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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 NOVEMBER 
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).  
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 en leden van de OVA kunnen adverteren. 
 

* AFVALINZAMELING in 2014 * 
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 
containers op 6,10,13, 17,20 24 en 27 november.  
 
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele 
afvalzak) , Plastic afval (in container): 10 en 24 november  
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.   
 
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken  wordt aangeboden, zal 
niet met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil wordt 
verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie hiervoor de 
kalender)  genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen niet in een  
tariefzak kan worden aangeboden. Het grof vuil wordt  op afroep opgehaald. 
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 
477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald. 
Klein gevaarlijk afval  
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De 
eerstvolgende inzameling in America is op 20 november  2014   
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 16.00 
uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur. 
Koelkasten en diepvriezers 
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis 
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft, 
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis 
laten ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij het 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
Glas 
Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse glasbakken 
bij de kerk en aan de Slikweg. Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  
Vlakglas 
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via 
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om zelf 
vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, Metaalweg 5, Venray. Denk aan 
een legitimatiebewijs!  
 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


Oud papier / karton . 
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland 
bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden). 
De eerstvolgende keren op zaterdag 29 november.  
 Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed 
te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en 
drankpakken 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 
meter) worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel. 
4779777).  
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de 
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 cm)) 
kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door blijven 
staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per jaar 
al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed (bijv. 
wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers (zie 
hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, lege 
verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling worden 
ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van kopkanten) 
opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de 
container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2015 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data nog niet bekend   .  
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de Putweg 
26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer brengen. 
Telefoon Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702  
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte Plakweg 38 B, 5966 RK 
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.nl 
 
Textiel e. d. 
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  De firma Reshare  zamelt i.o.v. 
de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen, 
huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling is in 2015.  
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg. Basisschool de Wouter  
zamelt ook kleding in .  

Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat 
onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de afvalkalender. 
Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, maar enkel in de 
speciaal daarvoor bestemde bags.. 
Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 m3) 
voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de verkoop van de 
bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar. In America 
is dat bij Bestratingsbedrijf  van Rengs, Hoebertweg 6.  
 
Steenpuin 
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers 
etc) wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor 
bestemde bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt 
met minibags (1/4 m3) voor kleine  
hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en minibags is in 
elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).  
 
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines, 
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier 
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en 
compleet! Deze worden aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks 
bellen met de gemeente : 077-4779777 
 
Wit- en bruingoed 
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer wit- 
en bruingoed. 
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te bieden: 
1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als 
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven 
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) apparaat 
gratis bij de winkelier inleveren; 
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling 
van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);  
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij u aan 
huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  
 

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen te geschieden zoals de 
meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor  
bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 
Auto- vrachtauto en tractorbanden 
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe 
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven een 
vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas 
maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u bij 
Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs mee. 
Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en vrachtwagenbanden 
inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding. 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u  in de tariefzak, 
die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De zakken 
dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 
Zwerfafval 
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te 
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de 
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige 
boete.  
Inzameling plastic verpakkingsafval 
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers 
Informatie, klachten e.d. Voor informatie, suggesties, opmerkingen, 
vragen, klachten en mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente 
van de gemeente Horst aan de Maas: 077-4779777.  
U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen 
hondenpoep op de stoep 
Zwerfvuil gezien?  graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777 
 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode 
invoeren en u krijgt een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp.  

 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 
Gemeentehuis  4779777    Secr. Kerkbestuur M. Derks  4641956 
Basisschool  4641918    Stichting " Aan de Brug" 4641269 
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans -  0648012459 
OJC Cartouche   4642166    Kantine (v.v America)  4641212 
Handboog (de Krekel)  06-42861821 Gemeenschapshuis (Bondszaal) 4641255 
Jong Nederland (Blokhut) 4642983  Gymnastiekzaal  4641924 
Redactie Peelklokje  4642033  Dorpsraad America  06-51554717 
Dagblad De Limburger 0478 – 530112 Hallo Horst a/d Maas 3961356 
Wonen Limburg (Horst) 0800-1881 Lokale omroep Reindonk 3987742 
CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  3986684 
SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 Kindertelefoon  0800 – 0432 
Huisartsenpost:  0900-8818 Melding zwerfvuil -  077- 4779777 
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88     Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 0478-
523515 (rechtstreeks nummer overdag). 
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen:Th. Sijbers 06-52669456 
 
 
 
 
 

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

dan even contact op met de redactie. 
 
 
 
 

Feestje?  
Tafels, banken en hangtafels  

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 setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- 
per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers 
voor binnengebruik (€ 6,- per set) .  

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

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 15.30 
uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen 
e.d.   
Leuk idee: kom eens een keer met een groep op bezoek, of organiseer 
een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de historie van 
ons dorp.  
Belangstellenden zijn van harte welkom op de bovenverdieping van 
Aan de Brug.  
Ook bereikbaar voor minder validen.  
Wij worden gesponsord door RABObank Horst.- Venray. 

 
 
 

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE. 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  
Geen spoed, wel politie nodig ?         0900 – 8844 (niet gratis) 
0900 – 8844 Centrale meldkamer  
0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  
  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 
  Openingstijden  
ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur,   za / zondag - gesloten 
0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   
 
Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen en  Dana van 
Rens. 
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 .  

Attentie !!!!! 
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts ziet 

of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.  
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 0800 - 7000. 

OPROEP !!! 
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). 

 
 

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op 
www.inhorst.nl en www.mijnhorstaandemaas.nu  

Voor actueel nieuws, ook uit America.  
 
 
 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de dorpen in 
de omgeving: kijk eens op www.hephorst.nl  

 
 
 

Openingstijden Wegwijzerloket  
Horst aan de Maas. 

Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst op 
maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 
 
 
 
 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
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KADOTIP op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD, evenals de 

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

America 1991.  
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op zaterdagmiddagen 

in de Oudheidkamer  
van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 
 
 
 
 

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 
 
 
 
 
 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de 
aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u 
hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om 
zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
U kunt hier een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen. AWBZ-zorg wordt 
betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van maandag 
t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, 088-7891650. 
Voor info: www.ciz.nl  

 
We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons archief.  

St. Werkgroep Oud America 
Neem contact op met H. Mulders (4641949) 

Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan de 

gele stickers en strips en de nieuwe wandelroutepalen.  
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet. 

Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder geval 
bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  

De route is in 2 richtingen te bewandelen. 
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en Werkgroep 

Oud America. 
Wij wensen u veel wandelplezier. 

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

 

 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 

0800 - 7000. 
 
 
 

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

Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje. 
Deze keer is dat zondag 17 november a.s. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 
 
 

 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
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Ruimte beschikbaar 
Voor vergaderingen en feestjes. 

