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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 15 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 2015 * 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) 26 en 29 okt., 2, 5, 9, 12, 16, 19, 

23, 26 en 30 november  Dit wordt opgehaald in de kleine containers. 

Containers graag gebruiken !! 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 26 oktober, 9 en 23 november. 

De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container). 

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

hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. 

Grof vuil wordt gratis opgehaald. 

Klein gevaarlijk afval  

De eerstvolgende inzameling in America is op 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. 

Oud papier / karton . 

De eerstvolgende keren op zaterdag 31 oktober en 28 november  

Oud ijzer 

De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 

jaar al uw oud ijzer op. Datum 9 en 10 juni 2016 

Reststoffen 

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

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

dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan. 

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

vragen, klachten en mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente 

van de gemeente Horst aan de Maas: 077-4779777.  

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.  
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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. ! 

 

Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

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

uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen 

e.d.   

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

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

wegwijs in de historie van ons dorp.  

Belangstellenden zijn van harte welkom  

op de bovenverdieping van Aan de Brug.  

Ook bereikbaar voor minder validen.  

 

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. 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
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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.reindonk.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)  

 

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) 

 

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 
 

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.americaweb.nl/
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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 15 november 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 
 

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. 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en 

de prachtige natuur in het land van Peel tot Maas. Dat 

doen wij door middel van erfbeplantingen en de aanleg 

van bloemrijke akkerranden en amfibiepoelen, maar ook 

door het ontwikkelen van boeiende wandel- en fietsroutes. 

Zie de vernieuwde website 

www.landschaphorstaandemaas.nl 

Op deze website leest u meer over onze activiteiten en 

subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een groen en 

aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, werken en recreëren 

is. Daar gaan wij voor! 

 

 

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet haar deuren open voor mensen 

met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en 

andere belangstellenden zijn welkom . Een laagdrempelig 

ontmoetingspunt in een huiselijke sfeer, waar maandelijks een thema 

rondom dementie bespreekbaar wordt gemaakt. De bezoekers kunnen er 

onder het genot van een kopje koffie of een drankje napraten en 

ervaringen delen. Het Alzheimer Café Horst aan de Maas  is zo een grote 

ondersteuning voor iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.  

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

geopend, namelijk de eerste maandag van de maand.De avonden vinden 

plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. Elke maandag is er 

een interessant thema. Op 2 november: : Gezondheidsproblemen en 

behandeling in de laatste fase van dementie.  

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
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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. 

 

Omroep Reindonk 
TV Reindonk is in Noord-Limburg digitaal (Ziggo) te ontvangen op kanaal 42, in 
Horst aan de Maas (analoog) via de kabel op kanaal 22+ en via glasvezel bij KPN op 
kanaal 590, via de overige providers op kanaal 2054. 
 
Radio Reindonk is in Noord-Limburg in de ether te ontvangen via 107.1 en 105.6 
MHz, in Horst aan de Maas op de (analoge) kabel op 87,5 MHz en in geheel Noord-
Limburg op de digitale kabel op kanaal 917. Via glasvezel bij KPN op kanaal 990 en 
bij de overige providers op kanaal 3053. 
 
Via www.reindonk.nl en de APP is het laatste nieuws te volgen en zijn radio- en tv-
uitzendingen live en on demand te volgen. 
 
De Reindonk APP is verkrijgbaar in de Appstore of via Google Play. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsondersteuner 

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

Gezondheidscentrum America. 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. 

 

Vragen aan de dorpsondersteuner van America ! 

Wie kan er gebruik maken van!? 

Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan de dorpsondersteuner 

bellen voor vragen en / of ondersteuning. 

Waarvoor kan ik de dorpsondersteuner bellen? 
Dit kan voor uiteenlopende zaken: kleine klusjes in huis, meegaan met  

boodschappen doen, als u zich alleen voelt en af en toe gezelschap wilt, vragen 

over regelingen, tuinklussen, op kinderen passen, hulp bij uw administratie, het 

doen van het haar, het maken van een wandelingetje, kortom alle zaken waar u 

tegenaan loopt en hulp bij nodig heeft. Hij helpt u dan verder. Hij komt u dus 

niet de haren doen of zo…. 

Wat kost het als ik de dorpsondersteuner  inschakel? 

De dorpsondersteuner kost u niets. We werken voornamelijk met vrijwilligers. 

Mocht u gebruik maken van een tuinvrijwilligers, dan kost dat uiteraard wel iets. 

Dit wordt in overleg geregeld.  

Verder zijn er normaal gesproken geen kosten aan verbonden als u gebruik maakt 

van een vrijwilliger  

Ik wil wel als vrijwilliger aan de slag, maar ben ik dan verplicht om elke week 

iets te doen? 

Als vrijwilliger geeft u zelf uw wensen aan: wat vindt u leuk om te doen, waar 

heeft u plezier in en hoeveel tijd kun u hieraan besteden. Voor de een zal dit 

wekelijks zijn, voor de ander eens per maand en weer een ander wil het liefst 

ingeschakeld worden bij incidentele, korte klus, b.v. het vervangen van lampen. 

U bepaalt zelf wat en wanneer u wat wilt doen! 

Ik merk dat mijn buurvrouw eenzaam is en maak me hier zorgen over. Kan ik 

dan bellen met de dorpsondersteuner? 

http://www.mee-nml.nl/
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Als u merkt dat uw buurvrouw eenzaam is, uw buurman niet meer voor zichzelf 

kan zorgen of andere zaken waar u zich zorgen over maakt, kunt u de 

dorpsondersteuner bellen. U bent  als u belt niet verplicht uw naam te noemen als 

u dit niet wilt.  

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 

De dorpsondersteuner is in principe altijd bereikbaar via e-mail: 

hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075 Uiteraard is het dan mogelijk 

om een afspraak te maken.  

Ik help u graag (verder) voor zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  
 

Ik ben op zoek naar:  

- Mensen die graag een klusje voor een ander willen doen of 

mensen die een klus gedaan willen hebben.  

- Mensen die het leuk vinden om oudere medebewoners 

gezelschap te houden door ze bijv. te bezoeken en mensen 

die graag gezelschap willen.  

- Iemand die rekenbijles wil geven aan enkele leergierige 

kinderen 
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

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 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 in America of omgeving? Op 

www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van 

Limburg Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven 

woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij 

ruim 50.000 woningen.  

