd   Locatie   Start 
F1  Woe 18.00-19.00u  Gymzaal Hegelsom  02-11-2022 
E1+2+3 Ma 17.00 – 18.00u  Kruisweide Sevenum 31-10-2022 
D1  Ma 19.00 – 20.00u  Kruisweide Sevenum 31-10-2022 
C1  Do 18.30 – 19.30u  Kruisweide Sevenum 03-11-2022 
B1  Di 17.45 – 19.00u  Kruisweide Sevenum  

Do 19.30 – 20.30u  Kruisweide Sevenum 03-11-2022 
A1  Di 17.45 – 19.00u  Kruisweide Sevenum 

Do 19.30 – 20.30u  Kruisweide Sevenum 03-11-2022 
S1+2  Di 19.00 – 20.00u  Kruisweide Sevenum 08-11-2022 

Do 20.30 – 22.00u  Kruisweide Sevenum  
MW1  Woe 20.00 – 21.00u  Kruisweide Sevenum 09-11-2022 
Kangoeroes Za 9.30-10.30u  Gymzaal JN Hegelsom  12-11-2022 
G-sport  Za 11.00 – 12.00u  Gymzaal JN Hegelsom  12-11-2022 

 
Agenda 
31-10-2022: Start zaaltrainingen 
01-11-2022: Algemene ledenvergadering van 19.30 – 21.30 uur kantine 
Sportpark Wienus 
26-11-2022 +  27-11-2022: Start zaalcompetitie 2022-2023 
02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45u in kantine 
Sportpark Wienus 
 
Voor meer informatie bezoek ons ook op  twitter: https://twitter.com/SVOxalis,  
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of  
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


KBO nieuws. 
 
Beste leden, 
Nog 2 activiteiten te gaan in 2022:  
op 23 Nov de spellenmiddag in Aan de Brug om 14.00 uur. 
Hopelijk wordt dat weer een gezellige middag met verschillende 
spellen, de een wat moeilijker als de ander, maar er zit voor ieder 
wat wils bij. (Geef je daarom op voor 16 Nov bij Frans Steeghs 
0774641336/0620702173.) We hebben 19 Okt de leden vergadering 
gehad waar we op een grote opkomst konden rekenen dat is wel 
fijn dat de leden er bij betrokken zijn. Daar is besproken hoe we 
verder zullen wat betreft of we bij KBO Nederland zullen blijven 
of dat KBO Limburg zich gaat afzonderen. Er is een stemming 
gehouden en de meerderheid was voor afzonderen. Wij zijn op de 
regio vergadering geweest daar was het zelfde resultaat, maar de 
beslissing zal pas op 9 Nov worden genomen op de vergadering in 
Roermond (daar wordt gestemd voor geheel Limburg). 
We hebben op de leden vergadering een activiteiten commissie 
gevormd t.w. Wilma v Ginkel/Wies Poels/en Ria Jacobs daar is Ger 
Cuppen vanuit het bestuur aan toegevoegd. We hebben 
formulieren op de vergadering uitgedeeld waar iedereen zijn of 
haar wensen kenbaar kan maken. Vul deze in en doe ze bij Wilma 
in de bus Caeciliahof 25 dan proberen we een mooi 
jaarprogramma in elkaar te zetten, want zonder wensen van de 
leden kun je geen goed programma presenteren: dus vul in. 
We hebben dit jaar weer mee gedaan aan de RABO clubsupport en 
dat heeft het leuke bedrag opgebracht van €227.82. Dit is geld 
wat we aan en voor de leden zullen besteden. 
We willen iedereen bedanken die op de KBO gestemd heeft, want 
zonder jullie stem was dat niet mogelijk. Hartelijk dank daarvoor 
namens de leden van de KBO. 
Groetjes het bestuur.  
 

 

 

 
 

Knipmobiel Anita  
Uw kapster bij u thuis. 

 

Anita Philipsen  
Kerkbosweg 9  

5966 NP America 
Tel. 077 – 4641229 

 
 
 
 

VOOR UW COMPLETE TUIN!    