Neem contact op met de beheerder,  
telefoon 06-48012459. 

Hij vertelt u alles over de mogelijkheden. 

Stichting aan de Brug 
 
 
 

Klachten woon en leefomgeving.  
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact 

opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl , klik dan op: melding 
woon en leefomgeving. Dan komt het meteen op de goede plek binnen en 

kan gericht actie worden ondernomen. Degene die de klacht meldt 
krijgt antwoord terug over de afdoening. 

Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  
telefoonnummer 077-4779777. 

Gem. Horst aan de Maas 
 
 
 

Vrouwenbeweging America  
19 november:  Middaguitstapje naar het Edah museum te Helmond 
en aansluitend dineren in Zeilberg. Vertrek om 13.15 uur bij de kerk 
en rond 19.30 uur zijn we weer thuis. Kosten € 33,00. Je kunt je 
opgeven op 12 nov. tussen 19.00 en 20.00 uur bij Bertha Schurink. 

 
 
 

 
Voor informatie en ontwikkelingen, zie website; 
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/ 

Ook u mag gerust liken  op 
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!  

We zitten al op ruim 100 likes !! 

Landschap Horst aan de Maas 
Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de 
prachtige natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij door 
middel van erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke 
akkerranden en amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen van 
boeiende wandel- en fietsroutes. 
Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl 
Op deze website leest u meer over onze activiteiten en 
subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een groen en 
aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, werken en 
recreëren is. Daar gaan wij voor! 
 
 
 
 

Damesgym America 
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid, 

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

Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen. 
Morgengroep 10.00u-11.00u Sjan Verschuuren 4642209/06-46765278 

Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270 
Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475 
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Het Alzheimer Café Horst aan de Maas 
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet haar deuren open voor mensen met 
dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere 
belangstellenden zijn welkom . Een laagdrempelig ontmoetingspunt in een huiselijke 
sfeer, waar maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar wordt gemaakt. 
De bezoekers kunnen er onder het genot van een kopje koffie of een drankje 
napraten en ervaringen delen. Het Alzheimer Café Horst aan de Maas  is zo een 
grote ondersteuning voor iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.  
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de maand geopend, 
namelijk de eerste maandag van de maand. 
De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. Elke 
maandag is er een interessant thema. 
 
 
 

Ondersteuning bij leven met een beperking  
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle 
levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar 
vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en 
staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te 
versterken en de mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit 
vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis 
en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor 
mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt 
mogelijk. 
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie. 
 
 
 
 

Complimenten woon – en leefomgeving  
Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden: 

- De uitbreiding van de Peel –heidefietsroute is voor een groot deel 
gerealiseerd. Leuke uitbreiding.  

- Enkele mensen uit de buurt Lisdodden hebben in het speeltuintje 
daar een duikelrek geplaatst. 

 
 

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 

 
 

Omroep Reindonk 
Omroep Reindonk radio is in de ether in Noord-Limburg te ontvangen via 
107.1 MHz en 105.6 Mhz. Verder ook via het lokale kabelnet in Horst aan de 
Maas op 87,5 MHz en in geheel Limburg digitaal op kanaal 1782. Ook via 
glasvezel is de lokale omroep te ontvangen. Bij KPN via kanaal 990 en bij de 
overige aanbieders op kanaal 3053. 
Omroep Reindonk TV is in geheel Noord-Limburg digitaal te ontvangen via 
kanaal 42. Verder via glasvezel bij KPN op kanaal 590 en bij de overige 
aanbieders op kanaal 2054. 
Via www.reindonk.nl en via de APP is de lokale omroep te volgen, zowel live 
als on demand. 
 
 

 
Beste mensen. 

Bij deze willen wij iedereen van harte bedanken die heeft 
bijgedragen aan onze mooie bruiloft!  

Het was een prachtig feest! 
Groetjes, 

Ruud en Wendy Van Dijnen-Martens 

http://www.mee-nml.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.reindonk.nl/


70 jaar bevrijding America. 
Op 22 november 1944 werd America bevrijd door de 11 Schotse 
Pantserdivisie. Zij hadden zich met veel moeite een weg gebaand door de 
Peel vanuit Griendtsveen. Het had die dagen ervoor ongelooflijk geregend 
en alles was veranderd in een gevaarlijke modderpoel van turf. Ondanks de 
vreugde over de bevrijding was de thuiskomst voor vele geëvacueerden  niet 
prettig. America bood een trieste aanblik. De Duitsers hadden veel schade 
aangericht aan huizen en andere gebouwen. Veel gebouwen waren ook 
beschadigd door bombardementen. Veel huisraad en meubilair was gestolen. 
De huiskamers waarin de Duitsers al die tijd vertoefd hadden waren 
veranderd in zwijnestallen. Vleesresten en andere eetwaren waren in putten 
gegooid: her en der lag dood vee.  
Er waren ook nog steeds veel mannen niet thuis, maar werkzaam in 
Duitsland als dwangarbeider na de deportatie van 8 oktober.  
Overal lagen nog mijnen en dit maakte het gevaarlijk.  
Een van de spoorbanen was volgestort met kiezel en ballast om een weg te 
banen voor het militaire verkeer. De Griendtsveenseweg zelf was totaal 
vernield, deels door de zware tanks en deels doordat de Duitsers de weg 
hadden laten springen. Ook de brug in het dorp moest het ontgelden.  
De eerste geallieerden werden uiteraard stormachtig begroet en overal 
werden feesten georganiseerd. Eindelijk vrij !!! 

Werkgroep Oud America  
 
 
 
 

Buren gezocht!!! 
Zoals bekend zijn er bouwplannen aan de Lisdodde en de Wouterstraat. Aan 

de Lisdodde gaat binnenkort ook gebouwd worden.  
Enkele kandidaten voor aan de Wouterstraat hebben elkaar al gesproken, 

ook hier worden plannen voor gemaakt. Dat is mooi.  
Eén koppel is op dit moment concreet aan het zoeken naar buren.  

Zij willen graag een 2-kapper gaan bouwen, maar hiervoor hebben ze nog 
geen "buren" gevonden!  

Worden jullie hun nieuwe buren??? 
Geïnteresseerd of vragen, laat maar weten op wonen@inamerica.nl.  