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

doen om vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook 

snel te reageren op het beschikbare woningaanbod .  

Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg 

e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven. Dit is 

GRATIS !! U krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een 

woning beschikbaar komt.  

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

ook de dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 

www.thuisinlimburg.nl  

 

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


Veteranen America. 

Programma: 

31 okt.   America – DEV Arcen 

7 nov.    SC Irene – America  

14 nov.   GFC – America  

21 nov.   America – Meterik 

28 nov.   America - Rhode 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café 
Boëms Jeu 

 
 

Zaterdag 21 november bij 
Boëms live op het podium 

 
PHILO....Thin Lizzy Tribute !! 

AANVANG 22.00 uur 
Entree gratis. 

 

Boëms blieft Boëms : 
 

alderwets gezellig 



 

 
 

 

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
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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 

 

 

 

 

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 

 

 

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. Op 18 november 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 

 

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. 
  
Elke 1

e
 donderdag van de maand is er iemand van het Gebiedsteam 

aanwezig in America.  
Gebiedsteam Peel. 077-4779777 

http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
mailto:vervoer@inamerica.nl


 
Vanaf september zit ons seizoen er weer op en zijn wij weer 

elke zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 12.00u. 

 

In ons winkeltje vind u ’n uitgebreid assortiment aan 

Blauwe bessenproducten. 

En mooie geschenkmanden in alle prijsklasse. 

U kunt door de week ook bij ons terecht, maar bel dan 

even voor de zekerheid. 

U kunt ook dit jaar weer Uw kerstpakketten bij ons 

bestellen. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 
 

 

Parochie America 125 jaar !! 
 

In maart 2016 bestaat de Parochie America 125 jaar.  

Er zijn al een aantal leuke ideeën geboren om dit jubileum niet 

zomaar voorbij te laten gaan. Voorlopig is 24 april 2016 als 

feestdag gekozen.  

Onlangs is dit besproken in de werkgroep Brood op de plank, in de 

dorpsraad en er is overleg geweest met het federatiekerkbestuur 

over dit jubileum. Een groepje mensen om de ideeën mee uit te 

werken komt deze week bij elkaar.  

Interesse ? Neem contact op met Hay Mulders 

hay.mulders@ziggo.nl of bel 0621274075.  
 

 

Dorpsraad America 

De eerstvolgende dorpsraadvergadering is op woensdag 18 

november om 20 uur Aan de Brug. 

U bent van harte welkom. 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 

 

Programma Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma november:  

 1 nov.  United – America 1 

15 nov.  America 1 – Sporting Swolgen / Tienray 

29 nov.  Lottum – America 1  
Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 

Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

 

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 
 

 

 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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Ruilbieb de Laeshook is open op dinsdagmiddag van 16.45 uur 

tot 19 uur in de Smelenzaal in Aan de Brug. Gratis boeken 

ruilen! Voor elk wat wils. 

 

Vervoer in America 
In mei j.l. zijn we gestart met onze eigen 

vervoersdienst op basis van vrijwilligheid en 

noaberschap. Dit project is erg goed aangeslagen 

en er wordt goed gebruik gemaakt van deze eenvoudige manier van 

vervoer op maat.  

Dus: vervoer nodig?  

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 

We zoeken nog enkele chauffeurs !! 
 

 

Vormsel in America: 
Op zaterdag 28 november 2015 om 19.00 uur komt vormheer Mgr. 

Franz Wiertz (bisschop van Roermond) het vormsel toedienen aan 

jongens en meisjes uit America. 

De voorbereiding hierop gebeurt net als andere jaren tijdens een 7 tal 

lessen die gegeven worden op basisschool de Wouter op maandagmiddag 

van 15.15 uur tot 16.15 uur, onder leiding van mevr. Fanny Rovers en 

kapelaan Marcin Fratczak. 

Het vormsel wordt toegediend aan kinderen uit groep 7 en 8.  

Namens het RK Federatie Bestuur Horst, 

St. Jozef Parochie America, Ine Daniels-v.d. Coelen. 

AUTORIJSCHOOL  TON PELZER 

Nu ook autorijlessen in America. 
N. Pelzer  Dissel 13,  5966 TD America 

 
Bel of mail voor een vrijblijvend  

intake gesprek. 
06-50517418  of  06-15161516 

De 1e 5 aanmeldingen voor een Rijopleiding in 
2015 Krijgen 1 gratis examen. 

 

autorijschool@tonpelzer.nl 
www.tonpelzer.nl 

 

Dames (en heren mogen natuurlijk ook),  
Maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur gezellig 

haken, breien, borduren, kaarten enz. onder het 

genot van een lekker kopje koffie.  

Locatie: Smelenzaal Aan de Brug.  

Welfare  
 

De Gerarduskalenders zijn er nog steeds!! 

Ze kunnen afgehaald worden bij Mw. Vullings,  

Sjees 5, tel. 077 4641787. 

Kosten per kalender: € 6,75. 
 
 
 

mailto:autorijschool@tonpelzer.nl
http://www.tonpelzer.nl/


Mantelzorgers in het zonnetje 
Op 10 november worden de mantelzorgers uit het gebied Peel 

(Sevenum, Evertsoord, Kronenberg, Griendtsveen en 

America)  in het zonnetje gezet tijdens de mantelzorgbrunch 

in de Torrekoel in Kronenberg. . Alvast een fijne middag 

toegewenst. Dank aan de werkgroep en de lokale 

vrijwilligers.   

Zorgen voor elkaar , dát doen we samen! 
 

Beste dorpsbewoners, 
 

Hier een oproep van de kinderen van groep acht van 

basisschool de Wouter. Wij zijn de schoolverlaters van dit 

schooljaar. Het is een jarenlange traditie dat wij aan het 

eind van het schooljaar een spectaculaire musical opvoeren.  

De voorbereidingen en het inoefenen is altijd een flinke klus. 

De afgelopen jaren (maar liefst 15 jaar) hebben wij  altijd 

hulp ontvangen van Anita Rongen. Super fijn en bedankt 

hiervoor Anita! Anita heeft ervoor helaas gekozen om ermee 

te stoppen. Jullie raden het al……….. 

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe hulp voor het opzetten van de 

jaarlijkse musical.  