      * Ontwerpen van tuinen 
       

                                                           * Onderhoud van tuinen  
 

     * Bestrating  
 

      * Metselwerk 
 

Meer informatie? Kijk op  * Beplanting 

      www.ericatuinen.nl 

      * Beregening  
 

      * Natuursteen werken  
 

Tel. Tom: 06 24221647 Tel. Henry: 06 22132870 
 

http://www.ericatuinen.nl/


Erik Philipsen  
            Aannemers / Timmerbedrijf 
    Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud  
    Lorbaan 23  5966 PG America 
 

Telefoon  077 - 4640815 
Telefax 077 - 4640816 
Mobiel  06 - 53439494 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 16 november 2022 staat de eerstvolgende  
Openbare Dorpsraadvergadering gepland. 

Diverse leefbaarheidsthema’s en een aantal lopende 
zaken in ons dorp zullen besproken worden. 

 
Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij 

uitgenodigd. 
De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in 

gemeenschapshuis Aan de Brug. 
 

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

Of wil je bij onze dorpsraad komen? 
Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl  

of bel/app naar 06-51554717. 

 

Nieuwe vaccinatielocatie in Venray voor 
herhaalprik 

Vanaf maandag 3 oktober kunnen mensen voor een vaccinatie tegen 
corona weer terecht bij een vaccinatielocatie van GGD Limburg-
Noord in Venray. Op het adres Keizersveld 95 kunnen mensen 
terecht voor een herhaalprik op afspraak. Deze prik is dagelijks te 
halen van 09.00 tot 16.00 uur. 
 

Herhaalprik op uitnodiging en op afspraak 
De nieuwe locatie, gevestigd in de oude Citroën garage, is uitsluitend te 
bezoeken voor het halen van een herhaalprik op afspraak.  
 
Mensen met een hoger medisch risico en zorgmedewerkers met patiënt- 
of cliëntcontact krijgen als eerste een uitnodiging voor de herhaalprik. 
Daarna mag iedereen van 12 jaar of ouder die dat wil een afspraak 
maken voor deze vaccinatie. De herhaalprik is te krijgen na het 
afronden van de basisserie én wanneer de laatste coronavaccinatie of -
besmetting meer dan drie maanden geleden is. 
 

Herhaalprik in regio Limburg-Noord 
In regio Limburg-Noord is de herhaalprik beschikbaar op de locaties in 
Venlo, Echt en Weert. En vanaf maandag 3 oktober dus ook in Venray.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Onder deze titel wordt er op zondag 8 januari 2023 een 

nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle Americanen 
en alle Americaanse verenigingen.  

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

Ook is er weer een Americaans kampioenengala en worden de 
winnaars van de Americaanse quiz bekend gemaakt!.  

Alle verenigingen krijgen bericht hierover.  
 

We willen alle kampioenen en Americanen die een bijzondere 
prestatie geleverd hebben in 2022 in het zonnetje zetten.  

Noteer de datum alvast !!! 

 

Zondag 8 januari – Bondszaal (tijdstip volgt)  
Muziek door Ad’s Vintage vinyl show 

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

gepresteerd in 2022?  
 

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

 
06-21274075 of hay.mulders@ziggo.nl   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Programma Seizoen 2022– 2023 
Datum Activiteit 

Za 14 januari Prinsenbal en Verlovingsbal 

Zo 22 januari Voorverkoop zittingsavonden  

Zo 22 januari 
Uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses en 
Jeugdplaybackshow 

Za 28 januari Receptie Prinselijk paar en Adjudanten 

Vr 3 februari Jubileum jeugdcarnaval 

Za 4 februari Receptie jeugdprins en jeugdprinses  

Di 7 februari  Truujebal  

Do 9 februari  Hengstebal 

Vr 10 februari Zittingsavond (aanvang: 20.11 uur) 

Za 11 februari Zittingsavond (aanvang: 20.11 uur) 

Vr 17 februari Schoolcarnaval 

Vr 17 februari Ziekenbezoek 

Vr 17 februari Carnavalsdienst (aanvang: 19.00 uur)  

Vr 17 februari Jong Nederland America Carnavalsbal 

Za 18 februari Vur de kerk op t plein 

Zo 19 februari Sleuteloverdracht Horst  

Zo 19 februari Boerenbruiloft 

Ma 20 februari Optocht, waarna carnavalsbal in zaal 

Di 21 februari Jeugdcarnavalsbal + ’s avonds Muts Af in de zaal 

 

Beste Americanen, 
Het carnavalsseizoen staat weer bijna voor de deur. Net als alle 

voorgaande jaren zoeken we weer vrijwilligers. Van tapper, glazen 
ophaler, tussenbuffet tot bonnenkassa!! 

