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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 JUNI 
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 2015 * 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers)  wordt opgehaald in de kleine 

containers op 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, en 30 juni. Containers graag 

gebruiken !! 

 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) De tariefzakken zijn te koop in de 

supermarkten.: 8 en 22 juni. 

Vanaf 1 maart j.l. worden Plastic afval, Metalen verpakkingen en 

drankpakken (PMD) samen ingezameld (in blauwe container): 8 en 22 

juni .  

 

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 19 november 2015  

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 
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zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, Metaalweg 5, Venray. 

Denk aan een legitimatiebewijs!  

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 13 juni.  

 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 11 en 12 juni.  

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 ??.  

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);  

mailto:paardenvrienden-america@hetnet.nl


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.  

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 

Vervoer in America : 0638294416 

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 (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,  

Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

 

Keukenafval en luiers graag in de daarvoor bestemde 

kleine containers aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 
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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). 

 

 

 

Het Peelklokje op internet: kijk op www.americaweb.nl 

 

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)  
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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 en Nieuw: 5x11 jaar Turftreiers  

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 

 

Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor actuele foto’s van 

gebeurtenissen in America. 

 

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

St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 

 

7 juni 2015 – Kindermarkt in het 
Peelmuseum !! 

 
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 
 
 

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 21 juni 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. 

 

Keukenafval en luiers graag in de daarvoor 

bestemde kleine containers aan de straat zetten. 

Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 
 

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.americaweb.nl/
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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 

 

Te Koop:  vulzand plm 4000 m3. Keuringrapport aanwezig. 
Geschikt voor alle doeleinden. 

Kan ook zaterdags geleverd of afgehaald worden. Aantrekkelijke prijs. 
Grondwerken Jantonn America. 

Tel: 0653952881. 

 

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 !! 

 

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 

 

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. 

 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
https://www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica
http://www.landschaphorstaandemaas.nl/
http://www.mee-nml.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. 

 

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die 

interesse hebben of willen krijgen in de historie van America. Interesse? 

Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 10 – 

boven) of neem contact op met Hay Mulders 077 4641949. 

 
 

Attentie: het volgende Peelklokje is voor 

juli en augustus samen i.v.m. vakanties. 

Kopie graag voor of op 21 juni !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsondersteuner America. 
Ik ben aangesteld als dorpsondersteuner in dienst van de St. 

Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn 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: 

 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.  

Individuele hulpvragen komen steeds meer binnen. Graag uw hulp hierbij.  

 

Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp 

 

Voor info / reactie graag contact opnemen met Hay Mulders 06-21274075 

dorpsondersteuner of hay.mulders@ziggo.nl  

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

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 

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

 

Gebiedsteams Horst aan de Maas 
 

De gemeente heeft  per 1 januari 2015 nieuwe taken gekregen. De 

gemeente is 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 

 

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 dinsdag – en 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 DINSDAG OF DONDERDAG !!!  

 

 

Woning huren of kopen ?? 
Bent u op zoek naar een huurwoning of een koopwoning in 

Limburg? Op Thuis in Limburg vindt u het grootste woningaanbod 

van Limburg en diverse woningen in het aangrenzend Zuidoost 

Brabant. Ook parkeerplaatsen en garages kunt u vinden op Thuis in 

Limburg! Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven 

woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij 

ruim 50.000 woningen.  

Vanaf  november j.l. kunt u ook het woningaanbod van 

woningcorporatie Woonwenz (woningaanbod uit Venlo, Blerick, 

Arcen, Velden en Lomm) bij het woningaanbod terugvinden. Indien 

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

vanaf deze datum ook snel te reageren op het beschikbare 

woningaanbod van Woonwenz. Kijk onder het tabblad 

woningaanbod voor het (beschikbare) woningaanbod.  

Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen 

Limburg e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te 

schijven. Dit is GRATIS !!  

Zie hiervoor www.thuisinlimburg.nl  

Veteranen America. 

Programma:  

De zomerstop is aangebroken. We gaan genieten van welverdiende 

rust. Dank aan alle trouwe supporters, die ons het afgelopen 

seizoen door dik en dun gesteund hebben en hebben kunnen 

genieten van vaak, oogstrelend spel: Echte vrienden van de 

veteranen.  

Allemaal een fijne vakantie.  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu 

 

 

 

 

 

 

http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/


 
Elke dag verse asperges 
en Aardbeien. 
 
Ook in cadeau verpakking. 
Evt. pakket zelf samen te stellen. 
Wij hebben ook geschilde asperges 
Bij meerdere kilo’s graag op bestelling. 

Tel: 464 1429 -   0645619574 
Zwarte Plakweg 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Boëms Jeu 
 
 
 
 
 
 
 

Boëms blieft Boëms : 

 
alderwets gezellig 

 
Zaterdag 13 juni optreden van de 
band JAG'M Aanvang 22.00 uur!! 

Entree vrij!!! 



 

 
 

 

GRONDWERKEN JANTONN  
uit America 

Kan voor U doen: 

-afbreken en opruimen. 

-het leveren van vulzand of granulaat. 

-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen. 

-sloten opschonen en/of maaien. 

-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser, 

 van akkergrond of in de tuin. 

 

GRONDWERKEN JANTONN uit America. 

is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres. 

tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, 

schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde 

voeten?  

Maak dan een afspraak! 

Pedicure Ilona Tielen  

Hoebertweg 1A,  America   077-4642441 

Kadotip: Een cadeaubon voor een heerlijke 

voetbehandeling! 

 

 

 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


BEIKE 

DIEREN & MENSENWENSEN 
 

Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven? 
Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.  

 
GRATIS thuisbezorgservice voor: 
   het lekkerste honden- en kattenvoer 

   hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij 

  
   de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond 

 
  Tevens kunt u bij mij terecht voor  
  gratis voedingsadvies voor uw hond  
  of kat en een gratis proefpakket. 
 
www.beike.nu  info@beike.nu  06-51521986 

 

 

 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

maar ook  menstruatieklachten en vragen over seksualiteit. 
Voor advies kunt u terecht bij; 

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 

 

 
 
 

 

 
Griendtsveenseweg 65 

5966 PV  America 
Tel: 06-507 30 116 

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care for you 
 

Care for You, zorg  
Veenweg 8, 5966 PX America 
Tel. 06 106 66 494 
 

CARE FOR YOU, ZORG 
Graag willen wij U informeren over het bestaan van Care for You, zorg. 
Wij zijn een zorgaanbieder met een zeer variërend zorgaanbod voor jong en 
oud. 
Wij verzorgen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbesteding, 
muziektherapie, speltherapie, creatieve therapie, avonturendagen en 
andere themadagen. 
 
Maar zoekt U iemand om  U te begeleiden naar bv een concert, museum of 
film, ook dan kunt U bij Care for You terecht. 

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

info@careforyouzorg.nl of via 06 106 66 494. 

 

mailto:info@careforyouzorg.nl


 
 

 

 

 

 

 
 

Vanuit de ergotherapie hebben wij veel ervaring met handige producten/ medische 
hulpmiddelen die de dagelijkse activiteiten eenvoudiger kunnen maken.  Wij 
merken dat veel van deze producten nog niet bij iedereen bekend zijn en dat 
mensen over een drempel heen moeten om er gebruik van te gaan maken. 
Daarom hebben wij een contract afgesloten met de firma Bijzonder Handig.  De 
volgende artikelen hebben wij momenteel onder andere in ons assortiment: 
- Wandelstok opvouwbaar  - Wandbeugel met zuignap 40 cm 
- Meubelverhoger  - Badrandbeugel 
- Opvouwbare toiletsteun  - Grijper opvouwbaar 
- Schuifbare wasknijpers  - Goodgrips soeplepel 
- Goodgrips lepel   - Goodgrips vork 
- Goodgrips mes   - Gehoekt broodmes 
- Rollator Airgo Plus Duo  - Looprek Liftwalker 
- Doff ’n Donner   - Bedbeugel in hoogte verstelbaar 
U vindt deze artikelen op onze website:  
www.fysiowestsingel.nl/ergotherapie/volwassenen-ouderen/bruikleenproducten 

Wilt u gebruik maken voor deze artikelen of meer informatie? 