Wij vragen een enthousiaste, vrolijke ouder, opa of oma of 

dorpsbewoner om ons te helpen de musical in te oefenen en 

voor te bereiden.  Het zou fijn zijn wanneer je een beetje 

toneelervaring hebt. Natuurlijk kan het ook in een tweetal.  

We hopen met deze oproep iemand te vinden. Het zou echt 

superfijn zijn als dit gaat lukken. Alvast dank! 

Laat het ons weten via: info@dewouter.nl    0774641918 

 

Met vriendelijke groet, De kinderen van groep 8.  

 

Activiteitenoverzicht America 2015 
 

Oktober 

 t/m 2-11 - Chocoladeletteractie Sinterklaas Verkoop in America 

28 -  Ledenvergadering KBO 

31 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

 

November 

6-7-8 – Slotconcerten Rowwen Heze  

10 – Sint Maarten (Jong Nederland) 

10 - Zonnebloem gezellige middag 

11 - Kienen voor ouderen 

14-15 – Start zaalcompetitie Korfbal 

15 - intocht Sinterklaas in America 

15- inleveren kopie Peelklokje 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

18 - Eetpunt America   

21 - Play-In (voor onze jeugdleden) Fanfare   

23 – Jeugdoverleg  

25 –KBO  activiteit 

27 en 28 – Sinterklaas op bezoek bij Jong Nederland  

28 - Caecilia-avond fanfare  

28 - Sint bezoek verenigingen  

28 – H. Vormsel 

28 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

– informatiebijeenkomst Bouw Gezondheidscentrum America  
 

December 

9 - Kienen voor ouderen 

13- inleveren kopie Peelklokje voor Kerst en jan. 2015  

16- Zonnebloem Kerstviering 

16 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

16 - Eetpunt America   

18 – Kerstviering KBO  

19 - Kerstconcert Cantaremos 

19 t/m 3 jan. – Kerstvakantie 

26 – Darttoernooi Station America  

29 – Jaarvergadering Ald Prinsen  

 
Aanvullingen / wijzigingen graag doorgeven bij hay.mulders@ziggo.nl  
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Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
 Wegens vakantie zijn er geen huisartsen aanwezig van 21 t/m 

24 december. De apotheek is op deze dagen gewoon geopend 

van 8-12 uur en van 14-17 uur. 

VERANDERING VAN TELEFONISCH SPREEKUUR 

 Om de consulten zo weinig mogelijk te storen vragen wij u om 

voor niet-dringende zaken het telefonisch spreekuur te 

gebruiken. U kunt hiervoor bij de assistente een 

terugbelafspraak maken en dan neemt de huisarts contact met 

u op (bijvoorbeeld voor het bespreken van uitslagen van 

bloedonderzoek, röntgenfoto’s, kleine vragen, etc.). 

 Waarneming: 

 dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste kinderen van America,  
Tijdens de zeskamp van Jong Nederland is er stiekem een 

Spelletjes Piet komen kijken. Hij zag daar een hele mooie 

boot die voor één van de spellen werd gebruikt. Daardoor 

kreeg hij een grandioos plan…  

Hij wil samen met de Sint en zijn pieten op zondag 15 

november met die boot naar America komen. 

Hij vertelde zijn plan tegen de Sint en die vond het een 

prachtig idee ! 

Om 13.45 uur worden alle kinderen met hun ouders verwacht 

op de parkeerplaats bij Boëms Jeu tegenover de school.    

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.    

Graag tot zondag 15 november !  

PS. Gelieve niet te parkeren op de 

parkeerplaats bij Boëms Jeu tussen 

11.00 en 15.00 uur i.v.m. de intocht van 

Sinterklaas. Hiervoor alvast onze dank! 

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

Het is goed om af en toe complimenten uit te delen, zoals: 

- De omgeving van Pannenkoekhuis Aan de drift in de Heerepeel 

begint steeds meer vorm te krijgen.  

- De kompoorten liggen er weer netjes bij. 

- De beukenhaag tussen de woningen van de Past. Jeukenstr en de 

spoorlijn wordt steeds meer echte haag.  

 

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 

 

 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
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KERN MET PIT !!editie 2016 
Wil je je leefomgeving verbeteren? Heb je een goed idee? Via de wedstrijd 

Kern met Pit kunnen bewonersgroepen of verenigingen aan de slag om 

mogelijk uiteindelijk € 1000,- te verdienen voor het initiatief of idee. Ga 

voor info naar www.kernmetpit.nl Inschrijven tot 31 oktober.  

 

 
Voortaan elke dinsdagmiddag vanaf 16.45 tot 19 uur 

in de Smelezaal Aan de Brug. Er is keuze uit ruim 
1300 boeken. Tot ziens !!! 

 
 

  San-sieraaddesign/’t Woonatelier 
* trendy dameskleding 

* leuke sjaals en tassen  

* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren 
ringen 
* workshops 
* woonaccessoires en meubels  
* cadeaubonnen 
* babycorner 
Van 28 oktober t/m 1 november zijn er weer de 
sfeerdagen. Gezellig winkelen in kerstsfeer      
 
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 

 

 
CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIGERS 

Vrijwilligers zijn de pijlers waar een vereniging op draait! Bent u al 

vrijwilliger bij een vereniging of wilt u vrijwilliger worden en heeft u 

ondersteuning nodig om uw werkzaamheden (nog beter) uit te voeren? 

Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray en Synthese, Servicepunt 

Jong&Oud Horst bieden hier ondersteuning in. Ondersteuning in de zin van 

wet- en regelgeving, advies hoe om te gaan met vrijwilligers of aandacht 

voor de persoonlijke ontwikkeling. Komend najaar zijn er nog diverse 

cursussen en workshops voor vrijwilligers, gratis of tegen  een kleine 

vergoeding. 

BHV (Bedrijfshulpverlening) basis en herhaling waarin EHBO, 

levensreddend handelen, brandveiligheid en ontruiming worden 

behandeld. 

IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) voor vrijwilligers die 

binnen hun vereniging bardiensten draaien. 