 
 
 
 

Dorpsondersteuner America. 
Ik ben aangesteld als dorpsondersteuner in dienst van de St. 
Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn redelijk nieuw in 
deze regio. Samen met het bestuur van het Gezondheidscentrum en 
Synthese hebben we gekeken naar de taken die horen bij een 
dorpsondersteuner in America. We denken aan de volgende taken: 
• De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in het dorp tussen 

bewoners en professionals die werken in zorg en welzijn. 
• Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het eigen initiatief van 

bewoners. 
• Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ partijen” zelf opgelost 

kunnen worden, op de juiste plek terecht komen. 
• Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en mantelzorgers. 
Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon zijn voor inwoners van 
America, voor verenigingen, voor de gemeente als het gaat om zorg en welzijn. 
Er gebeurt momenteel al veel in America op het gebied van zorg, wonen en 
welzijn. Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en de actieve 
werkgroepen die zich hier mee bezig houden.  
Graag wil ik mijn steentje bijdragen om er samen iets goeds van te maken. 
Wat doet u als een familielid, vriend (in), buurman of buurvrouw om hulp 
vraagt? Of als ze juist niets vragen, terwijl u ziet dat hulp wel nodig is. Als het 
een (stille) vraag is die u kunt beantwoorden, zegt u vast en zeker: ja !. 
Mensen helpen elkaar graag. Dat is een feit. Durft u om hulp te vragen?  
Ik ben altijd telefonisch bereikbaar (06-21274075)  of via de mail 
(hay.mulders@ziggo.nl). Ik help u graag (verder). U kunt op mij rekenen.  
De eerste individuele hulpvragen komen al binnen. Graag uw hulp hierbij. Zie 
volgende blz.  
 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn 
ook hulpvragen voor het dorp : 

De hulpvragen van vorige maand zijn op 1 na opgepakt. Fijn dat er 
iemand is voor de 85 jarige mevrouw om boodschappen mee te gaan 
doen en de familie uit Irak is erg blij met alle spullen en hulp die ze 
hebben ontvangen.  
Hebt u een hulpvraag of wilt u hulp aanbieden? Graag. Het is fijn als 
we een beroep kunnen doen op mensen die anderen willen helpen.  
Voor info / reactie graag contact opnemen met Hay Mulders 06-
21274075 dorpsondersteuner of hay.mulders@ziggo.nl  
 
 
 

Programma Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma november:  
2 november   America 1 – BVV (Bl’ wijck)  
23 november  America 1 – Holthees  
30 november  Merselo – America 1 
 

Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 
Sportpark Erica. 

America 1 wordt gesponsord door Station America 
 
 

Veteranen America. 
Programma: 
8 november   America – Hegelsom 
15 november  Meterik – America  
22 november  America – Venlose Boys 
29 november  Melderslo – America  
Voor de echte voetballiefhebbers: Onze thuiswedstrijden zijn in 
principe altijd om 17 uur. Wellicht zien we u een keer op sportpark 
Erica.  
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 
trainingspakken door Café Boëms Jeu .  

Mantelzorgers in het zonnetje! 
 
In het kader van de dag van de Mantelzorg worden mantelzorgers in de gemeente 
Horst aan de Maas in het zonnetje gezet. Op maandagavond 10 november vindt er 
een feestelijke avond plaats met de theatervoorstelling ‘Zorgeloos’ van Pythia Winia 
en gaan we met elkaar in gesprek onder de bezielende leiding van Ineke Hurkmans. 
De activiteit vindt plaats op het Citaverde college in Horst. Het wordt een avond 
waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. Leerlingen van het Citaverde zullen 
actief betrokken worden bij deze activiteit. Mantelzorgers zijn van harte welkom! 
Wanneer ben je mantelzorger? 
Mantelzorg is het langdurig (langer dan drie maanden) intensief en 
onbetaald verlenen van zorg aan een zieke naaste. Deze naaste kan een 
partner, kind, ouder, familielid, kennis of vriend(in) zijn. Het gaat vaak om 
de zorg voor mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke of een 
verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis. 
Programma Dag van de Mantelzorg 
De mantelzorgers worden op maandagavond 10 november om 19.30 uur 
ontvangen door de leerlingen van het Citaverde en krijgen koffie met gebak 
aangeboden. Wethouder mevrouw B. op de Laak zal een openingswoord 
doen. Er zal aandacht zijn voor het thema van de dag van de Mantelzorg 
2014: ‘Verhalen vertellen’. Na deze inleiding gaan de mantelzorgers met 
elkaar in gesprek onder de bezielende leiding van Ineke Hurkmans van 
Jumpmovement. Daarna volgt de theatervoorstelling ‘Zorgeloos’ van Pythia 
Winia. Met humor en schurende pijn worden tal van knellende zaken rondom 
de mantelzorger duidelijk. Na de theatervoorstelling is er een gezellig 
informeel samenzijn met een hapje en een drankje.  
Opvang tijdens de activiteit voor mantelzorgers 
Er zijn mantelzorgers die hun zorgvrager niet alleen thuis kunnen laten. 
Zorgboerderij Wienes in Hegelsom heeft aangeboden om tijdens de 
theatervoorstelling opvang te bieden. Zij hebben ruimte voor 18 mensen. 
Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u dit kenbaar maken bij uw 
aanmelding. De activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep 
‘Chronisch zieken en de Dag van de Mantelzorg’.   
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anja Damhuis van Synthese  (077) 
3978500 of via de mail a.damhuis@synthese.nl. U kunt zich opgeven d.m.v. 
het antwoordkaartje van de flyer. De flyer wordt op grote schaal verspreid 
binnen de gemeente Horst aan de Maas en wordt tevens gepubliceerd op de 
gemeentepagina van de Hallo.  U kunt deze ook vinden op de volgende 
website: www.synthese.nl. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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America 12 oktober 1944 – Bewaar ons Heer!! 
Door Hay Mulders - Deel 2. 
Zwaar bombardement op America. Deze dag is de zwartste 

bladzijde uit de geschiedenis van America. Op deze dag 
kregen Canadese piloten volgens de vluchtrapporten van 

hun squadron de opdracht om  
“America uit te wissen, te vernietigen”. 

De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, die zich sinds 1926 in 
de oude pastorie hun klooster hadden gevestigd, maakten deze oorlog 
van dichtbij mee. In hun oorlogskroniek beschrijven zij deze 12e 
oktober als volgt: 
 
12 Oktober 1944 een onvergetelijke dag voor America.  
Van ca. 1 tot 3 uur granaten, waarvan de eerste dichtbij insloeg, een scherf 
kwam door het kapelraam, dan door de muur, door de deur, langs het hoofd 
van een zuster en kwam op de trap terecht. 
 
Om 3 uur vliegtuigen, die ± 26 bommen op America gooiden, 6 ervan kwamen 
rond het klooster terecht, in de kelder was het of het hele huis op ons 
neerkwam, de angst voor instorting was heel groot, kalk en gruis kwamen tot in 
de kelder, de wanhopige angstkreten van de oude en zieke mensen was niet 
om aan te horen, ofschoon de zusters allen moed en troost inspraken. Er waren 
veel huizen getroffen en ingestort, De mensen die er woonden en niet getroffen 
waren, kwamen weer bij ons een schuilplaats zoeken... Een familie zat van 
boven tot onder vol tonnemoes, dat op hun neer was gekomen:  het was nogal 
een aardig luchtje..  
 