Neem dan contact op met ergotherapeute Cathelijne Strijbosch,  

Westsingel 96, 5961 DH Horst 077-3987783  info@ergowestsingel.nl    

 

 
 

 

Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 

  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de  

                                                                         boerderij 

           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 

Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: reintjes.t@xs4all.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ergowestsingel.nl
mailto:reintjes.t@xs4all.nl


 
 
 
 
Wij zijn elke zaterdag geopend van 9.30u t/m 12.30u 
In onze winkel vindt u een groot scala aan blauwe bessenproducten, met nieuw in 
ons assortiment: Blauwe bessen dessertsaus. 
Ook kunnen wij complete geschenkmanden aanleveren in elke gewenste 
prijsklasse. Leuk voor een verjaardag, een ziekenbezoek, of als kerstpakket. 
Bent u verhinderd op zaterdag. U kunt door de week altijd even bellen om een 
bestelling door te geven. 
 
Wanneer u op zoek bent naar een dagactiviteit met familie, vrienden, vereniging 
of uw werk, dan staan wij ook voor u klaar. Voor meer informatie kijk even op 
onze site of bel naar onderstaand nummer. 
 
Graag tot ziens in Blauwebessenland. 

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. 
Dorperpeelweg , America.  06-39 23 92 65 / 06 53 73 73 20 / 0493-38 07 
82    www.blauwebessenland.nl  
 

 

Zijn jullie voor je zoon of dochter 

opzoek naar opvang ? 

Wees dan vooral niet bang. 

Bel ons om naar de mogelijkheden 

te vragen. 

Misschien v.a. 7.00 uur, of 

wisselende dagen. 

We denken graag met jullie mee, 

Dan zijn wij, de kids en papa en 

mama tevree. 

077 464 1703 of 06 2021 6078 

San-sieraaddesign /’t Woonatelier 
 

* trendy dameskleding 

* leuke sjaals en tassen  

* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren ringen 

* workshops 

* woonaccessoires en meubels  

* cadeaubonnen 

* vanaf 1 april heeft Corien Heizenberg zich      

   gevestigd in ’t Woonatelier met brocante      
 
Nieuwe openingstijden:   dinsdag t/m donderdag  10.00-17.00 uur 
                                                                Vrijdag  10.00-20.00 uur 
                                                              Zaterdag 10.00-17.00 uur 
Sandra Rasing 
San-sieraaddesign                                                 ‘t Woonatelier                                    

Nusseleinstraat 25                                                 Heidseweg 33 
5966NH America                                        5811AA Heide 
Telefoon:077-4641518 of 06-23508096  www.twoonatelier.nl                        
Website:www.san-sieraaddesign.nl 

 
 

 

EETPUNT AMERICA 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! 

Dan bent u van harte uitgenodigd. Op 17 juni is het weer 

zover !! 

 
 

 

Rit aanvragen  

Inwoners van America kunnen een rit tot 

uiterlijk één werkdag van tevoren bestellen door 

op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 

uur te bellen naar het centraal telefoonnummer: 

06-38294416 

 

Meer informatie 

Voor vragen of informatie over Vervoer in America kunt u contact opnemen met coördinator 

Ruud Baltussen via 077-4641396 of per mail vervoer@inamerica.nl 

 
 

http://www.blauwebessenland.nl/
http://www.twoonatelier.nl/
mailto:vervoer@inamerica.nl


 

Laatste blok van de Padxpress gaat van start! 
Na de meivakantie is de laatste periode van schooljaar 2014-2015 alweer 

aangebroken. 

Natuurlijk heeft de Padxpress ook in dit blok weer enkele gave activiteiten 

ingepland waarvoor jij je kunt opgeven. Jij laat de kans op een laatste keer 

knutselen, sporten, tekenen of toneelspelen na school toch niet lopen!?! 

Ga naar de website www.padxpress.nl en schrijf je in voor de activiteit naar jouw 

keuze. Ken jij (of ben jij....)  een potentiële aanbieder die iets wil betekenen 

binnen de Padxpress?? 

Twijfel dan niet, en neem vrijblijvend contact op met 

n.fleuren@horstaandemaas.nl 

 

Alvast veel plezier gewenst. Met sportieve groet,  

 Nick Fleuren 

Sportconsulent Gemeente Horst aan de Maas. 

 

 

Terraszingen 2015 
Graag nodigen de leden van zangkoor Cantaremos te America 

iedereen uit om 30 juni aanstaande gezellig te komen luisteren 

onder genot van een drankje of koffie naar het Terraszingen  

bij café Boems Jeu te America. Wij zullen deze avond om 20 

uur starten met inzingen en om half 9 de uitvoering van deze 

avond te gehore brengen. Wij hopen u te zien op 30 juni 

aanstaande. 

 
 

Uitbreiding Dorpsdagvoorziening De Huiskamer !! 

Nu ook op dinsdagmiddag !! In Aan de Brug.  
  

Interesse of weet u iemand ? Neem contact op met Margareth 

Versteegen, tel. 077 4642068 of om gerust eens vrijblijvend kijken op 

donderdagmiddag in de Huiskamer.  

Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug. 

EETPUNT AMERICA 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! 

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

Woensdag 17 juni 2015 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 15 juni 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 17 juni. 

 

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 

bij Mien Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het 

Eetpunt. 
 

Loslopende honden !! 
Aan de Lorbaan is een speciale uitlaatplaats, waar honden lekker los rond 

kunnen rennen. Maak hier gebruik van …. 

Het is dus NIET meer nodig (en ook verboden) om honden elders los rond 

te laten rennen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Onlangs ging dit 

weer mis …. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.padxpress.nl/
mailto:n.fleuren@horstaandemaas.nl


Breincafé Baarlo: Lotgenotencontact 

Op maandag 1 juni 2015 2015 is er weer een Breincafé in Baarlo. Deze 

keer staat lotgenotencontact centraal. Het Breincafé is een trefpunt voor 

mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, 

partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld 

ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.  

 

Als partner van iemand met NAH heeft u het vaak zwaar. Hij of zij is door het 

opgelopen hersenletsel vaak veranderd en heeft meestal meer zorg nodig dan 

voorheen. Dit heeft ook invloed op de rollen binnen het gezin. En hoe 

combineert u de zorgtaak met tijd voor uzelf? Ook voor de getroffene hebben 

deze veranderingen en het afhankelijk zijn van anderen vaak grote gevolgen. 

Hierover praten met andere NAH-getroffenen en hun partners, lotgenoten, 

kan hierin erg belangrijk zijn. U vindt herkenning en erkenning bij elkaar en 

kunt elkaar verder helpen.  

Breincafé Baarlo is bij Activiteitencentrum De Maashorst (SGL), Pastoor 

Geenenstraat 64 van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is 

niet nodig. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Breincafé Baarlo is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke laatste 

maandag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende 

onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannende sfeer. Er is volop 

gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijwilligers van onder meer 

Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging organiseren het Breincafé. Zij 

krijgen hierbij ondersteuning van professionals van Vorkmeer Steunpunt 

Mantelzorg Peel en Maas, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) en MEE 

Noord Limburg. Kijk op www.samenverderlimburg.nl voor meer informatie of 

neem contact op met Els Hoogenboom, MEE Noord Limburg, T 077 396 15 15, 

e.hoogenboom@mee-nml.nl  

 

 

Groene afvalemmertjes !!!! 
Vriendelijk verzoek aan iedereen om het keukenafval en luiers in 

de daarvoor bestemde groene containers te doen en geen afval in 

zakken / zakjes aan de weg te zetten. Dit ziet niet uit en is vaak al 

kapotgepikt door de vogels voordat het opgehaald wordt.  