Hebt u interesse in het volgen van bovenstaande cursus(sen) meldt u dan 

aan via www.synthese.nl/cursussen-activiteiten 

 

Bike4Parkinson. 
Op 5 september heb ik deelgenomen aan de toertocht 

Bike4 parkinson .Dit was een fietstocht van 60 km. in ons mooie 

Zuid Limburg. De tocht begon en eindigde op de Cauberg in 

Valkenburg. Onderweg moest ook nog de Loorberg, Fromberg 

,Kruisberg , Gulpernerberg ,Eyserbosweg en de Dodeman ( zijkant 

Keutenberg ). beklommen worden. Het was een hele opgave maar 

ik heb het gehaald. Mede door een goede begeleiding .Deze 

mensen wil  ik dus extra bedanken . Dit zijn Petra en Marieke van 

Fysiotherapie de Risselt ,Walter Janssen , Erik Jeuken en speciaal 

Pierre Lucassen die mij enorm gesteund heeft. Mijn vrienden 

“Friends for ever“  voor de verassing op de Loorberg met spandoek 

en tekst op de weg en de familie boven op de Cauberg. 

Als laatste de mensen die een donatie gedaan hebben voor 

de stichting Bike4Parkinson . Dit is een mooi bedrag 

geworden dat ik overgedragen heb aan deze stichting. 

 

Met vriendelijke groeten: Bernie Holtackers. 

http://www.kernmetpit.nl/
http://www.twoonatelier.nl/
http://www.synthese.nl/cursussen-activiteiten


 

Graag willen wij iedereen, die op welke manier dan ook heeft bijgedragen 
tot het slagen van ons gouden huwelijksfeest,  

van harte bedanken. 
Met name de vele onverwachte reacties hebben  

ons zeer verrast. 
Nogmaals bedankt: 

 
Joep en Truus Pouwels, 

Eric, Jozé en Theo 
Bas en Coen 

 

Op 1 november 2015 hoopt mijn vrouw, onze (schoon-) 

moeder Mien Janssen Jeucken 80 jaar te worden.  

Proficiat van Piet, Annie en Perry 

 

 

Wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen. 

 

Aanbieding november: Herenoverhemd 

Flanel € 12,50 

 

Van 2 t/m 14 nov. 

 

v. Heijster Wol & Textiel 
 

 

 

 

 

 

 

Hebben alle voorzieningen in America over 10 jaar 

nog bestaansrecht? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het toekomstbeeld van je dorp mee bepalen? 
 

Meer dan honderd inwoners uit Horst aan de Maas hebben op zaterdag 

27 juni uitgesproken dat er iets moet gebeuren met de accommodaties 

voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting. Inwoners uit America waren 

er ook. Net als Griendtsveen, Hegelsom, Melderslo en Meterik. Op 

woensdag 4 november (19.30 uur) wordt er over en met deze dorpen 

in  Zaal Debije in Hegelsom verder doorgepraat. Als de toekomst van 

jouw dorp je aan het hart gaat, dan moet je –jong en oud- daar bij zijn! 

 

Eigen plannen 

De uitkomsten van 27 juni zijn samengevat. Tijdens de komende 

vervolgbijeenkomst op 4 november wordt dit toegelicht. Ook feiten en 

cijfers over het dorp worden gedeeld. Je wordt uitgedaagd om samen met 

andere dorpsgenoten actief aan de slag te gaan en na te denken over 

mogelijke oplossingen, eventuele samenwerkingen en toekomstplannen. 

Toekomstbestendige accommodaties en vitale verenigingen is het doel. 

Ook de jeugd van de dorpen wordt in november naar hun mening 

gevraagd. Terecht, de toekomst is van hen.  

 

Aanmelden 

De vervolgbijeenkomst is dé mogelijkheid om zelf een actieve rol te 

vervullen bij de ontwikkelingen van de accommodaties in jouw dorp. 

Aanmelden kan heel eenvoudig via de knop ‘Aanmelding Samen 

Accommodaties’ op www.horstaandmaas.nl. 

http://www.horstaandmaas.nl/


Sint Maarten 2015 
 

Op dinsdag 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 18:00 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 18.00  Rondgang langs de deuren  

18.00 uur  Fakkelwedstrijd bij Blokhut “Ôs Thoês”  

Aansluitend  Fakkeltocht naar St. Maartensvuur  

 St. Maarten verhaal Uitslag fakkelwedstrijd  

Het grote St. Maartensvuur  

Locatie vuur: Slikweg, gratis soep  

 

Sintermertes Veugelke, Hai en roej keugelke,  

Hai en bla-auw stèrtje, Hupsa Sintermerte 

 

Wijziging wandelroute  

Kabroeks Ommetje / Kerkbos. 
 

Door de verkoop van een perceel bouwgrond in het Kerkbos is de 

wandelroute Kabroeks Ommetje enigszins gewijzigd. De ingang en de 

uitgang van het bos zijn voortaan op dezelfde plek, nl. aan de Kerkbosweg 

bij het informatiebord. U kunt heerlijk rondwandelen in het mooie 

Kerkbos en daarna uw wandeling vervolgen door op de Kerkbosweg linksaf 

of rechtsaf te slaan. 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 18 november 2015 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 16 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 18 november. 

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

Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

 

Voor 1 december komt er nog een Peelklokje uit en daarna 

komt er nog eentje uit voor Kerstmis 

(graag voor of op 13 dec. a.s.).  
 

Vervoer in America 
Even een kleine tussenbalans: We zijn nu bijna een half jaar bezig met het 

Vervoer in America. Onlangs is er overleg geweest met de chauffeurs en is 

er een enquête ingevuld door de gebruikers van dit vervoersysteem. Het 

systeem is gebaseerd op Noaberhulp en vrijwilligheid.  

Het aantal chauffeurs is gelukkig onlangs wat uitgebreid. We kunnen nog 

steeds mensen gebruiken om op een dagdeel of als reserve te fungeren en 

we zoeken nog een extra planner. (cont. Persoon: Ruud Baltussen: 077-

4641396 ) Het aantal ritten is in dit half jaar bijna verdubbeld: een enorme 

groei dus. De meeste bestemmingen zijn de beide ziekenhuizen en 

familiebezoek. Ook wordt het Vervoer in America gebruikt door de 

doelgroep, waar het voor bedoeld is, maar ook jongere mensen maken 

gebruik. Het is voor iedereen in America, die dat nodig heeft. De 

gebruikers zijn heel duidelijk en geven het systeem een dikke 9 !!! Vooral 

de stiptheid van halen en brengen zijn grote pluspunten (Men hoeft niet te 

wachten) en ritten zijn makkelijk te reserveren. Het is goedkoop vervoer 

van deur tot deur. Ook zijn de chauffeurs erg behulpzaam en attent. 