Toen het rustig werd, werden de getroffenen, de doden, in beddenlakens 
gewikkeld en naar hier gebracht en naast elkaar in de spreekkamer op de 
grond gelegd, waar ze enige dagen gelegen hebben, daar men niet buiten 
durfde om ze te begraven, toch konden ze er niet blijven liggen, zodat mijnheer 
kapelaan met een paar onderduikers een massagraf groeven, bij invallende 
duisternis, en ze daar naast elkaar inlegden, er waren veel doden die 
nacht....... 
 
De kelder was reeds ingericht om het H. Sacrament te plaatsen. En toch had het 
kelderleven iets voor, ondanks de angst, de schrik en het plaatsgebrek. Ieder 
morgen de H. Mis waaronder allen de H. Communie ontvingen, door de dag 
vermaakte vaak een kleuter van 2 tot drie jaar de oudjes, met zijn druk 
gebabbel, zelfs 's morgens onder de H. Mis kroop de kleine vaak tot bij de 
priester en trok eens heel voorzichtig aan het kazuifel van de priester, en 
neuriede soms heel parmantig de liedjes: daar bij die molen.... en ouwe taaie.... 
De moeder vond het erg, maar de kapelaan zei: we zullen het maar 
beschouwen, als een gezongen mis.... 

14 Dagen en nachten brachten we door in ons keldertje met ± 26 mensen uit 
America en omstreken en daarbij de zusters en de kapelaan. 
Het dak van het huis en alle ramen waren kapot, zodat bij die regen en de 
sneeuw het huis droop van alle nattigheid. Alleen de keuken en de kelder 
waren bewoonbaar.... De hele was, was in de modder geraakt, we konden het 
werk heus niet meer af en vroegen om hulp in Blerick. Twee dappere 
vrijwilligers hadden de moed door de vuurlinie te voet naar hier te komen. Ze 
hebben ons buitengewoon goed geholpen, maar met het eten was het een hele 
puzzel, geen bakkers meer om brood te bakken, dat was dus ons werk. Des 
morgens na de H. Mis mengde de kapelaan de deeg, de hele dag stond het in 
de bakoven en was 's avonds nog niet gaar, daarom maakten we er maar brij 
van, de mensen waren met zijn allen buitengewoon tevreden en waren zeer 
dankbaar. Die dankbaarheid uitte zich nog na de oorlog.... 
 
Zo’n 15 á 20 personen, die gevlucht waren in de kelder bij Jac 
Schoeber, hadden ongelooflijk veel geluk toen de bom die bij hen 
binnendrong, niet ontplofte ! 
Beide bakkerijen in het dorp waren onbruikbaar, het klooster kreeg, 
naast granaatinslagen ook 2 voltreffers en enkele bommen kwamen 
vlak bij de kerk terecht.  
Er werd een groot stuk uit de kerk geslagen en de toren die aan de 
zgn. Evangeliekant stond werd compleet verwoest (zie foto) . 
In de voorgevel van de huidige St. Jozefkerk is nog steeds goed te zien 
welk gedeelte overeind is gebleven. De verwoeste toren is nooit meer 
herplaatst.  
 
Ook Horst werd die dag zwaar getroffen: er vielen bijna 30 doden te 
betreuren.  
Daags daarna, op 13 oktober, werd America al vroeg in de ochtend 
opnieuw door granaatvuur bestookt. Het doel was deze keer de 
spoorlijn, die flink beschadigd werd.  
 
Bewaar ons Heer !! Dat moeten de mensen van America en Horst die 
dagen gedacht hebben. 
 

Archief Werkgroep Oud America 
 
 
 
 



Beste kinderen van America,  
 
Hoofd Piet heeft ons gebeld. Sinterklaas wil op zondag 16 
november naar America komen.  
Op deze dag zal America voor één keer een eigen bushalte hebben 
! We verwachten de Sint en zijn pieten rond 14.14 uur bij de 
bushalte op het Kerkplein. Ben dus op tijd, want het busje komt zo 
!   
Na de Sint en zijn pieten te hebben verwelkomt, gaan we met z’n 
allen naar de zaal. De kinderen van groep 7 en 8 mogen dan naar 
Cartouche.    
Kortom, zorg dat je er bent op zondag 16 november !  
PS. Voor alle omwonenden, gelieve niet te parkeren op het 
Kerkplein tussen 11.00 en 15.00 uur i.v.m. de intocht van 
Sinterklaas. Hiervoor alvast onze dank! 
 
 
 

De Gerarduskalenders zijn er weer!!! 
Ze kunnen afgehaald worden bij Mw. Vullings,  

Sjees 5, 4641787. 
Kosten: € 6.60 per kalender. 

 
 
 
 

Uitbreiding fietsroute  Peel- heideroute 
 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om aan de Zwarte Plakweg 
de fietsroute uit te breiden. Complimenten hiervoor!  

U volgt de bordjes Peel- heideroute en komt vanzelf langs de 
restanten van de schuilkelders en de Zwarte Plakheide. Hier zal 

straks ook de Kamiël van de Piël verrijzen. 
 

EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van harte 
uitgenodigd.  
Woensdag 19 november 2014 is er een Eetpunt . 
Opgeven of afmelden voor maandag 17 november tot 12.00 uur. 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er gezellig 
worden “gekaart”.  
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 (€ 11,00) betaalt u op 19 november. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij Mien 
Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 
 
 
 
 
 

Inloopspreekuur autisme in Venlo 
Woensdag 5 november is er een inloopspreekuur bij het Autisme Info 
Centrum (AIC). Het AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor 
en door mensen met autisme en hun naasten. Zij hebben een 
spreekuurlocatie in het gebouw van MEE in Blerick.  
 
Heeft u vragen over autisme of wilt u graag uw ervaringen delen? Bij het AIC 
in Blerick vindt u op 5 november van 9.30 tot 12.00 uur een luisterend oor 
bij een vrijwilliger van het AIC. De vrijwilligers van het AIC, onderdeel van 
de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), zijn ouder of partner van 
iemand met autisme of hebben zelf een vorm van autisme. U vindt het AIC 
in het gebouw van MEE Noord Limburg, Drie Decembersingel 48c in Blerick.  
 