 
 
 

 

 

STARS 
Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

 

* Maandag t/m Vrijdag: van 7.00-8.30 uur en  

van 15.00 tot 18.30 uur * 

* Woensdagmiddag en Vrijdagmiddag: van 12.30 tot 18.30 uur * 

* 6 kinderen maximaal tegelijk * 

 

* Is er plaats, dan is er ook alleen vakantie/ studiedagopvang 

mogelijk * 

* Kijk eens op mijn site voor meer informatie * 

www.gastouder-STARS.webklik.nl 

 

Groetjes Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 

 

Zorg nodig??  
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg 

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

zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 

2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de 

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

kruis, Proteion, buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging 

gaat.  
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het 

gebiedsteam. Deze schakelen  dan een zorgaanbieder in en die gaan naar 

betreffende personen om te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is. 
  

Gebiedsteam Peel. 077-4779777 

 

 

 

http://www.samenverderlimburg.nl/
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/


Vervoer in America is gestart per 1 mei j.l. Ritten te 

bestellen door op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur 

te bellen naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 

 

Serenade door de fanfare 
 
Bent u 50 of 60 jaar getrouwd? 
Dan wil muziekvereniging St Caecilia America,  
mede namens de Americaanse dorpsgemeenschap,  
u graag een serenade aanbieden. 
Laat ons op tijd weten wanneer deze feestelijke gelegenheid 
plaatsvindt, door een email te sturen naar info@mvcaecilia.nl, of 
contact op te nemen met Richard Korver, 077-4641936. 
 

 
 

Toer- en WielerClub Oranje  

viert op zondag 7 juni haar 40 jarig jubileum 

met een recreatieve toertocht die leidt door 

alle 16 kernen van onze gemeente. Deze tocht 

start om 10.00 uur in Horst, naar verwachting 

komen zij rond 10.30 uur door America. 
 

De route zal langs Café Boëms Jeu voeren. 

Daar zal het terras geopend zijn, zodat wij Americanen de 

jubilerende leden applaudisserend kunnen feliciteren. Bent u 

er ook? 

 

 

 

 

 

 

 

De Buurtkwebbel 
Hallo America, 

Wij zijn Lynn, Mirthe en Ted. Zoals jullie in het 

vorige Peelklokje konden lezen, gaan wij een rubriekje 

in het Peelklokje maken. Wij hopen dat jullie dat leuk 

gaan vinden. Wij maken dit krantje omdat er bijna altijd slecht nieuws in de kranten 

staat en bijna nooit leuk nieuws. De Buurtkwebbel gaat dan ook alleen maar over leuk 

nieuws uit America  en iedere maand een interview met iemand uit America dus 

misschien staan wij wel een keer bij u aan de deur. Alvast veel leesplezier. 

 

Interview!!! 
Naam: Toos Vervoort-Geurts.  Leeftijd: 

79 jaar. Geboren: 18 Juni 1935.  

Woonplaats: America bij Aan De Brug. 

 

Vragen. 
Wat zou je doen met 10.000 

euro voor America? 
Ik zou balkons laten maken bij Aan De 

Brug. 

Wat vindt jij het voordeel van in America wonen? 
Ik vind het fijn dat er genoeg winkels zijn en ik ken bijna alles en iedereen in het dorp. 

 

Wat ze nog meer vertelde. 

Ze vertelde ons dat ze het leuk vind om bij Aan De Brug te wonen want er zijn best veel 

activiteiten onder in de zaal. ‘Zo kom je nog in contact met andere mensen’. Ze vertelde 

ons ook wat voor dingen je allemaal kon doen, bijvoorbeeld: stoelen gym en er is soms 

ouderen opvang dan kan je kaarten of gewoon kletsen en ook kan je meedoen met de 

volksdans. Ze was er erg enthousiast over. 

Ook al word ze steeds ouder ze gaat nog steeds zelf naar de winkel en wil het nog zo lang 

mogelijk zelf blijven doen, ze gaat ook nog iedere week naar de kapper dat vind ze ook 

heel fijn. ‘Dan voel ik mij lekker fris’. Ze had ook een grote hobby: reizen! Ze zei trots 

waar ze al heen was geweest, het verste was Australië. Dat had ze samen gedaan met 

haar lieve man Piet Vervoort (ook bekend als Piet Van Boëms Lei) maar hij is jammer 

genoeg al een jaar geleden overleden. Ze waren bijna 54 jaar getrouwd. Ze vertelde ons 

ook dat ze nog een paar belangrijke dingen had, ze had nog een rozenkrans en ze had een 

Mariabeeldje gekregen met haar plechtige communie (ook wel het vormsel genoemd) en 

dat neemt ze bijna overal mee naar toe buiten huis. Verder vindt ze het leuk om te 

puzzelen, lezen, knutselen en natuurlijk vind zij het super gezellig om even op bezoek te 

gaan bij haar lieve familie. En wij willen haar graag bedanken voor haar medewerking en 

de gastvrijheid! 

Voor vragen of opmerkingen mail het ons op buurtkwebbel@peelklokje.nl  . 

De Buurtkwebbel. 

mailto:info@mvcaecilia.nl
mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl


BBQ pakket van onze scharrelvarkens 
 
Pakket voor 4 personen Prijs: € 18,- per pakket 
( € 4,50 per persoon) 
 
Inhoud pakket:  
4 x  varkensfilet (marinade rode saus) 
4 x hamlap (marinade provinciaalse)  
4 x Speklap (marinade grilkruiden) 
5 x hamburger  
5 x BBQ worst (gegaard) 
2 x Platte rib ( ketjap gember op oliebasis)    
 

1 maand scharrelvarkensvlees  
Pakket verpakt voor 2 personen (goed voor ongeveer 1 maand) 
10 kg varkensvleesprodukten voor € 50.- per pakket.    
 
6 x worst  
6 x gehakt 
4 x snitzel 
4 x spek 
2 x varkensfilet 
2 x ribcarbonade 
1 x halscarbonade 
1 x hamlap 
1 x poulet 
1 x gehaktbal in jus  (gegaard 4 stuks) 
1 x hamburger of BBQ worst             
1 x  rookworst              (10 min koken) 
1 x leverworst    
1 x droogworst    
1x stukje varkenshaas (€4.- exstra) 
 

Toon en Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35 , 5966NA  
 
America, tel 077-4641380/ mob 06-17218933 

 

 

 

 

Uitnodiging 
 

Beste dorpsgenoten, 
Zoals jullie wellicht gehoord en gezien hebben zijn wij als 

Cartouche bezig met verbouwen.  
Wij als jongerensoos willen namelijk mee gaan met de tijd, 

zowel qua uitstraling als qua activiteitenaanbod, om de 
jongeren binnen te halen en te behouden.  

 

Van 11-05-2015 tot 11-06-2015 zal daarom de soos gesloten 
zijn, zodat wij tijd hebben om de soos een fikse opknapbeurt te 

geven. Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni zal er een 
feestelijk openingsweekend plaatsvinden. Vrijdag- en 

zaterdagavond zal er een muzikaal programma in onze 
gezellige kelder staan. 

 
Zondagmiddag 14 juni hebben wij een inloopmiddag waarbij 
iedereen van harte welkom is om een kijkje te komen nemen 
in onze heringerichte en verbouwde soos. Vanaf 14.00 uur 

staat er onbeperkt koffie / thee klaar met een stuk vlaai.  
Wij hopen jullie allen tijdens ons openingsweekend te mogen 

begroeten! 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van OJC Cartouche America 

 
 
 
 
 
 
 
 



GEZOCHT !!! 2e handsboeken voor de 

Ruilbieb !! 

Kijk eens in uw boekenkast !!! 

Boeken voor en door Americanen ! In America zijn heel veel 

fanatieke lezers. In de dorpsdagboeken is geopperd om 

mensen op allerhande manieren bij elkaar te brengen : te 

ONTMOETEN !! 

