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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 13 DECEMBER 
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) 23, 26 en 30 november, 3 – 7 – 10 

– 14 – 17, 21 en 24 december. Dit wordt opgehaald in de kleine 

containers. Containers graag gebruiken !! 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 23 november, 7 en 21 

december. 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 ?? 2016  

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 28 november en 2 januari 2016 

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 077-7110046 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.  

 

 

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


 

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 13 december 

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. Gratis toegang. De 

avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst. 

Elke maandag is er een interessant thema. Op maandag 7 december: 

Hoe vul je samen, op een fijne manier de dag in?  
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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 het leuk vinden om oudere medebewoners 

gezelschap te houden door ze bijv. te bezoeken en mensen 

die graag gezelschap willen.  

-  
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

 

Veteranen America. 

Programma: 

28 nov.   America – Rhode 

5 dec.    Ysselsteyn – America  

12 dec.   Merselo – America 

Daarna maken we ons op voor de winterslaap.  

Na de winterstop beginnen we weer op 5 Maart met:  

America – Hegelsom. 

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de 

trainingspakken door Café Boëms Jeu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Café 
Boëms Jeu 

 
 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
 

 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


 

 
 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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    

mailto:info@careforyouzorg.nl
mailto: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 

 

Attentie !!! 

Vriendelijk verzoek aan alle hondenbezitters om in de 

gaten te houden waar uw trouwe viervoeter zijn 

uitwerpselen achterlaat. Zonodig graag opruimen. Dank u 

namens de wandelaars en de spelende kinderen !! 
 

 

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. 
 

mailto:reintjes.t@xs4all.nl
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/


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 bij de Dorpsdagvoorziening De Huiskamer.  
Gebiedsteam Peel. 077-4779777 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

Te koop; 
Kerstbomen in alle maten. 
Gewone den (pecea) en blauwe 

den (omorica) 

Vanaf € 10,-    , natuurlijk in pot 

 

Ger Janssen 

Nieuwe Peeldijk 24 

America 

P.s. alleen verkoop van 

zaterdag  5 dec t/m maandag 14 december.   

 

mailto:vervoer@inamerica.nl


Zondag 15 november is Sinterklaas 

weer op bezoek geweest in 

America. 
 

Sinterklaas arriveerde dit jaar samen met zijn 

Pieten in een heuse STOOMboot op wielen en 

werd de boot voortgetrokken door een oude tractor.  

Na een muzikale noot van de jeugdfanfare en een korte toespraak 

van Sinterklaas, namen de Pieten de kinderen mee naar de zaal. 

Sinterklaas ging eerst een kijkje nemen bij Cartouche waar de 

kinderen van groep 7 en 8 waren. De Pieten gingen in de tussentijd 

vast enkele liedjes zingen met de kinderen in de zaal. Toen korte 

tijd daarna Sinterklaas de zaal binnenkwam, kon het spektakel 

losbarsten ! De kinderen van groep 7 en 8 genoten ondertussen van 

enkele leuke spelletjes bij Cartouche.  

In de zaal werden door de kinderen van de basisschool enkele 

leuke voordrachtjes gedaan. Tenslotte kreeg iedereen nog een leuk 

cadeautje van Sinterklaas.  

Wij willen graag iedereen bedanken voor de bijdrage aan dit mooie 

Sinterklaasfeest en een speciaal woord van dank aan: 

De jeugdfanfare, de verkeersregelaars, Boëms Jeu, Lumar, 

Cartouche en vrijwilligers, de collectanten, gulle gevers, de 

school, Jong Nederland en alle mensen die deze prachtige dag 

mede mogelijk hebben gemaakt! 

Hopelijk allemaal tot volgend jaar en een gezellige Sinterklaastijd 

toegewenst ! 

Intocht Comité America 
 

Verenigingen van America. 
Willen jullie tijdig de activiteiten voor 2016 

doorgeven voor het activiteitenoverzicht. Raadpleeg 

op www.americaweb.nl het meest recente overzicht 

om doublures te voorkomen. 