Loop vrijblijvend en kosteloos binnen, iedere eerste woensdag van de 
maand (behalve tijdens schoolvakanties). Tijdens dit spreekuur kunt u ook 
contact opnemen met het AIC via telefoonnummer 06 102 764 75. Kijk op 
www.autisme.nl voor meer informatie over de NVA en het AIC of neem 
contact op, ook voor het maken van een afspraak, via 
aicvenlo@nvalimburg.nl. 

http://www.autisme.nl/
mailto:aicvenlo@nvalimburg.nl


Beste mensen van America. 
Ons gouden huwelijksfeest is voorbij 

Maar samen met jullie was het heel bijzonder. 
Bedankt voor de felicitaties, bloemen, geschenken en vooral 

jullie belangstelling waren voor ons geweldig. 
Een woord van dank voor onze buren die alles tot in de puntjes 

versierd hebben 
Ook namens onze kinderen en kleinkinderen: Bedankt 

Sjaak en Toos Kleuskens 
 
 

OJC Cartouche November Maand! 
November is de maand van de gezelligste kelder van de omstreek:  

OJC Cartouche. 
Na afgelopen 1 november een onvergetelijke avond te hebben gehad met 

Plork & de Aannemers, kijken we uit naar het volgende: 
 

15 November: Underground Zero met o.a. DJ Gizo, DJ Pieter Gabriél (10 
jaar ), DJ Daani, Kid De Luca, Jacob Ace & Raw Genetic! 

29 + 30 november: Videomarathon!  
 

Alle reden dus om te komen! 
 

Graag een positieve bijdrage leveren aan het voortbestaan van OJC 
Cartouche? Tappen, Feesten organiseren noem het maar op.. 

Schroom je niet en stuur een mailtje naar concerten@ojccartouche.nl 
 

Volg ook onze OJC Cartouche facebook of check onze website 
www.ojccartouche.nl 

 
 
 

Saturday Night Club 
Ook zijn we al enige tijd begonnen met de Saturday Night Club, 

de volgende activiteit staat gepland op 22 november: Frikandellen sjoelen! 
Voor kinderen vanaf groep 8, kom ook gezellig een keer langs! 

 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
• De artsen hebben vakantie van 29 december 2014 t/m 2 januari 

2015. Tijdens deze periode is de apotheek gewoon geopend van 8-12 
uur en van 14-17uur. Zeer waarschijnlijk is ook de apotheek op 
vrijdag 2 januari gesloten. Dit wordt nog tijdig bekend gemaakt. 
Telefonisch kunt u deze week met de assistente bellen tussen 8.00 - 
10.30 uur en tussen 14.30 - 17.00 uur. 

 Waarneming: 
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175 
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel. 077-4672829 (niet 

tijdens vakantie) 
• huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-

4673868 (niet tijdens vakantie) 
 

Als de apotheek in America gesloten is, kunt u met recepten naar de 
apotheek in Horst. Neem wel uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs 
mee, anders moet u contant afrekenen. 
U kunt natuurlijk ook op onze website: www.america.praktijkinfo.nl kijken! 
Ook kunt u hier terecht voor herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 
 
 
 

Home Sweet Home!! 
Nu gaan we weer verhuizen naar een ander stekkie, 
Terug naar Engeland want dat is toch ons plekkie. 

 
We zullen de herinnering bewaren, 

Aan de tijd dat wij inwoners van America waren. 
Onze twee boys vonden hier hun bestaan 
Die zul je af en toe nog voorbij zien gaan!! 

Wij willen alle mensen, 
Het allerbeste wensen, 

En zeggen we…tot ziens en HOIJE WAH !! 
Richard & Sandra Pollington 

XXXX 

mailto:concerten@ojccartouche.nl
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Voor 1 december komt er nog een Peelklokje uit en 
daarna komt er nog eentje uit voor Kerstmis 

(graag voor of op 14 dec. a.s.).  
 
 
 
 

Trekking Grote Clubactie 2014 : vanaf 27 november op 
www.clubactie.nl 

Trekking Zonnebloemloterij: vanaf 27 oktober op 
www.zonnebloem.nl 

 
 
 

Sintermertes  Veugelke - hai en roej keugelke 
Hai en bla-auw stértje - Hupsa Sintermerte  

 
10 november a.s. Sint Maarten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LADIES NIGHT AMERICA 2014 
Wegens overdonderend succes vorig jaar hebben de vrouwelijke 
ondernemers uit America opnieuw de handen ineen geslagen en zijn ze 
er klaar voor om hun 2e Ladies Night America te organiseren. Dit jaar 
op een andere, prachtige locatie, ruim van opzet, sfeervol en met 
voldoende parkeergelegenheid: dames zijn van harte welkom op De 
Golfhorst op woensdag 19 november a.s.. 
 
De dagen worden korter, de avonden langer en de feestdagen zijn weer 
in aantocht. Een mooie aanleiding om een avond te organiseren 
speciaal voor dames door dames. En er is voor eenieder wat wils: show 
en beauty, bloemstyling en art, hairstyling, sieraden, lifestyle, lekkere 
hapjes en (alpaca)fashion. En ook zijn er een pedicure, nagelstyliste, 
een verpleegkundig overgangsconsulente/lifestylecoach en een 
schoonheidsspecialiste aanwezig... laat u aangenaam verrassen!  
 
De Ladies Night America 2014 staat dit jaar in het teken van het goede 
doel. Zij steunen Ruby and Rose in de strijd tegen gynaecologische 
kanker. Verder wordt de avond omlijst met live muziek en de gasten 
worden ontvangen met een welkomstdrankje van De Golfhorst. De 
deelnemende onderneemsters zorgen tot slot voor een prachtige 
Gouden Goodiebag vol met leuke gadgets, die verloot zal worden onder 
de aanwezige bezoekers, terwijl via Facebook een Zilveren Goodiebag 
wordt vergeven in een ‘Like & Share’-actie. Al met al dus weer een 
geweldig initiatief van ondernemende dames in America! 
 
 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het 
medeleven, de kaarten, de telefoontjes, de bloemen en 
persoonlijke condoleances na het overlijden van mijn Jan, 
ozze pap en opa. 

Annie Rasing, kinderen en kleinkinderen 
Lorbaan 19 America 

 

http://www.clubactie.nl/
http://www.zonnebloem.nl/


Activiteitenoverzicht America 2014 
 

November  
7 - 8 – 9 - Slotconcerten Rowwen Hèze 
10 - Sint Maarten 
12 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   
12 – Kienen voor ouderen 
16 - inleveren kopie Peelklokje 
16 – Intocht Sinterklaas 
17 – Jeugdoverleg America  
19 – Ladies Night bij de Golfhorst 
19 – Eetpunt America   
25 - Zonnebloem Sinterklaasmiddag 
26 – themamiddag Babbeltrucs (ovb) 
28 – Sinterklaasavond oudste groepen, Jong Nederland America 
29 – Sinterklaas bezoek de jeugdverenigingen  
29 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
29 - Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum  (9 – 15.00 uur) 
20 Caecilia avond Fanfare  
30 – concert jeugdfanfare  
 
December 
10 – Kienen voor ouderen 
10 – Eetpunt America   
11 – excursie KBO Kerstwinkelen Dusseldorf 
12-19 - Apenkooi, Jong Nederland America 
14 - inleveren kopie Peelklokje 
15 – Kerstviering KBO  
16 - Zonnebloem Kerstviering 
17 – openbare dorpsraadvergadering  (20 uur) met alle verenigingen  
20 – chemokar in America  
27 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   
30 – Jaarvergadering Ald Prinsen 
 

De rommelmarkt in het Peelmuseum van 9 november 
gaat NIET  door 

 

 Uit de dorpsraadvergadering van 15 oktober j.l.  
 