Een werkgroep is bezig met het opzetten van een 

ruilbibliotheek, een ruilbieb, waar mensen boeken kunnen 

ruilen (brengen en halen) en elkaar kunnen ontmoeten.  

Deze ruilbieb wordt vooralsnog ingericht in een van de 

ruimtes in Aan de Brug. Zodra het Gezondheidscentrum klaar 

is zal deze verhuizen naar dit pand .  
De Werkgroep Ruilbieb is op zoek naar 2e handsboeken, die 

voor anderen ook nog de moeite waard zijn om te lezen (incl. 

grote-letterboeken).  

T.z.t. kan de collectie nog uitgebreid worden.  

  

Dus: hebt u nog boeken staan, neem dan even contact op 

met een van onderstaande personen en ze worden bij u thuis 

opgehaald. U mag de boeken uiteraard ook afgeven bij 

onderstaande adressen: 
Jan Driessen, Sleutelbloem 4, tel. 4641900,  

mail-adres jan.driessen@ziggo.nl 

Ine Daniels, Griendtsveenseweg 49, tel. 4641438,  

mail-adres h.i.daniels@home.nl 

Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel. 4641949,  

mail-adres hay.mulders@ziggo.nl.  

De boekeninzameling loopt tot 1 juli a.s.. We hopen dan voldoende 

boeken bijeen te hebben om de kasten te vullen, en de ruilbieb 

open te stellen.  

U hoort hier in het volgende Peelklokje over.  

 Alvast bedankt voor uw bijdrage.  

Werkgroep Ruilbieb America.  

 

Hij komt er weer aan… De Jeugd- en Grote 

Dorpszeskamp bij Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland 

America. 

En dit jaar draaien we het programma om. 

Op zaterdagmiddag 12 september zal De Grote 

Dorpszeskamp zijn voor iedereen tussen de 13 en 99 jaar. 

Op zondagmiddag 13 september zal de Jeugdzeskamp  

zijn voor alle kinderen uit America van de basisschool. 
 

Zes vet coole spellen en een rode draadspel staan dan te 

wachten op de deelnemers. Dat mag je natuurlijk niet 

missen!!!  

Thema dit jaar: De Zeven Provinciën 
 

Vriendengroepen, families, buurten of verenigingen 

kunnen zich ook dit jaar dus weer laten verrassen door de 

veelzijdige spellen die de organisatie weer bedacht heeft.  
 

Dus…. wie durft? En wie mag zich de nieuwe Americaanse  

Zeskampkampioen 2015 noemen? 

 

Voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving ga 

naar www.jnamerica.nl/zeskamp. 
 

mailto:jan.driessen@ziggo.nl
mailto:h.i.daniels@home.nl
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Uitnodiging 

Op woensdag 17 juni 2015 is er weer een 
Openbare Dorpsraadvergadering 

 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint deze keer om 19.00 uur 

en vindt plaats in Aan de Brug. 
 

Op de agenda staan o.a. de  

ontwikkelingen binnen de werkgroepen: 

- Samen Zorgen 

- Brood op de plank 

- werkgroep ruilbieb 

- Bouwen in America 

- Opgroeien in America 

- Vervoer in America 

- Buurkracht America 

- Verfraaiing Kabroeksebeek 

- 125 jarig bestaan van de parochie America (2016) 
 

Verder zullen de post, actuele en lopende zaken besproken worden 

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!!! 

 

EXPOSITIE 30 jaar Rowwen Hèze 
In 2015 bestaat Rowwen Hèze dertig jaar.  

De expositie geeft een beeld van de plek die Rowwen Hèze 

inneemt in de Americaanse,  Limburgse en nationale 

(pop)cultuurgeschiedenis. Maar het is bovenal een feest van 

herkenning voor de liefhebbers en doorgewinterde fans! 

T/ m 3 januari 2016 loopt deze expositie in het 

Limburgs Museum in Venlo.  

Zeer de moeite waard !!! 

Kindermarkt 
7 juni in het Peelmuseum 

van 10.30 – 12.30 uur. 
 

 
 

Heb je spulletjes/speelgoed die je niet meer gebruikt en 

graag wilt verkopen, kom dan naar het Peelmuseum en 

bied jouw spulletjes te koop aan. 

De deelname is gratis 

 

Heb je neefjes/nichtjes, vriendjes of vriendinnetjes die niet 

in America wonen en nog op de basisschool zitten, ook zij 

mogen deelnemen aan deze kindermarkt. Zeg het dus 

voort.  

 

 

Aanmelden voor 1 juni bij; 

Willemien v.d. Homberg 

per mailadres; 

homberg83@zonnet.nl 
 

Vanaf 09.00 uur kun je je 

melden voor de verkoop. 

Zorg zelf voor onderzeil, 

tafeltje of stoeltje. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.123kinderwinkel.nl/upload/88Pgv9b1Qf58u8Auted7cQ.jpg&imgrefurl=http://www.123kinderwinkel.nl/product/speelgoed/keukentjes-winkeltjes-acc/winkeltjes-marktkramen/33082.marktkraam-met-luifel-incl-kassa-en-weegschaal-hape&h=322&w=500&tbnid=pcsaeYPs_KHB_M:&zoom=1&docid=-SVV7bkUyAbc2M&ei=KglSVYXKGumv7Abw04Mo&tbm=isch&ved=0CHUQMyhLMEs
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Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 

 De huisartsen hebben vakantie van 15 t/m 26 juni. De 

apotheek is in deze periode gewoon geopend. 

 De huisartsen hebben vakantie van 24 t/m 28 augustus. De 

apotheek is deze week gewoon geopend. 

 De huisarts is afwezig wegens vakantie op dinsdag 1 + vrijdag 

4 september. Op deze dagen is de apotheek gewoon geopend. 

 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175 

(tijdens vakantie) 

 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) 

 

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 

 

DANKBETUIGING 

Wij willen iedereen bedanken voor de 

kaarten, bloemen en de vele gelukwensen  

bij ons 50-jarig huwelijk. 

Dit alles heeft het voor ons tot een 

onvergetelijke dag gemaakt. 

Jan en Francien Peeters, kinderen en 

kleinkinderen. 
 

 

 

 

 

 

Uit de dorpsraadvergadering van 13 mei  j.l. 

 

Stand van zaken diverse werkgroepen: 
*Werkgroep ruilbieb: in het Nieuwe GCA wordt een ruilbibliotheek ingericht. Een 

werkgroep is dit aan het voorbereiden. Zij zullen tijdelijk in Aan de Brug een 

plekje vinden. Elders in het Peelklokje wordt een oproep gedaan voor 2e 

handsboeken.  

*Werkgroep prettig wonen; Vanuit de werkgroep is actie ondernomen om mensen 

te interesseren voor wonen in America. Op dit moment worden voorbereidingen 

getroffen om 6 nieuwe woningen te gaan bouwen voor jonge mensen uit America 

in het gebied Lisdodde. Daarnaast bestaat het plan om nog enkele woningen te 

bouwen vanuit een projectontwikkelaar. Er is ook al animo voor bouwen aan de 

Wouterstraat / Kerkbosweg. Op 20 mei was er een bijeenkomst met 25 

geïnteresseerden, de werkgroep wonen en adviseur Toon v/d Ligt. Ook waren er 

mensen van de gemeente aanwezig. Ook interesse ? neem dan even contact op 

met  

*Werkgroep verbinden; De particuliere vervoersdienst is per 1 mei 2015 gestart. 

De eerste ritten hebben al plaatsgevonden.  Een vrijwilligersvervoersdienst door 

en voor  mensen uit ons eigen dorp. Er zijn zo’n 12 chauffeurs en een planner 

gevonden. Ruud Baltussen coördineert dit project, dat geld genereert vanuit de 

Provincie.  