Graag doorgeven aan hay.mulders@ziggo.nl  

 
 
 
 
 

LIMBURGS KAMPIOEN 
Fanfare 1e divisie 

Op zondag 25 oktober jongstleden heeft muziekvereniging  
St Caecilia America deelgenomen aan het Limburgs Bondsconcours.  
Voor haar uitvoering van de twee concertwerken behaalde de 
fanfare maar liefst 92,33 punten met lof der jury. Hiermee werd 
de fanfare Limburgs Kampioen! 
Voor haar uitvoering kreeg de fanfare niet alleen lof der jury, maar 
ook geweldige reacties uit het publiek. 
Datgene waar de fanfare jarenlang aan heeft gewerkt, samen echt 
muziek maken, werd rijkelijk beloond. 
 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle hartverwarmende 
reacties die wij als vereniging en zeker als muzikanten mochten 
ontvangen na het behalen van dit kampioenschap. 
Vrijdag 4 december zal de vereniging door de Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen worden gehuldigd tijdens het jaarlijkse 
Caeciliafeest.   

Bent u geïnteresseerd in de opname? Neem dan contact op 
met het secretariaat: marionheijnen@home.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americaweb.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:marionheijnen@home.nl


CULTUREEL ERFGOED ZWARTE PLAK, 
drie Peelmonumenten officieel geopend. 
 

Op zaterdag 24 oktober vond de officiële opening plaats van de drie 
monumenten van Stichting Cultureel erfgoed Zwarte Plak (CEZP). Het 
monument van Rowwen (Christiaan) Hèze, Uitzichtpunt De Zuringspeel en 
De Kamiël van de Piël. De handeling vond plaats bij De Zwarte Plakheide 
onder “De Kamiël”, naar een ontwerp van Ruud van der Beele en door 
Dion Stoop Metaalbouw omgetoverd  tot een 5 ton zwaar kunstwerk van 
cortenstaal. Een kunstwerk, dat als oriëntatiepunt het verhaal vertelt van 
het oer-natuurgebied op de grens van America en Evertsoord. 
 
Een 150-tal belangstellenden luisterden naar toespraken van 
Gedeputeerde van de provincie Limburg: Patrick van den Broeck en de 
burgemeester Kees van Rooij, waarna beide figureerden om de contouren 
van het woestijndier in het kunstwerk zichtbaar te maken.  

 
De gedeputeerde prees namens het project Maasgaard de 
burgerparticipatie vanuit CEZP en noemde dit een voorbeeldproject. 
Burgemeester Van Rooij prees de samenwerking van de vele vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties uit de verschillende kerkdorpen van Horst aan 
de Maas. Jan Philipsen presenteerde het geheel en memoreerde aan de 
laatste bestuursvergadering, waarin werd aangehaald dat de eerste mail 
dateerde uit 2010.  
 
“Dat betekent dat we vijf jaar al bezig zijn. Het aantal vrijwilligersuren wat 
in de drie projecten zit, zijn er zeker meerdere duizenden. Uren die 
werden gedragen door tal van organisaties, te veel zijn om allemaal te 
noemen. Ook wil ik  alle mensen die vanuit professioneel oogpunt waren 
betrokken, bedanken. Want of het nu de kraanmachinist, constructeur of 
de ambtenaar van de gemeente was, wat we met z’n allen deelden was 
het enthousiasme en de wil om dit te bereiken. Een enthousiasme dat 
verder reikt dan hun functies noodzakelijk maakt.” Jan Philipsen sloot met 
de woorden: “Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak bedankt iedereen 
die op welke wijze dan ook zijn medewerking heeft verleend en hiermee 
verklaar ik de projecten voor geopend.” Waarna alle aanwezigen een ware 
stormloop veroorzaakten om als eerste het monument te beklimmen. 
 

 

EETPUNT AMERICA 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 16 december 2015 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 14 december 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 16 december. 

 

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

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

 

 

Optreden Cantaremos 

13 December 2015 a.s. staat er een optreden gepland samen met 

de koren Basic soul, Meriko vocaal en ons koor Cantaremos. Er 

worden mooie kerstliederen ten gehore gebracht.  Ook is er een 

gezellige kerstmarkt en u kunt er lekker glühwein drinken. De 

middag zal plaatsvinden op de Kannegietweg 10 te Meterik van 2 

uur tot half 6. Hopelijk zien we u daar !! 

 

 

 

 

 

 



WE GAAN BEGINNEN! 

Uitnodiging 

informatiedag 
 

BOUW 

GEZONDHEIDSCENTRUM: 
 

Datum:  zondag 29 november Plaats  : aan de Brug 

Tijd: 10.30 uur tot 12.30 uur Voor wie? : alle Americanen 

 

Opening door Jan van Dongen, korte toelichting op 

programma. Voorstellen gebruikers gebouw. 