- 2 intitiatiefnemers zijn een handtekeningenactie gestart i.v.m. de 

veiligheid voor fietsers op de Hoebertweg / Spoorweg. De dorpsraad 
ondersteunt deze actie. 

- Het zgn. verkeersmaatje Victor staat nu op de hoek Griendtsveenseweg 
/ Jac. Poelsweg. Hij zal binnenkort een ander plekje krijgen.  

- Onlangs is er een golf van vandalisme door America gegaan. Als u dit 
overkomt is het zaak om zeker aangifte doen.  

- Op 10 december vindt er een buurtbijeenkomst plaats rond het project 
Buurkracht. Zie berichten elders in het Peelklokje.  

- Er is onderzoek gedaan naar een zgn. Oost-Westverbinding (van Horst – 
Sevenum naar de Midden Peelweg). Er is op dit moment geen scenario 
dat soelaas biedt om de verkeersbewegingen in de kernen te 
verminderen. Per dorp zal nog eens naar de problemen gekeken worden. 
De focus ligt hierbij momenteel op de situatie bij het station Horst – 
Sevenum.  

- Er is vanuit het Waterschap weer aandacht voor de situatie 
Kabroeksebeek. Hier en daar is verfraaiing mogelijk. Een werkgroep zal 
dit bekijken en contact opnemen met het Waterschap.  

- Er is interesse voor wonen op de Lisdodde en aan de Wouterstraat 
(nieuwe uitbreiding). Geïnteresseerd of vragen, laat maar weten op 
wonen@inamerica.nl. 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 12 
november om 20 uur Aan de Brug. Geinteresseerden zijn altijd welkom. 

 
 
 
 

GEEN VRIJE MARKT EN KINDERMARKT  
in 2015 

Na lang wikken en wegen heeft muziekvereniging St Caecilia om diverse 
redenen het besluit genomen om te stoppen met de organisatie van de Vrije 
Markt en kindermarkt in America.  
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de mooie en gezellige markten 
die we hebben kunnen houden in het dorp, samen met de inwoners.  
Wellicht heeft u als vereniging interesse om de markt, kindermarkt of een 
andere activiteit voor het dorp te organiseren? Neem dan contact op met 
Marion Heijnen, marionheijnen@home.nl .  
Bedankt voor de afgelopen jaren, 

mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:marionheijnen@home.nl


Muziekvereniging St Caecilia America 



Programma Carnaval 2015 
 

Zondag  04 januari: Prinsebal 
Zaterdag  10 januari:  Playbackshow volwassenen 
Zondag  11 januari: Jeugdplaybackshow+uitkomen  
    Jeugdprins/Jeugdprinses 
Zaterdag 17 januari: Jubileumreceptie 5x11 jaar  

C.V. de Turftreiërs 
Zondag  18 januari: Jubileumbrunch voor leden/partners  
    C.V. de Turftreiërs 
Zaterdag  24 januari: Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 
Zaterdag  31 januari: Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 
Zondag  01 februari: Voorverkoop zittingsavonden 
Vrijdag  06 februari: 1e zittingsavond 
Zaterdag  07 februari: 2e zittingsavond 
Zaterdag  14:t/m dinsdag 17 februari Carnaval 2015 
 

 
 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

Tijdens een recreatiewedstrijd in Helden is Jo Kleuskens 3e geworden en 
werd ze nog gehuldigd als kampioen in de dressuurklasse. Jo proficiat!  
Sinds vorig jaar vind  JIM (jumping indoor Maastricht) weer plaats. Op 
zondagmorgen mogen een aantal geselecteerde ponyruiters starten . Sander 
Bovée met zijn pony All Star is hiervoor   geselecteerd. Dus heb je tijd, ga 
eens kijken naar deze mooie wedstrijd! Het wordt ook live uitgezonden op 
L1 tv. We wensen Sander natuurlijk  heel veel succes en plezier op deze  
wedstrijd.  
Verder zijn we weer binnen aan het oefenen. Op woensdagavond van 19.30 
uur tot 20.30 uur rijden we in de manege “Wieneshof” in de Hegelsom. 
Agenda: 
7-9/11 dressuur Velden pony’s  8+9/11 dressuur Horst paarden 
16/11 JIM     14-16/11 dressuur Merselo paarden 
15+16/11 dressuur Grubbenvorst pony’s 
21-23/11 dressuur Horst pony’s  7/12 springen Horst pony’s 
 
Deelnemers veel succes! 

Cadeautip voor de feestdagen:  
 
Het boek  ‘WIJ SPELEN VERDER’   24,95    
DVD box met daarin: 
- de voorstelling ‘Tot ik Vlieg’  
- de documentaire over de ton.ver. De Vrije Spelers   10,00 
Nu samen voor   27,50 
Ook een mooi cadeau voor familie/vrienden, overzee!  
Verkrijgbaar bij Ine Derks en Spar America 
Alleen geldig in november en december 
 
 
 
Ondersteuning bij leven met een beperking. 
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk. Wij helpen 
hen hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden te benutten. Kijk 
op www.mee-nml.nl voor meer informatie. 
 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met deze indicatie 
weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. U kunt voor een 
aanvraag bellen naar het CIZ.  
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur, 088-7891650, voor info: 
www.ciz.nl  
 
Inloopspreekuur Autisme in Venlo 
Op woensdag 1 okt. Is er van 09.30 uur tot 12.00 uur bij het AIC in Blerick 
een vrijwilliger die u te woord kan staan. In het gebouw van MEE Noord-
Limburg, Drie Decembersingel 48c  in Blerick. Loop vrijblijvend en kosteloos 
binnen, tel.: 06-10276475 of kijk op www.autisme.nl 
 
Alzheimer Café Horst aan de Maas 
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is geopend op de 1e maandag van de 
maand, voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. 
onder het genot van een kopje koffie kunt u napraten over het thema “de 
Mantelzorger centraal” en ervaringen delen. “Mikado”, Deken 
Creemersstraat 56 te Horst. 

http://www.mee-nml.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.autisme.nl/


Beste mensen. 
Bij deze willen wij iedereen van harte bedanken die 

heeft bijgedragen aan onze mooie bruiloft!  
 