*Werkgroep brood op de plank; Vanuit deze werkgroep zijn diverse ideeën 

geopperd om America op de kaart te zetten. Er zijn 2 ideeën uitgewerkt. De Open 

Bedrijvendag heeft op 26 april j.l. plaatsgevonden. Hierbij hebben 9 Americaanse 

ondernemers hun deuren opengezet. Een bijzonder geslaagd project, dat zeker 

een vervolg krijgt. Verder is een werkgroepje bezig om de website en 

facebookpagina opnieuw te bekijken en een facelift te geven.  

*Werkgroep  opgroeien; Dit heeft geresulteerd in een jeugdoverleg met een 

groot aantal verenigingen. Hieruit is het idee geboren om de Koningsspelen 

gezamenlijk te organiseren. Dit is op 24 april gebeurd. Verenigingen hebben dit 

samen met de Basisschool vorm gegeven. Eveneens goed geslaagd en voor vervolg 

vatbaar.  

 

De soos (OJC Cartouche) krijgt een flinke opknapbeurt. Het bestuur van 

Cartouche heeft van de dorpsraad (gemeente) een bijdrage gekregen 

vanuit de prioriteitsgelden voor de aanschaf van spelmateriaal, o.a. voor 

de Saturday Night club. Tijdens het openingsweekend van 12, 13 en 14 

juni zult u dit materiaal ongetwijfeld kunnen bewonderen.  

Ook zijn er al eerder prioriteitsgelden toegekend voor de oprichting van 

de Dorpscooperatie en de pannakooi op de speelplaats.  

  

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 17 

juni  om 19 uur Aan de Brug. Wie weet, tot dan !! 

http://www.america.praktijkinfo.nl/


Het volgende Peelklokje is voor juli en 

augustus ivm de vakanties. 

Inleveren 21 juni .  

Hou hier rekening mee.  
 

11 - 12 juni – Oud IJzer actie 

Paardenvrienden  
 

Ben je geslaagd ? Geef het ons even door. 
 

Persoonlijke kampioenschappen  

Biljartclub Boëms Jeu. 
 

Wie de jeugd heeft , heeft de toekomst . 

Biljarten word vaak als een sport voor ouderen gezien , dit is 

onterecht. Afgelopen seizoen hebben een aantal jeugdige 

spelers zich aangemeld bij onze mooie vereniging. Het eerste 

seizoen verliep moeizaam , alle begin is moeilijk. Ze 

eindigden als laatste in hun afdeling. Tijdens de persoonlijke 

kampioenschappen stonden ze hun mannetje , liefst 3 spelers 

uit dit team wisten zich te plaatsen voor de halve finales. Bas 

versloeg Lars ,Jesper verloor van oudgediende Frans 

Vervoort. In een zinderende finale won Bas Janssen van Frans 

met een ongekend gemiddelde van 4. Bas mag zich dit jaar 

terecht kampioen van Biljartclub Boëms Jeu noemen. 

1 : Bas Janssen 

2 : Frans Vervoort 

3 : Jesper Huys 

 

Geslaagde eerste editie van  

Baas van Horst aan de Maas 
 

Op 16 mei 2015 werd in Horst aan de Maas een nieuw uniek evenement 

georganiseerd voor en door inwoners van de gemeente. Tijdens het 

evenement gingen de verschillende dorpen de sportieve strijd met elkaar 

aan voor de titel “Baas van Horst aan de Maas”. 

 

Ondanks het tegenvallende weer hebben we veel toeschouwers mogen 

ontvangen op het evenemententerrein tegenover Phicoop in Sevenum. 

Menig inwoner van de gemeente was getuige van de ultieme strijd voor de 

titel “Baas van Horst aan de Maas”. Maar liefst 16 teams uit 10 

verschillende dorpen streden mee voor de titel Baas van Horst aan de 

Maas. Na 16 spellen en het eindspel kwam team Killerbees van Zaal Debije 

uit Hegelsom als winnaar uit de bus. Met een mooie tweede plek voor 

Stammie 2.1 uit Grubbenvorst, team Little Steve & The Smokers uit 

Kronenberg werd derde. Het team van America werd 6e. De volgende 

editie zal in Hegelsom georganiseerd worden. 

Bij de ontwikkeling van de spellen zijn lokale verenigingen betrokken.  

Diverse verenigingen trokken alles uit de kast voor het bedenken en 

bouwen van de meest uitdagende spellen. 

 

Baas van Horst aan de Maas werd afgesloten met een spetterend 

eindfeest, BAASpop. Hegelsom vierde haar overwinning met dj's De 

mannetjes van de Radio, Kid de Luca en Sergio Silvano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dorpscoöperatie 

America. 
 

Motto: America dat stiët, ma 

neet zonder oow !! 

 

Goede voorzieningen, 

gezamenlijke activiteiten en 

mogelijkheden om te 

ontmoeten zijn belangrijk. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de 

Dorps-Dagvoorziening en het project Vervoer in America (VIA) dat 

van start is gegaan. Beiden draaien op vrijwilligers. 

 Om o.a. deze activiteiten bestuurlijk onder te brengen (financiën, 

administratie, verzekeringen etc.) is de Dorpscoöperatie America 

(DCA) opgericht. Wellicht kunnen in de toekomst meer activiteiten 

hierin ondergebracht worden. Zoals de naam al zegt, is een 

coöperatie een samenwerking voor en door leden. Uiteindelijk 

willen we dat zoveel mogelijk inwoners van America lid worden, 

als deelnemer aan activiteiten, als vrijwilliger, of als 

ondersteunend lid.  

Via het  Peelklokje houden we u op de hoogte over de opzet en de 

plannen van de DCA. 

Het eerste bestuur van de coöperatie wordt gevormd door Gerd 

Hendrix, Angela Janssen, Ger van Ginkel en Jac Thijssen. 

Heel fijn dat zich al enkele mensen gemeld hebben die actief mee 

willen gaan doen. 

 

Voor informatie kunt u zich richten tot de voorzitter van 

Dorpscoöperatie America, Jac Thijssen, tel.   077 4642134, 

jacthijssen@home.nl  

 

 

 

 

 

 

Activiteitenoverzicht America 2015 
 

Juni 

2 – Wandeltocht KBO 

7 - Kindermarkt in het Peelmuseum  

10 - Kienen voor ouderen 

11-12 – Oud ijzer inzameling De Paardenvrienden 

12,13,14 – Openingsweekend OJC Cartouche 

13 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

16 – Fietstocht KBO 

17 - openbare dorpsraadvergadering  (19 uur)   

17 - Eetpunt America  

19 – Concert fanfare met Eendracht Meijel  

21 – Vaderdag 

21- inleveren kopie Peelklokje voor juli / augustus 

24 – KBO Bezoek aan Orchideeënkwekerij Velden 

28 – Peeltoernooi Fanfare  

30 - Terraszingen (afsluiting repetitieseizoen) Cantaremos 

 

Juli  

5-6-7-8- Kermis America  

7 – Wandeltocht KBO 

8 - Kienen voor ouderen 

10 – Zomerconcert Fanfare  

11 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

15 - Eetpunt America   

18 t/m 30 aug. – Zomervakantie Basisschool  

21 - Zonnebloem uitstapje naar De Locht 

29 – KBO Bezoek aan Eindhoven Museum 
 

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) bij :  

H.Mulders, tel. 464 1949 Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl  

Kijk ook op www.americaweb.nl  
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America dát stiët  
 

Beste Americanen,  
Sinds begin april is de Facebookpagina “America dát stiët” in 

de lucht. Dit is het openbare interactieve medium om snel 

over, van, in en uit America te communiceren. U kunt hier, 

ook als u geen Facebook heeft, altijd het laatste nieuws op 

bekijken. Maar u kunt hier ook uw nieuws op posten als u dit wilt, persoonlijk of namens uw 

organisatie. Graag zelfs, dan wordt het goed gebruik. Op dit moment volgen zo’n 180 

personen deze pagina.  

 

Hoe kunt u actief deelnemen aan het digitale America? 