1 De bouw: 

 Hoe gaat het gebouw eruit zien, de planning. Schetsen 

bouwtraject. Wat ? wanneer?  

  kennismaking IFPM adviesbureau en aannemer bouw. 

 Wat kan het dorp doen als vrijwilliger, wie wil er 

meewerken? Welke hulp kan er geboden worden?  

Welke klussen en wanneer? Misschien iets voor U ? 

 Welke ruimte is er voor mensen met een beperking tot 

de arbeidsmarkt? 

2 In sub groepjes doordenken over onderwerpen als keuken, 

tuin, helpen bouw, fondswerving?  

3 Korte terugblik werkgroepen.    

 

Hoe ziet het traject er verder uit? Vragen uit de zaal.   

 

4 Presentatie koersdocument bestuur, kort krachtig.  

 

Tot de 29e !! Bestuur Gezondheidscentrum America.   

 

 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 

 

 Dinsdag 15 december is er geen arts aanwezig. De apotheek in 

America is dan wel geopend. 

 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 

 

Verenigingen van America !! 

Denken jullie aan het doorgeven van jullie 

activiteiten voor 2016 voor het jaaroverzicht. 
 

Er zijn weer nieuwe Grote letterboeken in de ruilbieb De 

Laeshook. Elke dinsdagmiddag geopend vanaf 16.45 uur. 

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


Playbackshows 2016 

9 en 10 januari 
De 11de van de 11de is alweer geweest en dus is het carnavalsseizoen 

begonnen. Het Jeugdcomité start zoals gewoonlijk haar festiviteiten met 

de alom bekende Playbackshows voor jeugd en volwassenen. Deze vinden 

plaats in de bondszaal van America. 

Op zaterdagavond 9 januari vindt voor de 16de keer de GROTE 

PLAYBACKSHOW plaats. Voor iedereen die van de basisschool af is, is hier 

de kans !! Pak de uitdaging aan  om met één van die grote geldprijzen er van 

door te gaan !!! Hoofdprijs € 150,- Geef je/jullie vóór 6 januari op bij Tiny 

Martens, dit kan per telefoon 077-4641848 of mail tinymartens-

hermans@home.nl of via opgaveformulier elders in dit blad. 

Op zondagmiddag 10 januari is dan de knalmiddag voor de 

basisschooljeugd. Voor de 31ste  keer vindt er dan de 

JEUGDPLAYBACKSHOW plaats.  Zit je in groep 2 t/m 8 van de 

basisschool en wil je deze middag er met de grote wisselbeker vandoor 

gaan en/of met een geldprijs of vind je het gewoon leuk om mee te doen, 

geef je/jullie dan zo snel mogelijk op ( vóór 26 december) door het 

opgaveformulier in te leveren dat je op school krijgt (ook elders in dit 

blad). Of  mailtje sturen naar tinymartens-hermans@home.nl kan ook. Voor 

iedere “artiest” is er een leuk aandenken. 

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses van 2016 en hun 

gevolg bekend gemaakt worden. 
De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van 

Discotheek Star met de bekende Dj’s Corné en Erwin. 

Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America en 

omgeving !! 

Schroom je niet!! Schrijf je in voor dit festijn !!  

Zie ook advertenties elders in dit blad. 

 

 

I.v.m. nieuwe alcoholwet werken we tijdens álle activiteiten met 

polsbandjes  

 

In 2017 bestaat muziekvereniging St Caecilia America 100 jaar.  
Voor deze gelegenheid zijn wij op zoek naar materialen die door de 
jaren heen over en van de vereniging zijn verzameld.  
We denken dan aan krantenknipsels, foto’s, oude uniformen, wie 
weet wat nog meer. 
Heeft u iets liggen? Neem dan contact met ons op. U kunt uw 
materialen bij ons inleveren. U kunt ons ook op de hoogte brengen 
van wat u heeft zonder het af te geven, maar zodat wij het wel 
kunnen archiveren.  
 