Het was een prachtig feest! 
 

Groetjes, 
Ruud en Wendy van Dijnen-Martens 

 
 
 
 
 
 
 

Sportieve activiteiten in de Padxpress 
De padxpress is de benaming voor allerlei activiteiten waar de 
basisschooljeugd na schooltijd aan kan deelnemen. 
Blok 1 is inmiddels ten einde, en dat betekent dat blok 2 weer online staat 
op www.padxpress.nl 
Ouders en kinderen kunnen zich opgeven voor diverse soorten activiteiten. 
Blok 2 zit gevuld met veel sportieve activiteiten, denk aan; Hockey, 
danceballet, freerunnen, zwemmen, kleuterdans en handbal.  
Wellicht dat toneelspelen, schilderen, schrijven of gitaar spelen beter bij 
jou past? Ook dan ben je op de padxpress aan het goede adres! 
Wacht echter niet te lang met opgeven, want vol is vol! 
  
Alvast bedankt voor de moeite., Met sportieve groet,  
Nick Fleuren, Sportconsulent / combinatiefunctionaris 
Gemeente Horst aan de Maas. 
 
 
 
 
 
 

Dansen  Aan de Brug 
De dansgroep van America met een M.B.v.O. repertoire, wil 
twee open danslessen geven voor nieuwe deelnemers. Dit zal 
gebeuren op 11 en 18 november a.s.  
Het gaat hier om kring- square-paren en solodansen, de 
gezelschapsdans. 
Onze groep is aangesloten bij: Samen in Beweging. 
Tijd: 9.15 tot 10.15 uur op de dinsdagmorgen. 
Na de les is er koffie en thee en vooral bijpraten!!  
Voor vragen: Truus Peeters  077 3971629  
 
 
 
 
Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug). 
 
De dorpsdagvoorziening biedt op dit moment de gelegenheid voor 
mensen uit America om wekelijks een gezellige middag door te 
brengen in de Huiskamer Aan de Brug.  
Iedere donderdagmiddag staat de deur wijd open van 14.00 uur tot 
16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar en 
in overleg met de gasten wordt het programma bepaald.  
Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine 
vergoeding gevraagd.  
Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend kijken 
in de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  
 
Wie weet: TOT DONDERDAG !!! 

http://www.padxpress.nl/


Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Start zaaltrainingen 
Vanaf dinsdag 28 oktober trainen alle teams in de zaal. De trainingstijden 
zijn als volgt: 
Dinsdag  
17.30-18.30 uur: Pupillen F2 en Pupillen F1 (gymzaal Hegelsom) 
17.30-18.30 uur: Pupillen E1, E2, E3 (Kruisweide) 
18.00-19.00 uur: Pupillen D en Aspiranten C (Kruisweide) 
19.00-20.00 uur: Junioren A en Senioren 1 en Senioren 2 (Kruisweide) 
Donderdag  
18.30-20.00 uur: Aspiranten B1 en Aspiranten B2 (Kruisweide) 
20.00-21.30 uur: Junioren A, Senioren 1 en Senioren 2 (Kruisweide) 
Competitie 44/45/46 

Datum Aanvang Thuis team Uit team 
Accommodatie 
naam Plaats 

8-11- 15:10 De Merels B1 Oxalis B1 De Berkel HORST 

8-11- 11:00 United B2 Oxalis B2 De Berkel HORST 

8-11- 18:00 Klimop (A) C2 Oxalis C1 De Schop ASTEN 

8-11- 15:05 SVOC '01 D1 Oxalis D1 De Weert VENRAY 

8-11- 11:00 Oxalis E1 
Flamingo's (M) 
E1 De Kruisweide SEVENUM 

8-11- 11:00 Oxalis E2 Oranje Wit (L) E1 De Kruisweide SEVENUM 

8-11- 9:00 
Oranje-Wit 
mE1 Oxalis E3 De Berkel HORST 

8-11- 9:00 Oxalis F2 SVOC F2a De Berkel HORST 

9-11- 14:15 DES (V) 1 Oxalis 2 De Raayhal OVERLOON 

9-11- 17:30 Celeritas (S) 1 Oxalis 1 Dioscuren SCHIJNDEL 

12-11- 19:30 Oxalis MW1 De Merels MW1 De Kruisweide SEVENUM 

12-11- 20:30 Oxalis MW2 
Olympia (O) 
MW1 De Kruisweide SEVENUM 

13-11- 21:00 Swift Recr Oxalis Recr De Visgraaf VELDEN 
 
Zie voor de wedstrijdverslagen: 
http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php 
 

Oxalis C1 behaa lt kampioenschap 1e helft veld (11-10-2014) 
Na een moeilijke 1e helft waar Oxalis moeite had om de bal te onderscheppen bij ZSV en dus 
weinig kon aanvallen, gingen ze met 1-1 de rust in. Na de rust kwamen de meiden beter in hun 
spel en kregen ze ook meer kansen. Uiteindelijk werd de eindstand 4-1 en konden de meiden 
een feestje vieren: najaarskampioen! 
 
Pupillen E3 spellenkampioen 1e helft veld 
Onze pupillen E3 behaalden de 1e helft veld de meeste punten met de spelletjes die na afloop 
van elke wedstrijd werden gespeeld. Ze werden hierdoor spellenkampioen 1e helft veld. 
Proficiat meiden! 
 
Agenda  
• 4/11/2014: Vriendinnentraining  

Voor F1+F2 in Gymzaal Hegelsom en voor E1+E2+E3+D1 in Sporthal 
Kruisweide Sevenum. 

• 7+8+9/11/2014: Sponsoractie helpen Rowwen Hèze 
• 21/11/2014: Sinterklaasavond  in Kantine Trefhove  

18.00-19.30 uur: Kangoeroes, F+E+D+C-jeugd 
20.00-21.30 uur: Senioren, Midweek, Recreanten, A+B-jeugd en bestuur 

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
We zijn ook te vinden op: twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en 
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst. 
 
 
 
 
 
 
Gezocht: 
- Een goed werkende magnetron / combi-oven 
- Een elektrisch warmhoudplaatje 
Voor gebruik in de Huiskamer (Aan de Brug). Liefst voor weinig geld.  
Neem contact op met een van de vrijwilligers: Margareth Versteegen (464 
2068) of An v/d Sterren (4642083). Alvast bedankt !! 
 

 

http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst


Sint Maarten 2014 
Op maandag 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 
18:15 uur bij elkaar bij de Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland. Daar 
vindt de deskundige jurering plaats van alle fakkels.  
 