Er zijn twee manieren. Like en volg uiteraard eerst deze pagina. 

 

1. U kunt één van de redacteuren worden van de site, meld je daarvoor 

aan bij de beheerders van de pagina op webmaster@americadatstiet.nl.  

2. U kunt persoonlijk berichten en foto’s plaatsen op de pagina. Deze zijn 

voor iedereen te zien bij de berichten, maar komen niet in de tijdlijn van 

America dát stiët. De beheerders van de pagina kunnen deze op de tijdlijn 

plaatsen, afhankelijk van de inhoud (relevantie) van het bericht. 

3. U kunt ook als facebookpaginabeheeder van een vereniging of andere 

organisatie een bericht plaatsen op America dát stiët. Maak daarvoor 

eerst een bericht aan op jullie eigen pagina en deel dit dan met America 

dát stiët. 

 

Naast de Facebookpagina is er ook een openbare Facebookgroep van 

America dát stiët. Van de Facebookgroep kun je persoonlijk lid worden, of 

lid gemaakt worden door andere. Eenmaal lid, dan kun je persoonlijk 

berichten en foto’s posten die meteen zichtbaar zijn alle andere 

groepsleden. De beheerders van de pagina kunnen deze ook op de tijdlijn 

plaatsen van de Facebookpagina, afhankelijk van de inhoud (relevantie) 

van het bericht. 

Mogelijkheden genoeg lijkt ons. Maar dat is nog niet alles. 

De werkgroep “America dát stiët” is momenteel bezig een nieuwe 

internetpagina te maken voor America. Deze zal het huidige Americaweb 

gaan vervangen. Heeft u daar nog suggesties over, of wilt u actief 

meedenken en doen met de werkgroep, laat het ons dan weten op 

webmaster@americadatstiet.nl. Dan maken we er iets moois van….. 

Alvast bedankt. 

 

Werkgroep America dát stiët 

Hay Mulders, Chantal Versleijen, Bart van Issum en Marco Hesp 

Op zoek naar vervoer voor naar de dorpsdagvoorziening op 

dinsdagmiddag of donderdagmiddag ? Bel even naar Vervoer 

in America en u wordt geholpen. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen 

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 
 

 

Het volgende Peelklokje is voor juli en 

augustus tegelijk en komt nog voor de 

kermis uit.  

Kopie voor of op 21 juni a.s. inleveren 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

De informatieavond van 20 mei j.l. was goed bezocht.  

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 
 

Er ligt al heel lang een spijkerbroek en een blauw geruite 
kniebroek bij mij. Wie is ze vergeten op te halen?  
Fien Swinkels .  
 

Gezondheidscentrum America. 
De bouw / verbouw van het Gezondheidscentrum zit eraan te komen. Er is 

een bedrijf gevonden dat als bouwcoordinator op gaat treden en er 

worden enkele overleggroepen geformeerd  om ook vanuit het dorp input 

te krijgen voor de bouw. Dit voortbordurend op hetgeen al in een eerdere 

fase door de co-creatiegroep is ingebracht. In juni zal het uitgebreide 

Voorontwerp gepresenteerd worden.  
Hou de website en de facebookpagina in de gaten voor actuele ontwikkelingen.  

 

http://www.gezondheidscentrum-america.nl/  

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

 

mailto:webmaster@americadatstiet.nl
mailto:webmaster@americadatstiet.nl
mailto:wonen@inamerica.nl
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
https://www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica


 

21 JUNI VADERDAG 

 

KADO TIP: 

Mooie overhemden 

Mooie polo’s /shirts 

AANBIEDING: 

Van 15 t/m 20 juni 

 

Bij aankoop shirt 

sokken 

GRATIS of: 

 

v.Heijster Wol&Textiel 

 

 

Gratis af te halen: GROOT COMPOST-VAT 
meer info: redactieadres 4642033 

(na 18.00 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Nog even en de blauwe bessen zijn er weer.  Daarom heeft 

Blauwebessenland vanaf 29 juni haar deuren weer 

dagelijks geopend.  Voor de openingstijden van ons 

Zelfplukveld, houdt onze site en facebook pagina goed in de 

gaten.  

Tot die tijd kunt u op zaterdag van 09.30 

t/m 12.30 bij ons terecht voor diverse 

soorten blauwe bessenproducten en 

geschenkmanden tegen elke prijsklasse. 

 

Binnenkort kunt u zelfs het gehele jaar door, 

uw blauwe bessenproducten dagelijks kopen 

in onze boerderij automaat. Houdt onze 

website en facebook pagina in de gaten voor de opening van 

deze automaat.  
 

 

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; 

Hay & Margareth Geurts. 

 

Dorperpeelweg , America.  

Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 



 

 

 
www.degolfhorst.nl  

Per direct te huur   Boerderijwoning in het 

buiten gebied van America. 
Grote kamer en keuken, 4 slaapkamers,  

hobby/werkkamer en een bergzolder. 

Voor meer informatie: Henk Rasing,  Lorbaan 19,  

America Tel 0653416178 
 

 Horst aan de Maas 
Uitslagen week 21 
De Peelkorf MW2 - Oxalis MW1 7-7 Roka MW1 - Oxalis MW2 10-6 

De Eendracht E1 - Oxalis E1 0-14 Emos D3 - Oxalis D1 3-2 

 

Zie voor de wedstrijdverslagen: 

http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php 

Oxalis 2 kampioen 3e klasse veld  

Oxalis 2 behaalde 10 mei het veldkampioenschap in de 3e klasse! Ze wonnen met 

3-13 van Oranje Wit uit Leunen.  

 
 Kampioen S2 2e helft veld 

 

NIEUW BIJ DE GOLFHORST…. FLINGGOLF 

FlingGolf® is dé nieuwe actie sport in Nederland dat 

gespeeld wordt op een golfbaan. Met de FlingStick® speel je 

de hele baan en tel je het aantal Flings tot de hole. Degene 

met de minste Flings wint! FlingGolf® is ook dé activiteit 

voor een vriendenuitje, bedrijfsactiviteit, sportteam of 

vrijgezellengroep. 

Meer info: www.degolfhorst.nl 

Feestje? 

De Golfhorst is de perfecte locatie om uw jubileum, 

familiefeest of verjaardag te vieren.  Maak kennis met 

onze gastvrijheid en met onze uitgebreide 

horecamogelijkheden. 

 

Meer info : 077 464 19 78  en vraag naar Tom Franssen. 

 

http://www.degolfhorst.nl/
http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php
http://www.degolfhorst.nl/


SV Oxalis huldigt kampioenen 2014-2015 

Het afgelopen seizoen 2014-2015 was een succesvol seizoen voor SV Oxalis.  

Er werden 3 kampioenschappen gevierd in de zaal:  

 De Junioren A1 (1e klasse) 

 Aspiranten C1 (2e klasse) 

 Recreanten 

En maar liefst 4 kampioenschappen op het veld:  

 Aspiranten C1 (1e helft veld 2e klasse) 

 Senioren 2 (2e helft veld 3e klasse) 

 Pupillen E3 (spellenkampioen 1e en 2e helft veld)  

Op vrijdag 5 juni worden alle kampioensteams gehuldigd. 

Locatie:  Sportpark Ter Horst: Kantine Wittenhorst (Wittebrugweg 3) 

Tijd:  18.30-19.15 uur  Junioren A1, Aspiranten C1 en Pupillen E3  

19.30-20.15 uur Senioren 2 

  20.15-22.00 uur Gezellig samenzijn 

We hopen u allen te mogen begroeten. 

KangoeroeKlup Oxalis tijdens Kidsclub Wittenhorst 

Op woensdag 3 juni kun jij tijdens de proeftraining van de Kidsclub van 

Wittenhorst ook kennis komen maken met de KangoeroeKlup van SV Oxalis!! 

Locatie: Sportpark Ter Horst in Horst van 13:30 – 14:30 uur. Hopelijk kom jij ook!! 