Kunt u ons helpen? Neem dan contact op met Hans v.d. Munckhof  
(077-4641371 of jmmunckhof@home.nl )  

 

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2016 
9 januari Playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd 

10 januari Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en 
Jeugdprinses 

23 januari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 

Dut deze oavend ôw schonste carnavalsklier a want deze 

oavend is verkliëd 

 9 februari Carnavalsbal 

     Jeugdcomité America 
 

Dorpsraad America 

De eerstvolgende dorpsraadvergadering is op woensdag 16 

december 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 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:jmmunckhof@home.nl
mailto:wonen@inamerica.nl


Wereldlichtjesdag Sevenum /Noord-Limburg 
 

Elk jaar op de tweede zondag in december wordt 

Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit jaar, op zondag 13 

december 2015, staan we met elkaar stil bij alle kinderen 

die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn 

overleden, vermist; maar zeker is: Ze worden gemist! 

We hopen op die manier een lichtpuntje te kunnen bieden 

in deze donkere dagen.  We eren en herinneren al die 

kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren naar live muziek, troostende 

woorden en gedichten.  

Het gevoel dit samen te kunnen delen, ieder op zijn eigen manier geeft troost… 

Er is een lied dat speciaal voor wereldlichtjesdag is geschreven: ”Precious Child”  

Dit zal gezongen worden door Joep van Wegberg en Marloes Nogarede.   

 

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden er 

nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd 

kaarsen gebrand voor alle kinderen die zo erg gemist worden. 

 Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur 

ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een kind dat gemist wordt 

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte uitgenodigd.   

Er zijn mensen van alle leeftijden…..  Broertjes, zusjes, grootouders, andere 

familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom. 

Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje 

dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie 

het verlies nog zo vers is en voor een ander is het al  vele jaren geleden . De pijn 

van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven 

hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.  

Door de naam te noemen, te herdenken, door letterlijk stil te staan en dat 

kaarsje aan te maken, zal die verbondenheid door licht kracht geven. 

Mocht u de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kunt u thuis om 19.00 

uur een kaars te branden.  

Immers: World Wide Candlelighting is een mooi initiatief waar iedereen simpelweg 

aan mee kan doen.  

Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo 

hun medeleven te tonen. Zij zorgen er op deze manier voor dat er in de gehele 

wereld op de tweede zondag in december een soort lint van lichtjes ontstaat.  

Wij nodigen u van harte uit om om 13 december vanaf 18.30 naar het Pastoor 

Vullinghsplein te Sevenum  (bij Janssen-Noy)  

Er zal daar iemand zijn die u vraagt of de naam genoemd wilt hebben van diegene 

die u wilt herdenken. Dit is absoluut geen verplichting om bij de bijeenkomst 

aanwezig te zijn. Om 18.45 zullen we een korte tocht maken naar het terrein van 

het jongeren gilde om buiten in een sfeervol verlichte ambiance stil te staan bij 

het gemiste kind.  

Mocht het hoosweer zijn dan bent u rechtsreeks welkom in de blokhut  van het 

Jongeren gilde, Het Vongdere 1 in Sevenum   

Na afloop bent u van harte uitgenodigd bij het haardvuur in de blokhut voor een 

kop koffie/thee en zelfgebakken vlaai/cake. 

De mogelijkheid om na te praten of om te ontmoeten zal er zeker zijn. 

Wees welkom en voel die verbondenheid door licht. 

Marion Lemmen, Sjoerd van den Dam, Mien Driessen en Dian Driessen-Heldens 
Kijkt u gerust op facebookpagina; wereldlichtjesdag Sevenum/Noord Limburg 

 

Parochie America 125 jaar !! 
In maart 2016 bestaat de Parochie America 125 jaar.  

Er zijn een aantal leuke ideeën geboren om dit jubileum niet 

zomaar voorbij te laten gaan. Het weekend van 23 en 24 april 2016 

als feestweekend gekozen. Er zijn dan diverse activiteiten gepland, 

die door kleine werkgroepjes uitgewerkt gaan worden. Er is een 

combinatie gemaakt tussen activiteiten van de werkgroep Brood op 

de plank (ondernemersver. America OVA en Dorpsraad), 125 jaar 

parochie en een activiteit voor het Gezondheidscentrum. Kortom: 

het wordt een mooi stukje samenwerking.  

Onlangs is dit ook besproken met de gemeente. Nieuwsgierig of 

interesse om mee te helpen ? Neem contact op met Hay Mulders 

hay.mulders@ziggo.nl of bel 0621274075.  
 