Kortom: iedereen is erg tevreden.  

Werkgroep Vervoer in America.  



Kindcentrum De Wouter 
 
BSO De Woudlopers;   Voor- naschoolse opvang 
     Vakantieopvang incl. studiedagen 
 
KDV / PP De Notedop;  Dagopvang   
     Peuterprogramma 
52 weken geopend uitgezonderd zon- en feestdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie www.kinderopvanghetnest.nl / 
info@kinderopvanghetnest.nl  / 06-10227092 

 
 

Trekking Grote Clubactie 2015 : vanaf 10 december op 

www.clubactie.nl 

Trekking Zonnebloemloterij: vanaf 26 oktober op 

www.zonnebloem.nl 

 

Sintermertes  Veugelke - hai en roej keugelke 

Hai en bla-auw stértje - Hupsa Sintermerte  
 

10 november a.s. Sint Maarten  

 

http://www.kinderopvanghetnest.nl/
mailto:info@kinderopvanghetnest.nl
http://www.clubactie.nl/
http://www.zonnebloem.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpscoöperatie 

America. 
Motto: America dat stiët,  

ma neet zonder oow !! 

 

In het Peelklokje van september 

hebben we verteld wat nu al bij de dorpscoöperatie is 

ondergebracht: Dorpsdagvoorziening, Vervoer in America, 

Koersbal en AED-reanimatie. 

Al deze zaken hebben met welzijn in America te maken en 

gaan uit van het idee dat we in een gemeenschap als America 

veel samen moeten doen om met elkaar een prettige 

leefomgeving voor iedereen te maken. Het voor elkaar 

zorgen, en met elkaar zorgen is dan ook het motto van de 

Dorpscoöperatie America. 

Om ideeën op te doen hebben we in de afgelopen weken 

gekeken naar welke initiatieven in de omliggende dorpen zijn 

opgezet. We hebben uitgebreid gesproken met de 

Dorpscoöperatie uit Lierop, die al langer actief is en die 

onder andere Vervoer, Dagvoorziening, Eetpunt, 

Klussendienst en Hulpmiddelenuitleen onder haar hoede 

heeft.  

Verder hebben we de gemeente aangeschreven met het 

verzoek voor financiële ondersteuning van de coöperatie en 

haar activiteiten. 

  

Heel graag willen we in contact komen met mensen die ons 

willen helpen, bijvoorbeeld bij het opzetten van een 

promotiecampagne-ledenwerving. Heb je interesse om zo’n 

klus mee op te pakken? Of wil je met een nieuwe activiteit 

bij de DCA aansluiten? Of wil je gewoon meer weten van de 

DCA?...... 

Bel of mail naar 077-4642134, jacthijssen@home.nl 

mailto:jacthijssen@home.nl


Uitnodiging 
Op woensdag 18 november 2015 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.  

- Presentatie: Gezamenlijk energie inkopen?  

- accommodatiebeleid  - Stand van zaken  

- Gezondheidscentrum America 

- 125 jaar Parochie America 

 

Naast deze punten volgen we ook de ontwikkelingen van de werkgroepen: Samen 

Zorgen, Brood op de plank, Bouwen in America, Opgroeien in America, Vervoer in 

America, Buurkracht America en Verfraaiing Kabroeksebeek. 
 

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!!! 

 

Hebben alle voorzieningen in America over 10 jaar 

nog bestaansrecht? 

Het toekomstbeeld van je dorp mee bepalen? 
 

Meer dan honderd inwoners uit Horst aan de Maas hebben op zaterdag 

27 juni uitgesproken dat er iets moet gebeuren met de accommodaties 

voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting. Inwoners uit America waren 

er ook. Net als Griendtsveen, Hegelsom, Melderslo en Meterik. Op 

woensdag 4 november (19.30 uur) wordt er over en met deze dorpen 

in  Zaal Debije in Hegelsom verder doorgepraat. Als de toekomst van 

jouw dorp je aan het hart gaat, dan moet je –jong en oud- daar bij zijn! 

Zie bericht elders in het Peelklokje.  
 
 
 
 

 
 
 
 



De Buurtkwebbel 
Hallo America, 
Wij zijn Lynn, Mirthe en Ted. En wij maken een rubriekje 

in het Peelklokje. Wij hopen dat jullie dat leuk 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. 

Nieuws 
America help groep 8!! We zijn op zoek naar iemand die goed met kinderen kan 

opschieten en die een beetje toneeltalent heeft. Want anders moet groep 8 de 

musical delen met een andere groep. En die groep heeft dan volgend jaar geen 

musical. Meld je aan bij BS de Wouter. Graag informeren bij de directeur of bij de 

juf van groep 8. Alvast bedankt.  

Interview!!!  
Naam: Jack Poels  Leeftijd: 58 jaar  

Geboren: 27 juni 1957 Woonplaats: America 

Vragen. 
1. Wat zou je doen met 100.000 euro voor America? 

Ik zou het verdelen tussen:  1. Het nieuwe buurthuis.    

2 Het Peelmuseum. 3. Peelklokje. 4. Voor Hay 

Mulders die het dan mag verdelen. 

 

2. Wat vindt jij het voordeel van in America wonen? 

De mensen uit America doen er normaal over dat ik 

een zanger ben. Want als ik ergens anders ben dan 

kijken er soms mensen naar mij en in America is dat 

niet. 

Wat hij nog vertelde. 
In America is het normaal dat Jack beroemd is. Het is voor ons dan ook best raar 

dat er veel mensen zijn die samen met hem op de foto willen of een 

handtekening van hem willen hebben. Verder heeft Jack twee honden: Een 

Teckel pip en een Ierse setter Guinness. Verder is Jack druk met zijn beroep. En 

hij maakt natuurlijk ook plezier met de bandleden van Rowwen Héze. 

En ze hebben binnenkort ook de slotconcerten en Zondag in ’t zuiden. Dus 

hopelijk tot dan!! 

 

(kom jij ook naar Zondag in ‘t Zuiden 2015 ? Het wordt gezellig!!) 

Voor vragen of opmerkingen over de buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.  

 

De Buurtkwebbel. 