KangoeroeKlup Oxalis 

Op 16 mei was al weer de laatste KangoeroeKlup training van dit seizoen. De 

kinderen hebben genoten van verschillende spelletjes. Van schipper mag ik 

overvaren tot het bakken van een lekkere hamburger.  

Op 19 september staat weer de eerste training gepland op Sportpark Ter Horst in 

Horst.  

Heeft uw dochter/zoon interesse om een keer mee te trainen en leuke 

balspelletjes te doen? Dan kan dat altijd. Eerst komen kijken mag natuurlijk ook. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met: 

Jolanda Arts, tel. 077-3986325, e-mail: artsvousten@ziggo.nl  

Bianca vd Munckhof, tel. 077-46402101, e-mail: 

bianca_vd_munckhof@hotmail.com 

 

Recreanten gezocht! 

Momenteel heeft Oxalis één recreantenteam. In dit team is echter nog plek voor 

nieuwe leden. Heb je vroeger gekorfbald of een ander balspel beoefend? Ben je 

enthousiast supporter van je kinderen?  Lijkt het je wel leuk om af en toe lekker 

te bewegen? Dan zijn de recreanten misschien wat voor jou!  Het recreantenteam 

bestaat minimaal uit 8-12 personen die 1x per week gezellig willen sporten in 

competitieverband. Niveau en leeftijd spelen hierbij geen rol en de sfeer is 

ongedwongen. In de wintermaanden wordt er in de zaal gespeeld.  Nieuwe leden 

zijn van harte welkom! Heb je interesse en wil je korfbal eens proberen? 

Kom dan gerust eens langs op een woensdagavond om sfeer te proeven en te 

kijken of het wat voor jou is! 

Voor meer informatie neem contact op met ons secretariaat via 

oxalis.horstadmaas@knkv.nl. 

 

Agenda 

 04/08/2015: Start 1e helft veldtrainingen Junioren A1+A2 

 11/08/2015: Start 1e helft veldtrainingen Senioren 1 + 2 

 25/08/2015: Start 1e helft veldtrainingen jeugdteams 

 29/08/2015: Deelname SPES-toernooi te Milsbeek voor alle jeugdteams 

 05/09/2015 + 06/09/2015: Start competitie 1e helft veld 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 

 
 
 
 

      Wandeldriedaagse 2015 !! 
Op 19, 20 en 21  juni gaan weer de Wandeldriedaagse van Horst aan de Maas van 

start. 

Er wandelen dit jaar weer een aantal enthousiaste kinderen met begeleiders, 

 uit America mee !!! 

 

Heb je zin en tijd, ga dan eens een kijkje nemen en moedig ze allemaal aan !!!  

Vooral degene in gele T-shirts met De Wouter er op ! 

Het defilé op zondag is voor de kinderen én publiek altijd een mooie happening ! 

Voor de routes en vertrektijden kun je kijken op de site ; 

www.wandeldriedaagse.nl . 

 

Ook zijn we op zoek naar nieuwe mensen met organisatietalent voor 

deze wandel-3-daagse. Heb je zin en/of tijd om dit leuk evenement 

voor jong én oud mee te organiseren laat het ons weten ! 
Groetjes en tot dan ! 

De organisatie Wandeldriedaagse America 
Christine Mulders 077-4642117 

Ruud Logtens 06-19598184 

Olga Gretener 06-50730116 

mailto:artsvousten@ziggo.nl
mailto:bianca_vd_munckhof@hotmail.com
mailto:oxalis.horstadmaas@knkv.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
http://www.wandeldriedaagse.nl/


H2 Huiswerkbegeleiding 
 Leren plannen – Leren leren – Overhoren  

-> snel resultaat 

 Bij u thuis of in mijn studeer-ruimte 

-> maatwerk 

 Individueel of in kleine groep (max. 4 leerlingen)  

-> persoonlijke aandacht 

 Tarieven:  € 10,- per uur (groepsbegeleiding) 

€ 20,- per 50 minuten (individuele 
begeleiding) 

Maartje Houben  Doenssenstraat 2, America 06-10156785 
 

h2huiswerkbegeleiding@outlook.com  
Of neem een kijkje op de Facebook-pagina van H2! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:h2huiswerkbegeleiding@outlook.com


GRAND RE-OPENING OJC CARTOUCHE 
In het weekend van 12, 13 en 14 juni is het echter zover: OJC Cartouche 

viert haar terugkeer na een vernieuwbouw. Eindelijk mag er weer een 

heerlijk getapt biertje, frisje of iets anders gedronken worden in de 

Americaanse Soos. Het interieur is gronding aangepast aan de moderne 

tijd en natuurlijk is er verder nog het nodige verbouwd waaronder de 

vloer! De vrijwilligers hebben Cartouche flink aangepakt en delen dit 

openingsweekend in de feestvreugde met maar liefst 3 dagen feest! Leest 

u even mee?! 
 

Vrijdag 12 juni: Live On Stage, Proost! 
 

Proost is geen onbekende in America, vorig jaar kermiszaterdag hebben ze 

ervoor gezorgd dat America helemaal op de kop stond. 

Dit mogen ze nu nogmaals herhalen maar dan op de éérste dag van ons 

openingsweekend! 

Wat kun je verwachten?! 

De lekkerste hits, van vroeger & Nu.100% Party Mode! 

Open: 20:00 

 Zaterdag 13 Juni: 3FM Deejay’s Barend & Wijnand 
Zaterdag hebben we de radiomannen van 3FM Barend & Wijnand 

uitgenodigd om dit feestje samen met ons te vieren. 

Barend van Deelen en Wijnand Speelman zijn gigantisch aan de weg aan 

het timmeren op de radio, getuige hun Marconi Award voor aanstormend 

talent. De heren zijn niet maar weg te denken uit de radioprogrammering 

van 3fm en zijn inmiddels ook meer dan bekend in het deejay-circuit. 

Open: 20:00 

Zondag 14 juni: Officiéle Open Dag Cartouche voor jong & oud 
Zondag nodigen wij bij deze iedereen uit om een kijkje te komen nemen 

in Cartouche om het resultaat zelf te aanschouwen. 

U kunt lekker genieten van een natje & een droogje onder het genot van 

een lekker stukje live muziek van troubadour Gerrit Christiaans. 

Ook aan de jonge jeugd is gedacht door middel van een super de luxe 

Luchtkussen. 

Ook Loempia Lei ( welbekend in America ), komt zondag voor ons lekker 

loempia’s bakken, om dit openingsweekend smaakvol af te sluiten. 

Open: 14:00 

De entree is het gehele weekend gratis! 

Iedereen is welkom / we zien u graag op 12-13-14 juni in OJC 

Cartouche America. 

Brainstormsessie ‘Accommodaties’ met en door inwoners 

 
Het is noodzakelijk om na te denken over de toekomst van accommodaties voor sport, 

spel, onderwijs en ontmoeting in Horst aan de Maas. Verenigingen zien hun leden- en 

vrijwilligersaantal teruglopen, accommodaties kampen met een lage bezetting of 

leegstand en onderhoudskosten nemen toe. Met een vernieuwende methode gaat de 

gemeente vanaf het eerste begin intensief samenwerken met alle betrokkenen. Op 

zaterdag 27 juni vindt de aftrap plaats in de vorm van een brainstormsessie, met en 

door inwoners.  

 

Om de tafel 
Tijdens de brainstormsessie zitten inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit de 
hele gemeente met elkaar om de tafel. De invulling van de dag zal bestaan uit verschillende 
gespreksrondes met veel interactie. Hoe zien Horst aan de Maas en haar dorpen er over tien 
à vijftien jaar uit? En wat voor soort voorzieningen passen daarbij? Hoe komen de partijen 
gezamenlijk tot optimale, betaalbare voorzieningen voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting? 
De dag is zo opgezet dat elke mening meetelt. De voorbereidingen voor de brainstormsessie 
liggen voor een groot deel in handen van een ontwerpteam. In dit team zit een tiental mensen 
uit Horst aan de Maas, dat samen een afspiegeling vormt van alle betrokkenen. Vanaf het 
begin van april werken de leden toe naar de bijeenkomst op 27 juni. 
 