Wil je graag je steentje bijdragen? En lijkt het jou, of juist jullie 
vriendengroep, het leuk om te helpen? Mail dan naar 

turftreiers@outlook.com en wij zorgen dat je benaderd wordt. 
Alle hulp is zeer welkom!   Alaaf!  De Turftreiërs. 

Extra financiële ondersteuning voor 
inwoners  
We merken dat er weinig aanvragen binnenkomen voor de 
vergoeding die wij als gemeente geven aan inwoners die in de 
maand oktober de #energierekening met moeite of helemaal niet 
kunnen betalen. 
Ben of ken jij iemand die zich zorgen maakt over de 
energierekening? Er is een vergoeding beschikbaar van maximaal € 
190 per huishouden als: 
• de energierekening in oktober hoger is dan € 241 
• er minder dan € 5.000 vermogen (bijvoorbeeld door spaargeld) is 
De vergoeding moet wel zelf aangevraagd worden en dat kan 
via: https://lnkd.in/ezRDp_VK.  
Aanvragen is mogelijk tot en met 6 november. 

Gemeente Horst aan de Maas. 

 
          Workshop voor publiek en deelnemers 
Tijdens “ Horst Vol Koren” festival 

Op 20 november vind in ’t Gasthoês in Horst de 

1e editie van het Horst Vol Koren festival plaats 

voor koren uit de gemeente Horst aan de Maas. 

Gedurende de dag presenteren de koren zich op 

twee verschillende podia waar doorlopend 

optredens te zien zijn. De diversiteit aan koren in 

de gemeente is groot. 16 koren hebben zich 

aangemeld, enkele koren hebben zich helaas af 

moeten melden omdat ze het organisatorisch toch niet voor elkaar krijgen. 

Een hele uitdaging voor Ben Arts die de planning maakt maar tot nu toe 

hebben we aan ieders wensen kunnen voldoen.    

Om 10.45 uur wordt het festival geopend door Wethouder Elbert Joosten 

van cultuur en vanaf 10.50  uur zullen de eerste koren zich presenteren. 

Deze dag zal er ook een workshop in twee tijdsblokken worden gegeven 

waar zowel de koorleden als publiek aan kunnen deelnemen. Doel is om 

iedereen kennis te laten maken met zingen op een laagdrempelige manier; 

wat doet het met je lichaam, hoe gebruik je je stem, en natuurlijk 

enthousiasmeren dat zingen gewoon een leuke hobby is om te doen!  Het is 

mailto:turftreiers@outlook.com
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=energierekening&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6988549842859876352
https://lnkd.in/ezRDp_VK


een mooie bijkomstigheid als het voor de koren nieuwe leden oplevert 

aldus de organisatie van het festival. De workshops zijn vrij toegankelijk, 

opgeven is niet nodig iedereen mag meedoen. Het eerste tijdsblok is van 

13.00-14.00 uur en het tweede blok is van 14.30-15.30 uur. In ’t Gasthoês 

zijn de hele dag vrijwilligers aanwezig die het publiek de weg zullen 

wijzen naar de ruimtes waar de workshop en optredens plaatsvinden.  

De workshop wordt gegeven door Anya Straatman, zij is in 2007 gestart 

met haar eigen Vocalshop. ‘Het werd tijd om mijn eigen visie op het geven 

van zangles vorm te geven’ aldus Straatman. Inmiddels is ze dirigent bij 2 

senioren pop rock koren, geïnspireerd door de Amerikaanse documentaire 

over het Young@Heart is Anya in Venlo gestart met het senioren pop rock 

koor het Forever Young Collectief en in 2018 kreeg dit een vervolg in het 

Leudal. For ever Young collectief zal als gastkoor een optreden verzorgen 

tijdens het Horst Vol Koren festival.  