Gemengd zangkoor Cantaremos 
We hebben in de tussentijd weer een paar leuke dingen meegemaakt. Ook 

staat er nog een leuk uitstapje te wachten. Ten eerste we hebben weer 

een mooi Rowwen Hèze slotconcert achter de rug. Daarvoor is onze dank 

groot naar alle leden die weer geholpen hebben tijdens het slotconcert. 

Ook heeft ons koor op de familiedag (Zondag in het Zuiden) meegedaan 

aan de uitvoering van het nummer Gebrouwe in Limburg. Dit was een zeer 

mooie ervaring voor ons koor hiermee hebben we laten zien dat ze in 

America ook nog een actief koor hebben die zich inzet voor een groot 

festival. 

Aanstaande 13 december 2015 staat er een kerstinn gepland samen met 

de koren Basic soul, Meriko vocaal en ons koor Cantaremos daar worden 

mooie kerstliederen ten gehore gebracht.  Ook is er een gezellige 

kerstmarkt  en u kunt er lekker glühwein drinken. De middag zal 

plaatsvinden op de Kannegietweg 10 te Meterik van 2 uur tot half 6. 

Hopelijk zien we u daar !! 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Programma Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma november:  

29 nov.  Lottum – America 1  

6 dec.  America 1 – SVEB 

13 dec. Resia Wellerlooi – America 1 

 
Aanvang wedstrijden 14.30 uur. 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op 

Sportpark Erica. 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

 

Ook voor korte ritjes ! 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 
 

 

 
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. 

 

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  
 

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 en efficiënte 

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 !! 
 

 

Er zijn ook kinderboeken in de ruilbieb De Laeshook. Elke 

dinsdagmiddag geopend vanaf 16.45 uur. Loop gerust eens binnen 

in Aan de Brug.  

 

De Gerarduskalenders zijn er nog !! 

Ze kunnen afgehaald worden bij Mw. Vullings,  

Sjees 5, tel. 077 4641787. 

Kosten per kalender: € 6,75. 
 

Dankbetuiging 

 

Zoveel medeleven, zoveel troostvolle woorden, zoveel 

liefdevolle kaarten. 

Wat hebben ze veel voor ons betekend. 

Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan  bij het 

overlijden van Toos maar zeker ook tijdens haar ziekte bent 

u ons enorm tot steun geweest. Dank voor jullie warme 

betrokkenheid, op welke manier dat heeft mogen zijn. 

 

Jan Geerarts, kinderen en kleinkinderen 

 



Activiteitenoverzicht America 2015 
November 

23 – Jeugdoverleg  

25 – KBO  activiteit gezellige middag Bondszaal 

27 en 28 – Sinterklaas op bezoek bij Jong Nederland  

28 - Sint bezoek verenigingen (gaan we vanuit) 

28 – H. Vormsel 

28 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

29 – informatiebijeenkomst Gezondheidscentrum America  

 

December 

4 - Caecilia-avond fanfare  

9 - Kienen voor ouderen 

13 - inleveren kopie Peelklokje voor Kerst en jan. 2015  

13 – Deelname Cantaremos aan Kerst-inn te Meterik 

16- Zonnebloem Kerstviering 

16 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

16 - Eetpunt America   

18 – Kerstviering KBO  

19 t/m 3 jan. – Kerstvakantie 

26 – Darttoernooi Station America  

29 – Jaarvergadering Ald Prinsen  

 

Januari 2016  

2 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

3 - Prinsenbal/Verlovingsbal met uitkomen nieuw Prinselijk Paar en Adjudanten en 

uitkomen nieuw Boerenbruiloftsgezelschap   

8 – Dropping Jong Nederland 

9 -  Playbackavond (Jeugdcomité) 

10 - Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses (Jeugdcomité) 

13 -- openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

15 – Nieuwjaarsborrel Jong Nederland 

15- bezoek Seniorenbeurs Veldhoven KBO 

16   Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 

17 – nieuwjaarsconcert Fanafare  

17 -- inleveren kopie Peelklokje 

23  Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses (Jeugdcomité) 

24  Voorverkoop Zittingsavonden 

26 – Truujebal Boëms Jeu 

29  Zittingsavond 

30  Zittingsavond 

 

Activiteiten voor 2016, aanvullingen / wijzigingen graag zsm doorgeven 

bij hay.mulders@ziggo.nl  

 

Complimenten woon – en leefomgeving  
 

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

- Leden en leiders van Jong Nederland hebben onlangs flink de 

handen uit de mouwen gestoken rond Aan de Drift aan de Lorbaan 

- De herfstbladeren worden in boomrijke straten met vereende 

krachten opgeruimd. Af en toe helpt de gemeente een handje.  