Echt contact maken 
Kent u iemand met dementie of met een verstandelijke beperking? Ervaart u 
soms ook dat het lastig is om echt contact te maken met diegene? Op 
woensdag 4 november 2015 is Stichting miMakkus te gast bij Vrouwen 
Beweging America (VBA). Op deze speciale avond stelt VBA haar deuren 
ook open voor belangstellenden die geen lid zijn. Wel graag even 
aanmelden en dan neemt Angelique Konijn, miMakker Cato, ook u mee in 
twee uurtjes ‘Ontmoet miMakkus’ om kennis te maken met de 

miMakkusmethodiek©. 

 
De miMakker© probeert mensen met dementie of een ernstig 
verstandelijke beperking uit hun isolement te halen. Deze miMakker kan 
met zijn bijzondere voelsprieten, zijn verblijven in het hier en nu en zijn 
authenticiteit, op een dieper niveau contact maken met de mensen met 
dementie of een verstandelijke beperking.  
miMakkusmethodiek© 
Uit praktijkervaringen is de miMakkusmethodiek© ontwikkeld. Deze 
methode is in eerste instantie ontwikkeld om specialisten, de miMakkers, 
op te leiden. Ondertussen willen steeds vaker verzorgenden, 
mantelzorgers en vrijwilligers de methodiek leren om 
communicatieproblemen te overbruggen. De miMakkusmethodiek biedt 
aan iedereen handvatten, via in-company trainingen of open 
inschrijvingstrainingen, om in het dagelijks leven contact te maken met 
deze kwetsbare medemens. De resultaten van miMakkers werken 
inspirerend. Mensen merken direct dat het werkt: als het contact wordt 
gerealiseerd en hun dierbare of een bewoner ontroert raakt, de ogen 
opent of glimlacht. Een zielsmoment… 

Ontmoet miMakkus bijeenkomst  
In de presentatie wordt nader ingegaan op mogelijke manieren van 
communiceren en de belevingswereld van de ander, het uitgangspunt van 
de benaderingswijze. Meer weten over de miMakkusmethodiek©? U bent 
van harte welkom! miMakker Cato deelt graag met u haar eigen 
ervaringen. 

 
Datum:  4 november 2015 Tijd:20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  Gemeenschapshuis “De Bondszaal”, Pastoor 
Jeukenstraat 15, 5966 NL America 
Toegang gratis, wel graag even aanmelden 
Aanmelding:  info@mimakkus.nl  Website:www.mimakkus.nl 

mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl
mailto:info@mimakkus.nl
http://www.mimakkus.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

…golf met een 
gastvrije G 

 
 
 
 
 
 

 
www.degolfhorst.nl  

 

 

 

Najaarsprogramma bij OJC CARTOUCHE!’ 
 Het programma van het najaar is bekend, leest u even mee?! 

  

30 oktober: ‘Rockfriday’ Live On Stage: Dirtbag 

Uit Horst komt de in 2010 opgerichte rockband DIRTBAG. Met de roots uit 

verscheidene ervaren regionale bands, presteert deze vijf mans het om 

een muur van geluid neer te zetten. DIRTBAG’s stevige sound en goede 

muziek keuze garanderen een goede show neer waar al vele positieve 

reacties op zijn 

geweest. Na enkele optredens in de regio speelt de band nu al in het hele 

land. De fans kunnen de setlist met covernummers van o.a. Iron Maiden en 

AC/DC, Van Halen, Metallica & Moterhead zeer waarderen. 

Entree gratis // open 20:00 

 

14 november: Live On Stage: WC EXPERIENCE! 

Bekend van o.a. 'Solex' & 'Maag ik hier rooke'. 

Al meer dan 25 jaar timmeren zij aan de weg, als één van de bekendste 

dialectbands van Nederland. 

WC Experience. Eind 2009 mochten zij vol trots de prijs "Beste 

dialectband van Nederland" in ontvangst nemen. Zelf noemen zij hun 

genre 'Rock 'n Loll'. Een term die inmiddels meerdere bands bezigen maar 

die eigenlijk maar bij één band goed past: bij WC Experience.  Zij 

begonnen met schrijven van onzinteksten op bestaande nummers.  

Een show van WC Experience is alsof je door 'n bulldozer van licht, geluid 

en show wordt overreden. De show wordt ondersteund door 'n 

professionele crew die het klappen van de zweep al jaren kent. WC 

Experience is dus meer dan 5 muzikanten. Het is 'n compleet muziekcircus 

wat alle feesttenten en festivals in het land wil aandoen. Binnenkort in 

Cartouche!  Open: 20:00 

 LET OP! BEPERKT AANTAL KAARTEN BESCHIKBAAR. 

 

 

Graag zelf met je vriendengroep een activiteit organiseren in Cartouche? 

 Stuur een mailtje naar concerten@ojccartouche.nl 

Graag een steentje bijdragen aan het vrijwilligerswerk van Cartouche? 

Stuur een mailtje naar bargroep@ojccartouche.nl 

 Check ook onze website: www.ojccartouche.nl of onze facebook: 

www.facebook.com/ojccartouche  

 

http://www.degolfhorst.nl/
mailto:concerten@ojccartouche.nl
mailto:bargroep@ojccartouche.nl
http://www.ojccartouche.nl/
http://www.facebook.com/ojccartouche


Uit de dorpsraadvergadering van 14 oktober j.l. 

 
- Bouwen in America. Er wordt momenteel volop gebouwd aan de 

Lisdodde. Ook zijn er plannen voor woningen in de huidige basisschool. 

Geïnteresseerden voor Wonen in America kunnen zich nog steeds melden 

via wonen@inamerica.nl  

- Jeugdoverleg. Op 23 november vindt weer het Jeugdoverleg plaats. In 

dit overleg worden plannen gemaakt voor de viering van Koningsdag in 

april 2016 

- De Werkgroep Brood op de plank (communicatie) is volop bezig met een 

nieuwe website voor America. Een andere werkgroep is bezig met de 

voorbereiding voor een wandelactiviteit op 24 april 2016, inmiddels 

uitgebreid met activiteiten in het kader van 125 jaar parochie America.  

- op 4 november wordt het accommodatiebeleid besproken met de 

gemeente Horst aan de Maas. Zie bericht elders in het Peelklokje.  