Wat we gaan doen tijdens de workshop? Ontspannings en 

ademhalingsoefeningen, oefeningen om onze klankkast te vergroten, 

articulatie (uitspraak) oefeningen met training van mond, lippen, tong; 

zogenaamde tongtwisters. Op deze manier zetten we ons hele lichaam aan 

het werk als voertuig en geleider van onze stem. Na de oefeningen gaan we 

heerlijk open en vrij onze stemmen laten klinken en genieten we samen 

van een paar mooie en ook vrolijke songs. ‘Let it be’ van The Beatles en ‘I 

can see clearly now’ van Johnny Nash. Als derde een vrolijk liedje dat niet 

voorbereid hoeft te worden en wat we ter plekke gaan zingen. Dit alles 

onder begeleiding van Joseph Olivier de pianist van het Forever Young 

Collectief uit Venlo aldus Straatman.  

Omstreeks 17.30 uur zullen alle deelnemers van de workshop de 

ingestudeerde liedjes ten gehore brengen. Het festival zal om 18.00 uur in 

de theaterzaal worden afgesloten in aanwezigheid van Esther Koenen, 

cultuurconsulent van de Gemeente Horst aan de Maas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Ut is good zoë” 
 

Toos Cuppen 
 

Horst, 11 april 1943  Boxmeer, 24 oktober 2022 
 

Vierlingsbeek: Wendy en Harrie 
 

Zaterdag 29 oktober 2022 namen wij  
in besloten kring afscheid. 

 
Correspondentieadres: 

Grotestraat 93, 5821 AC Vierlingsbeek. 
 
 

 

Wie heeft er een paar uurtjes per maand tijd om 

vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem. Er zijn een 
paar vrijwilligers gestopt en we zijn dus op zoek naar 

enkele nieuwe mensen (man of vrouw).  
Voor informatie over wat dit inhoudt, kunt u contact 

opnemen met Marion Derks tel. 06 13465822 
 

 



 
 

 
In het LaefHoês is de Laeshook overdag OPEN om 
boeken te ruilen. Voor elk wat wils: thrillers, romans, 

buitenlandse romans e.d. .  
Er is keuze uit ruim 600 boeken,  

waaronder veel GROTE letter boeken.  
Loop gerust eens binnen. 

 
 
 
 
 
 

Mensen in het nieuws. 
 
Op 24 oktober overleed Toos Cuppen in Boxmeer. Toos was 79 
jaar.  
 
Op 6 oktober werd Faas geboren, zoon van Tom van Diggelen en 
Fieke Gielen .  
Op 12 oktober werd Maud geboren, dochter van Bjorn Deckers en 
Tessa van de Munckhof(Nusseleinstr. 5).  
Op 16 oktober geboren Levi, zoon van Jeroen en Jolanda Geuijen-
Jacobs, broertje van Novi (Kerkbosweg 49). 
Op 25 oktober werd James geboren, zoon van Paul Wijnhoven en 
Pim Beelen (Nw. Peeldijk 15).  
 
Bij voetbalvereniging AVV waren de volgende jubilarissen: Yoeri 
Klerkx (25 jaar), Peter Hesp (40 jaar), Henk Daniels (50 jaar) en 
Hay Poels is maar liefst 60 jaar lid van AVV. Proficiat allemaal! 
Op zondag 25 september floot Mart Poels zijn laatste wedstrijd als 
scheidsrechter van AVV voor zowel de senioren, de jeugd en de 
dames. Op rechtvaardige wijze leidde hij vele wedstrijden. Mart 
bedankt! 

 
Bij SV Oxalis werden zowel de E1 als de C1 kampioen in de 
veldcompetitie. Proficiat dames! 

 
In het weekend van 4 en 5 november zijn de Slotconcerten van 
Rowwen Hèze. Op 10 november is het Sintermerte en op 13 
november wordt Sinterklaas weer ingehaald. Op 19 november is 
de Americaanse quiz! 
 
Heb jij 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. 

Het verenigingsnieuws is gratis.  
Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 

 