- De vogels worden deze komende winter  extra verwend op het 

Caeciliahof.  

 

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 

 

 
Voortaan elke dinsdagmiddag vanaf 16.45 tot 19 uur 

in de Smelezaal Aan de Brug. Er is keuze uit ruim 
1400 boeken. Tot ziens !!! 

 

Trekking Grote Clubactie 2015 : vanaf 10 december op 

www.clubactie.nl 

 

VBA America  
2 Dec. Avond verzorgd door De Peelhazen uit Odiliapeel.  Met 

muziek en sketches zal het een ontspannende avond worden. 

Aanvang om 20.00 uur in de Bondszaal. 

16 dec. Kerstavond in surprise sfeer. Breng die avond een 

ingepakt presentje mee voor de waarde van € 2,50 en laat je 

verrassen. Aanvang om 20.00 uur in de Bondszaal. 

 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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  San-sieraaddesign/’t Woonatelier 
* trendy dameskleding 

* leuke sjaals en tassen  

* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren 
ringen 
* workshops 
* woonaccessoires en meubels  
* cadeaubonnen 
* babycorner 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.twoonatelier.nl/
http://www.kinderopvanghetnest.nl/
mailto:info@kinderopvanghetnest.nl


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…golf met een 
gastvrije G 

 
 
 
 
 
 

 
www.degolfhorst.nl  

 
 

http://www.degolfhorst.nl/


Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese 
Synthese biedt in het voorjaar 2016 diverse trainingen aan. Voor meer 

informatie over het aanbod, kunt u contact opnemen met de coördinator: 

Yvonne Imming via telefoonnummer 0478 517300.  

Het is mogelijk om u direct in te schrijven via de site. Daarvoor klikt u 

bovenaan op de homepage van Synthese op de blauwe link: cursussen en 

activiteiten. U kunt het aanmeldingsformulier invullen door verder te 

klikken op de link ‘Voor iedereen: trainingen en groepen’ en te kiezen 

voor de betreffende groep.  

Onderstaande trainingen bieden wij gratis aan. 

Puber in huis 

Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich 

machteloos voelen; misschien geen grip meer hebben op hun puber. In de 

cursus 'Puber in huis' wordt u als ouder(s) ondersteund in het omgaan met 

'puberteitsproblemen'. U leert te luisteren, te onderhandelen, te zien wat 

voor wie een probleem is en wat kenmerkend is in deze fase. De training 

start op 21 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Blijf in Balans: training voor mantelzorgers 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 

Het is niet altijd gemakkelijk om balans te vinden in het dagelijks leven 

als u intensief voor een ander zorgt. Deze training maakt u bewust van uw 

patronen en helpt u te ontdekken hoe ù in balans kunt blijven. De training 

start op 20 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
 
 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

Vanuit de paardenvrienden is er weinig nieuws te vermelden. 

We zijn weer in  manege Wieneshof (Hegelsom) aan het 

oefenen en wel op woensdagavond van 8 uur tot 9 uur. De les 

van vrijdagavond is komen te vervallen. Heel af en toe wordt 

er nu nog op een wedstrijd gestart. Heeft U interesse om 

eens een kijkje te nemen in het nieuwe complex achter de 

Golfhorst (richting Sevenum) dan kunt U het beste kijken 

onder www.peelbergen.eu . Daar vindt U de agenda van de 

diverse wedstrijden die hier georganiseerd worden. 

 

  
 

Beste jongens en meisjes  van America, 
Zondag 29 november zal er een bijzonder concert 

plaatsvinden in America in de Bondszaal.  

Onder begeleiding van de jeugdfanfare hoor je een nieuw 

spannend Sinterklaas-verhaal.  

Zet dan ook je schoen, wie weet zal de Sint er wat in doen!  

 

Het concert is bedoeld voor alle kinderen t/m 12 jaar van 

America.  

Het concert begint om 15.00 uur. Je bent van harte welkom, 

dus graag tot dan!! 