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 
17.30 t/m 18.15   Rondgang langs de deuren  
18.15 uur Fakkelwedstrijd bij Blokhut “Ôs Thoês” 
Aansluitend Fakkeltocht naar St. Maartensvuur 
 St. Maarten verhaal 
 Uitslag fakkelwedstrijd  
Het grote St. Maartensvuur 
 
Locatie vuur: Slikweg , Soep is gratis  
 
 
Sintermertes Veugelke, Hai en roej keugelke 
Hai en bla-auw stèrtje, Hupsa Sintermerte 
 
 
 
 

Gebiedsteams Horst aan de Maas 
 
De gemeente krijgt per 1 januari 2015 nieuwe taken. De gemeente is dan 
verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die een beperking 
hebben, een beroep doen op jeugdzorg of die ondersteuning nodig hebben 
bij werk en inkomen. De gemeente heeft hiervoor een 3-tal gebiedsteams 
ingesteld in het kader van de vele veranderingen in de zorg. America is 
ingedeeld bij Gebiedsteam Peel. Kijk op de website van de gemeente voor 
informatie hierover.  
U kunt het gebiedsteam Peel bereiken via www.horstaandemaas.nl ,via een 
email naar gemeente@horstaandemaas.nl of telefonisch: 077-4779777 

Uitnodiging  
Op woensdag 12 november 2014 is er weer een Openbare Dorpsraadvergadering 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 

Op de agenda staan o.a.: 
- Duurzaam America (Buurkracht) 

- Verfraaiing Kabroeksebeek 
- Plantsoen Lisdodde 

En wellicht heeft u ook nog wel een vraag 
in het algemeen belang van America…? 

Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen van ons dorp 
op het gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar kun jij een steentje aan 

bijdragen!!! 
 
 
 
 

 
 

Actief America gaat voor duurzaam  
Frank ten Doeschate, Marco Hesp, Hay Mulders en Ruud Baltussen vormen in 
America het buurtteam. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar en 
duurzaam dorp. Met Buurkracht en Dorpsraad America gaan zij zich de 
komende tijd inzetten om energiebesparende maatregelen het dorp van de 
grond te tillen. U hoort hier zeker nog meer van. Nieuwsgierig? Voor meer 
informatie: https://www.buurkracht.nl/buurten/america  

http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
https://www.buurkracht.nl/buurten/america


De nieuwe Wmo in 2015 
Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Dit artikel gaat over 
de nieuwe Wmo. 
 
Wat is dat, die nieuwe Wmo? 
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe 
Wmo is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze 
maatschappij. Zo is de Wmo 2015 er voor mensen die hulp nodig 
hebben om thuis te kunnen blijven wonen, wanneer het alleen of 
met behulp van hun omgeving niet (meer) lukt. 
Hoe krijgt u ondersteuning en zorg? 
De gemeente bekijkt samen met u welke ondersteuning u precies 
nodig heeft. Dit doen wij niet zelf, dat doen medewerkers van het 
gebiedsteam. Dit is een groep mensen in uw wijk die bestaat uit een 
wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een gezinscoach 
en een zorgconsulent van de gemeente. Samen met een medewerker 
van het gebiedsteam bespreekt u uw persoonlijke situatie. Dit 
noemen wij het vraagverhelderingsgesprek. 
Eerst kijken ze met u wat u zelf nog kan. Daarna kijken ze hoe uw 
omgeving u kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de 
gemeente u ondersteuning bieden. Dat heet een voorziening. We 
kunnen u een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening 
aanbieden. 
• Een algemene voorziening is er voor alle inwoners. 

Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis of een 
maaltijdservice. Of vervoer voor alle inwoners van 75 jaar en 
ouder. 

• Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. 
Voorbeelden zijn een scootmobiel of begeleiding bij de 
administratie. 

Wilt u meer informatie? 
Op onze website www.horstaandemaas.nl treft u een lijst aan met 
veel gestelde vragen en antwoorden. Mocht u daar niet de informatie 
aantreffen die u zoekt, dan kunt u contact opnemen met het 
klantcontactcentrum van de gemeente via (077) 477 97 77, maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Na 24 jaar met veel vreugde in America te hebben gewoond en geleefd ga ik 
binnenkort verhuizen naar het Bourgondische Zuid Limburg. 

Vrienden en bekenden: bedankt voor al die mooie jaren.  
John Rijpma 

 
America 70 jaar bevrijd !! Op zondagmorgen 23 november a.s zal Edi 
Pouwels met zijn mannen van Santa Fé zo goed als zeker starten in America 
met de zgn. Bevrijdingsrit door de regio. Hou voor informatie de Hallo in de 
gaten.  
 

Mensen in het nieuws 
Op 5 oktober overleed Jan Rasing, echtgenoot van Annie Rasing – Biemans. 
Jan was 76 jaar.  
Op 21 oktober overleed Toon Hermans, echtgenoot van Annie Hermans 
Wijnhoven (†). Toon was 85 jaar.  
Op 27 september is Puck geboren, dochter van Bart Hermans en -Mieke 
Vervoort (Nusseleinstraat 3a).  
Op 11 oktober werd Eef geboren, dochter van Nard Jenneskens en Els Camps 
en  zus van  grote broer Siem (Griendtsveenseweg) . 
Op 28 oktober werd Esmée geboren, dochter van Maarten Keijsers en Anita 
Manders ( Hoebertweg)  
Op 20 oktober werden Joep en Rien Sonnemans in het zonnetje gezet door 
de Stichting Aan de Brug. Joep was op die dag exact 10 jaar beheerder van 
Aan de Brug. Proficiat ! 
John Rijpma stopt bij de redactie van het Peelklokje vanwege zijn 
aanstaande verhuizing naar Wahlwiller. John , bedankt voor je inzet voor 
America en het Peelklokje.  
Op 7,8 en  9 november zijn weer de slotconcerten van Rowwen Hèze.  
Op 10 november is het weer Sintermerte.  
Wij wensen Sandra en Richard Pollington “ all the best in England”. Het 
gaat jullie goed.   
De 11e van de 11e begint bij velen het carnavalsbloed alweer te stromen. 
Het duurt echter nog wel even voordat het zover is. De 1e activiteit in dit 
jubileumjaar ( 5 x 11) is op 4 januari a.s. Prinsenbal en bekendmaking 
Boerengezelschap 2015.  
 
De Sint komt op 16 november weer naar America met zijn Pieten en op 19 
november komen alle ladies weer aan hun trekken bij de Ladies Night 

Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij de 
redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het 
verenigingsnieuws is gratis. We zijn  afhankelijk van uw gegevens. 

http://www.horstaandemaas.nl/
https://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Veranderingen_in_zorg_welzijn_en_werk_in_2015/Vraag_en_antwoord
https://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Veranderingen_in_zorg_welzijn_en_werk_in_2015/Vraag_en_antwoord
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