- subsidiebeleid. Met de dorpsraden is gestoeid over het beleid voor de 

komende jaren. Het huidige budget (ca. 850 mille) blijft overeind: de 

verdeling wordt mogelijk anders. Ook gaat de gemeente op proef werken 

met een vouchersysteem. Zie hiervoor de gemeentelijke website.  

- het Kabroeks Ommetje is enigszins gewijzigd door de verkoop van een 

bouwperceel in het Kerkbos.  

- op 24 oktober zijn enkele projecten van Cultureel Erfgoed Zwarte Plak 

officieel geopend. Een mooie aanwinst voor het Peelgebied en America.  

- Vervoer in America. Alom tevredenheid over deze vorm van vervoer, 

zowel bij de organisatie, de chauffeurs en vooral de gebruikers.  

- de verfraaiing van de Kabroeksebeek blijft nog steeds in beeld. Kwestie 

van lange adem.  

 

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 

18 november a.s. om 20.00 uur Aan de Brug. U bent van harte 

welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durven Doen 
 
Op maandag 16 november 2015 is het zover: de nieuwe sociale 
vaardigheidstraining “Durven Doen” gaat van start!  
De training is voor kinderen van het speciaal basisonderwijs met een 
autisme spectrum stoornis en/of ADHD, in de leeftijd van negen tot en met 
twaalf jaar. In de training leren en oefenen de kinderen met sociale 
vaardigheden, zodat zij in de omgang met leeftijdsgenoten en in hun directe 
omgeving kunnen groeien en ontwikkelen. Enkele leerpunten zijn: een 
stevige houding aannemen, omgaan met teleurstellingen en complimenten, 
emoties herkennen en grenzen aangeven.  
 
De kracht van een groep is dat de kinderen steun aan elkaar hebben, van 
elkaar kunnen leren en dat ze ondervinden dat ze niet de enige zijn met 
soortgelijke problemen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 
verschillende werkvormen; oefeningen, theorie, creatief bezig zijn, omdat dit 
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.  
 
De training bestaat uit negen bijeenkomsten van één uur en een 
ouderavond. De training start op maandag 16 november 2015, van 16.00 
uur tot 17.00 uur en zal plaatsvinden bij Synthese te Venray, Leunseweg 51, 
5802 CG Venray. Deelname kan alleen na aanmelding. De eigen bijdrage is 
€ 50,00. 
 
Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken of de website 
raadplegen (www.synthese.nl). We zijn telefonisch bereikbaar via 0478-
517300.  

 

 
 

Gezocht!!  

De werkgroep Vervoer in America is door de grote 

vraag naar ritten nog op zoek naar enkele 

chauffeurs voor 1 dagdeel per week of als 

oproepchauffeur / reserve.  

Interesse? Neem z.s.m. contact op met Ruud 

Baltussen.  

Tel. 077 - 4641396 
 

mailto:wonen@inamerica.nl
http://www.synthese.nl/


 

 

 

 
Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 hebben wij onze deuren geopend. 

U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten zoals 

-100% puur sap   -Wijn 

-Siroop    -Jam 

-Likorette   -Stroop 

-Dessertsaus    -Violatta 

-Gedroogde blauwe bessen -Bevroren blauwe bessen 

 

Ook hebben wij verscheidene schenkmanden.  Deze hebben wij altijd, in 

verschillende prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook geschenkmanden op maat 

laten maken. Leuk om te geven met een ziekenbezoek, als cadeau of als 

kerstpakket. 

 

Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even bellen om 

een afspraak buiten openingstijd te plannen. 

 

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts. 

Dorperpeelweg , America.  Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82 

 

...Het leven samen is heel bijzonder... 

...Zoveel delen met elkaar... 

...Vriendschap, vreugde, warm en teder... 

...Echte liefde.....Al 50 jaar... 
 

Op 26 november zijn wij 50 jaar getrouwd. 

Dit jubileum vieren we samen met ons gezin, 

familie en vrienden op 

21 november in de Bondszaal in America 

Jac en Mariet Derix – Van Dijnen 

STEMMING “UT GLAZE HOES” STOPGEZET – OPBRENGSTEN 

GAAN NAAR ALLE GOEDE DOELEN. 
Maandag 19 oktober heeft er wederom overleg plaats gevonden van de organisatie 

van “Ut Glaze Hoes” met afgevaardigden van de Goede Doelen 2015.  

Aanleiding was de voortgang van het opzetten van een nieuwe stemprocedure 

vanwege het onregelmatig verlopen van het stemmen voor de 5 Goede Doelen van 

dit jaar.  

De organisatie van “Ut Glaze Hoes” is na het afbreken van de eerste 

stemprocedure voortvarend met onafhankelijke partijen aan de slag gegaan om de 

nieuwe opzet zo zuiver mogelijk, transparant en zonder problemen te laten 

verlopen.  

Tijdens het overleg van maandag 19 oktober bleek echter dat er toch nog diverse 

onregelmatigheden zijn voorgevallen welke vooral te wijten zijn aan de 

beperktheid van de capaciteit van de huidige website. Dit probleem kon en kan 

echter op zo’n korte termijn niet opgelost worden waardoor tot grote spijt van 

eenieder deze onregelmatigheden toch zijn voorgevallen.  

Deze gang van zaken wordt door iedereen bijzonder betreurd en zeker ook voor 

de organisatie van “Ut Glaze Hoes” die alles in het werk heeft gesteld om op 

korte termijn tot een goede oplossing te komen.  

Op voorstel van enkele deelnemers is vervolgens besloten om dit jaar met volle 

overtuiging te werken en te gaan voor de meest sportieve oplossing t.w.:  

 

DE OPBRENGST VAN UT GLAZE HOES 2015 GAAT NAAR ALLE 

5 DEELNEMENDE PARTIJEN.  
Dit betekent dat vanaf heden de stemming voor “Ut Glaze Hoes” nu definitief 

wordt stopgezet en dat er nu in alle rust met experts op dit gebied gewerkt kan 

gaan worden aan een afdoende stemprocedure voor “Ut Glaze Hoes” 2016.  

De organisatie van “Ut Glaze Hoes”2015 dankt alle partijen t.w. Stichting Erato, 

Speeltuin Roeffen Mart, SamenUit Bus, Stichting Leergeld Horst aan de Maas en 

het Theatercafé voor hun zeer sportieve en prettige opstelling in deze.  