‘Samen aanmelden’ 
De brainstormsessie is van 10:00 uur tot 16:00 uur in de aula van het Dendron College in 
Horst. Iedereen die hieraan wil deelnemen, kan zich tot en met 14 juni aanmelden via de 
button ‘Samen aanmelden’ op www.horstaandemaas.nl. Deelname is afhankelijk van het 
totale aantal ontvangen aanmeldingen. Er is plaats voor maximaal 300 personen en er wordt 
gestreefd naar een goede afspiegeling van alle betrokken partijen en dorpen. Zo spoedig 
mogelijk na de inschrijftermijn ontvangt iedereen definitief bericht over de mogelijke 
deelname. Zaterdag 27 juni is de eerste bijeenkomst over dit thema. Het vormt de aftrap van 
deze samenwerking in Horst aan de Maas. Stapsgewijs wordt er gewerkt aan een 
gezamenlijke visie voor de (toekomstige) accommodaties in de gemeente. In het najaar vindt 
de vertaling hiervan naar de verschillende dorpen plaats. 

 

Uitnodiging aan besturen 
Betrokken verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties uit Horst aan de Maas 
hebben onlangs een uitnodiging voor de brainstormsessie ‘Accommodaties’ ontvangen. Als 
besturen (onverhoopt) geen brief hebben gekregen, dan kunnen zij telefonisch contact 
opnemen met Gemeente Horst aan de Maas via 077 - 477 97 77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Problemen met uw volwassen kind? 

Een goede relatie onderhouden met je kinderen is niet altijd even 

gemakkelijk, ook niet wanneer ze al volwassen zijn. Als ouder weet je 

soms niet meer hoe je nog op een constructieve manier met je volwassen 

kind kunt communiceren. Verwachtingen uitspreken en grenzen aangeven 

lijkt niet meer vanzelfsprekend, ook tussen partners onderling. Het ‘op 

eigen benen leren staan’ van zoon of dochter gaat misschien minder 

soepel dan verwacht. Ook voor de ouders kan dit een lastig proces zijn. 

Op dinsdag 2 juni, 19:00 uur, start Synthese in Horst aan de Maas met een 

serie van drie bijeenkomsten voor ouders die problemen ervaren in de 

omgang met hun volwassen kinderen. Samen met andere ouders gaat u 

aan de slag met de thema’s: Communicatie: grenzen en verwachtingen, 

het loslaten van het volwassen kind en het vinden van steun. 

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Synthese, 

telefoon 0478 517300. U kunt vragen naar Yvonne Imming. Aan de training 

zijn geen kosten verbonden. 

 

Beste Americanen, 
Op 14 mei ben ik verhuisd. Ik heb de  boerderij op de Lorbaan 
verlaten en heb een nieuw stekkie gevonden in Venray.  Mijn nieuw 
adres is: Schuttersveld app 106, 5801 EL Venray 
Tel. 0478-553706, Mob. 06-17220083 Groetjes Ans Rasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 2015  
Tijdens het Jeugdoverleg eerder dit jaar is het idee geboren om samen wat meer 

activiteiten te gaan organiseren. Dit jaar werden de Koningsspelen georganiseerd 

door een 6 –tal verenigingen: Volleybalvereniging AVOC, voetbalvereniging AVV, 

Korfbalclub Oxalis, OJC Cartouche, Jong Nederland, Fanfare St. Ceacilia en 

Basisschool de Wouter. Er was een gevarieerd aanbod van activiteiten, zowel 

sportief als cultureel.  

Samen hebben zij deze prachtige dag georganiseerd op verschillende locaties.  

Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat iedereen erg enthousiast is over de 

aanpak en de manier waarop men het samen georganiseerd heeft. Ook de 

kinderen waren erg tevreden en hebben actief meegedaan.  

Alle verenigingen hebben hun beste beentje voorgezet om hun activiteit succesvol 

te promoten.  

Dat is dan ook voor 100 % GELUKT. Dank voor jullie medewerking en vrijwillige 

inzet. Ook alle ouders: bedankt.  

Alle deelnemende verenigingen van Koningspelen 2015 staan er positief 

tegenover om hier een traditie van te maken. De datum voor de 

Koningsspelen volgend jaar is dan ook al weer vastgesteld:  22 april 2016. 

Tijdens het Jeugdoverleg van 23 november a.s. zal Koningsspelen 

besproken worden en zal bekeken worden welke verenigingen in 2016 deel 

willen nemen in de organisatie. Wie mee wil doen, kan zich dan melden.  

 

 
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ger 
Vullings. Als wij aan Ger denken, dan zien we een fanatieke sportman voor 
ons, met veel kennis van het paardrijden. Jarenlang heeft hij de ponyruiters 
les gegeven. En op zondag ging hij altijd mee op concours. Het achttal 
commanderen en de ruiters persoonlijk nog begeleiden. Heel veel jaren 
later, toen het achttal rijden voor de ruiters niet meer zo belangrijk werd, 
kwam hij nog trouw naar de concoursen, vaak om te jureren. Ook zorgde hij 
wekelijks voor de correspondentie met de echo. En samen met Mia heeft hij  
ervoor gezorgd dat de Paardenvrienden uit America wekelijks met een mooi 
vaandel op de wedstrijden kwamen. Vullings Gier, zoals wij hem noemde, 
blijft bij ons in gedachte als een echte verenigingsman met hart voor de 
paarden, waarbij we  zijn fjorden niet mogen vergeten.   
We wensen Mia , en de hele familie heel veel sterkte ! 

Bestuur en leden van de Paardenvrienden America            



GEZOCHT !!! 2e handsboeken voor de Ruilbieb !! 

Kijk eens in uw boekenkast !!! 

Zie blz. 28  
 

Buurkracht America. 
Aanmelding  project zonnepanelen tot 15 juni a.s. 

Aanmelding project isolatie tot 31 mei j.l. 
 

Mensen in het nieuws 
 
Op 27 mei is Eed van Heijster overleden in Hof te Berkel in Horst. Eed 

was 92 jaar oud.  

Op 27 mei overleed Gir Vullings, echtgenoot van Mia Vullings – Driessen. 

Gir was 90 jaar oud.  

 

Op 5 mei werd Pleun geboren, dochter van René Schurink en Janet Klunk, 

zusje van Moos.  

Op 27 mei werden Wout en Gijs geboren, zonen van Jan en Wendy Sikes – 

Wijnands en broertjes van Ties, Lotte en Ellen.  

Bij de persoonlijke kampioenschappen van de biljartfederatie van 

Ouderen Noord-Limburg zijn enkele mooie resultaten behaald. 

In hoofdklasse was het Wim Kleuskens die de eerste plaats behaalde en in 

de K klasse was het Henk Seweuster die de eerste plaats behaalde. Heren 

biljarters gefeliciteerd (ook namens het bestuur.) 

Piet en Fien Swinkels gaan per 1 juni a.s. wonen op Kabroekstraat 17, 

5966 NM America. 

Bas Janssen werd kampioen bij de biljarters van Boëms Jeu. Hij versloeg 

Frans Vervoort in de finale, Jesper Huys werd 3e.  

Op 12, 13 en 14 juni zal OJC Cartouche graag laten zien hoe ze met 

vereende krachten hun ruimte hebben omgetoverd tot iets heeeel moois.  

Op 21 juni worden de vaders weer in de watten gelegd met Vaderdag en 

op 19,20 en 21 juni is de Wandel3daagse.  

Ben je geslaagd of iets te vieren? Geef het ons even door.   

Kampioen geworden ? Geef het ook even door ! 

Het volgende Peelklokje is voor juli en augustus en komt nog voor de 

kermis uit.  

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 

 