Namens alle partijen willen wij vanaf deze plaats onze grote dank uitspreken voor 

al diegenen die de voorbije weken hun stem hebben uitgebracht of hebben 

gepoogd dit uit te brengen op één van de geweldige Goede Doelen. Wij hopen en 

vertrouwen dat ook jullie begrip zullen opbrengen voor dit voor allen moeilijke 

besluit. Daarnaast roepen alle partijen iedereen op zowel inwoners als bedrijven 

en instellingen om deze actie via “Ut Glaze Hoes” nu meer dan ooit te 

ondersteunen op welke manier dan ook zodat zij zeker niet de dupe zullen 

worden van deze gang van zaken.  

 

Van vrijdag 18 t/m dinsdag 22 december draait “Ut Glaze 

Hoes” op volle toeren en wij rekenen net als in 2014 op de 

fantastische medewerking van geheel Horst aan de Maas. 



VBA America 
4 November.  

Lezing van Hart tot Hart verzorgd door stichting miMakkus. Angelique 

Konijn (miMakker Cato) zal deze avond voor ons komen verzorgen met een 

boeiende lezing over hun werk als miMakker. Zij helpen mensen met een 

verstandelijke beperking en dementerende mensen. Aangezien we dit een 

leerzaam thema vonden en wij ook voor subsidie van de gemeente open 

avonden moeten organiseren hebben we er voor gekozen om deze avond 

een open karakter te geven en zijn introducees van harte welkom. Dus 

breng gerust partner, dochter, buurvrouw of kennis mee. Stichting 

miMakkus heeft ons verzocht of ze deze avond mochten vermelden in 

lokale blaadjes, vandaar een bericht van deze stichting in deze uitgave 

van het Peelklokje (zie blz. 31). Breng je veel introducees mee, meldt dit 

even aan a.schurink@home.nl dan zorgen wij dat de koffie/thee klaar 

staat. De avond begint om 20.00uur in de Bondszaal. We hopen jullie 

allemaal te mogen begroeten. 

 

18 November.  

Uitstapje, jullie krijgen nog een uitnodiging. We vertrekken om 12.15 uur 

met de bus naar het Nationaal Vlasserij –Suikermuseum te Klundert. Hier 

krijgen we een rondleiding en daarna gaan we gezellig gezamenlijk 

dineren in de Zwaan te Deurne.  

 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 18 november 2015 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 16 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 18 november. 

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

Cuppen  Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt. 

Week tegen Kindermishandeling 
 
Op 16 en 17 november organiseert Synthese een lezing en een workshop in het kader van de 
Week tegen Kindermishandeling. Zowel professionals in zorg en welzijn als andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
 

16 november, lezing Münchhausen by proxy 
Nina vertelt op maandagavond 16 november een persoonlijk verhaal over Münchhausen by 
proxy. Ze is als kind door één van haar ouders mishandeld. Münchhausen by proxy is een 
ernstige vorm van kindermishandeling waarbij een ouder een kind gebruikt om zelf aandacht 
te krijgen van artsen en hulpverleners. De ouder verzint, verergert of veroorzaakt hiervoor 
psychische en/of lichamelijke klachten bij het kind. 
Nina komt vanuit de Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy (StOMBP). Ze zal vertellen 
over haar eigen ervaringen en vragen beantwoorden uit het publiek. 
Maandagavond 16 november, van 18.00 tot 20.30 uur, Leunseweg 51 in Venray. Graag vooraf 
aanmelden via info@synthese.nl  
 

17 november, workshop kindermishandeling – Wat kan ik doen? 
Wat is kindermishandeling eigenlijk? Wat zijn signalen van kindermishandeling en hoe 
herkent u deze? Wat kunt u vervolgens doen? Yvonne Wijnen van Veilig Thuis en Karen 
Longstaff van Synthese leren u het allemaal in deze workshop. U zult worden uitgedaagd en 
uw kennis zal worden getest!  
Dinsdagavond 17 november, van 19.00 tot 21.00 uur, Leunseweg 51 in Venray. Graag vooraf 
aanmelden via info@synthese.nl  
 
Aanmelden en kosten 
Om zeker te zijn van een plek kunt u zich vooraf aanmelden via info@synthese.nl met als 
onderwerp Week tegen Kindermishandeling. Vermeld hierbij duidelijk voor welke avond(en) u 
zich wilt aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Week tegen de kindermishandeling 
De Week tegen Kindermishandeling wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De 
Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vraagt in de week van 16 t/m 21 
november extra aandacht voor het thema kindermishandeling. Het terugdringen van het aantal 
gevallen van kindermishandeling is het doel. Landelijk organiseren vele zorg- en 
welzijnsorganisaties activiteiten voor ouders, kinderen en professionals. 

 
Synthese 
Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-
Limburg. Wij werken voor bewoners, gemeenten, woningbouwcoöperaties, 
zorgorganisaties, Vereniging Kleine Kernen Limburg, de Provincie, 
stichtingen en maatschappelijke organisaties. 
Onze missie is: "Iedereen doet mee”. 
 
Links 
www.synthese.nl 
http://www.weektegenkindermishandeling.nl/ 
http://www.vooreenveiligthuis.nl/ 
http://www.stombp.nl/ 
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Mensen in  het nieuws 
Op 17 oktober trouwden (na 25 jaar samen) Arie Sikes en 

Eveline Billekens.  
 

Op 6, 7 en 8  november zijn weer de slotconcerten van 

Rowwen Hèze. Tijdens de Zondag in het Zuiden zal de 

bijzondere productie “ Gebrouwen in Limburg “ uitgevoerd 

worden door een groot aantal muzikanten, ook uit America.  

 

Op 10 november is het weer Sintermerte.  

 

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 is op 2 januari a.s. Prinsenbal en 

bekendmaking Boerengezelschap 2016.  

 

De Sint komt op 15 november weer naar America met zijn 

Pieten 

Op 26 november zijn Jac en Mariet Derix – van Dijnen 50 

jaar getrouwd. Zij vieren dit op 21 november.  

Bernie Holtackers leverde een puike prestatie door de 60 

km. lange fietstocht bike4parkinson te volbrengen.  

 

Ben je geslaagd, kampioen geworden of iets te vieren? Geef 

het ons even door. 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.  

Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 