    Fanfare St. Caecilia 

 

 

 

 

http://www.peelbergen.eu/


 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpscoöperatie America. 
Motto: America dat stiët, ma neet zonder oow !! 

 

Onze Dorpscoöperatie America heeft een nominatie gekregen voor 
de aanmoedigingsprijs “De Verbinding”. Hierover zal meer nieuws 
volgen in de lokale media. 
  
Het idee achter de dorpscoöperatie is dat we in een samenleving als 
America zijn aangewezen op elkaar. We moeten samen zorgen voor 
een leefbaar dorp: samen activiteiten organiseren, samen zorgen.  
Je kunt al de activiteiten en initiatieven die ontstaan het beste een 
gezamenlijk onderdak bieden om hun administratie, financiën etc. 
te regelen. Dorpsdagvoorziening, Vervoer in America, Koersbal en 
AED/reanimatiecursus zijn al bij de coöperatie ondergebracht. 
Anderen (bestaand of nieuw) zijn welkom. Met nadruk melden we 
dat dit voor jong en oud kan zijn. Een paar voorbeelden uit 
omliggende dorpen zijn: kleine-klussendienst, reparatiedienst, 
huiswerk/studiebegeleiding, ziekenbezoek etc. 
  
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


 Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

 
Uitslagen week 46 
Oxalis MW1 - Lottum MW1 7-7   Oxalis MW2 - DOT (V) MW1  2-12 
Swift (V) A2 - Oxalis A2 9-10  Swift (V) A1 - Oxalis A1  15-6 
DOS (A) B1 - Oxalis B1  6-4  Oxalis C1 - MKV C1   22-1 
Oxalis D2 - DOS (A) D1  2-5  Oxalis D1 - Swift (V) D2   2-4 
Oxalis E1 - VIOS (O) E2  15-1  Swift E3 - Oxalis E2 ? 
De Merels F1 - Oxalis F1   Oxalis 1 - Fortuna '74 1   8-9 
Oxalis 2  - DES (V) 1  11-3 

 
Competitieprogramma week 47/48 

Datum Aanvang Thuis team Uit team Accommodatie Plaats 

25-11-2015 20:30 Oxalis MW1 Olympia(O)/DOS(A) MW1 De Kruisweide SEVENUM 

25-11-2015 19:30 Oxalis MW2 Nijnsel MW1 De Kruisweide SEVENUM 

 

Trainingstijden zaal 

Dinsdag  

17.30-18.30u Pupillen F2 en Pupillen F1 (gymzaal Hegelsom) 

17.30-18.30u Pupillen E1, E2 (Kruisweide Sevenum) 

18.00-19.00u Pupillen D en Aspiranten C (Kruisweide Sevenum) 

19.00-20.00u Junioren A1 en Junioren A2 en Senioren 1 en Senioren 2 (Kruisweide 

Sevenum) 

Woensdag 

19.30-20.30u Midweek 1 & 2, Recreanten (Kruisweide Sevenum) 

Donderdag  

18.30-20.00u Aspiranten C,  B1 en Junioren A2 (Kruisweide Sevenum) 

20.00-21.30u Junioren A1, Senioren 1 en Senioren 2 (Kruisweide Sevenum) 

 

Kangoeroeklup Korfbalvereniging SV Oxalis 

Binnen de 4 fusiekorfbalverenigingen van SV Oxalis bestaat de Kangoeroe Klup 

intussen al weer enkele jaren. Door de Kangoeroe Klup komen kinderen al op 

vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren 

in teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met 

bewegen bezig. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en 

warme plaats – voor de jongste leden binnen onze vereniging. Binnen de 

Kangoeroe Klup vervullen een viertal jeugdige kangoeroes een hoofdrol. Deze 

figuurtjes heten Scoro, Funny, Jumper en Spurt. De kinderen leren deze figuurtjes 

ook tijdens de training kennen. Daarnaast is er een website ontwikkeld waar 

kinderen naast de training leuke dingen kunnen ontdekken: 

www.kangoeroeklup.nl 

Bij de Kangoeroe Klup trainen de kangoeroespeelsters/-spelers van 4 jaar 1x per 

maand. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het 

zwemdiploma te behalen. Vanaf 5 jaar gaan de kangoeroespeelsters/-spelers 

vaker trainen en zullen ze in de loop van dat jaar hun eerste wedstrijdjes gaan 

spelen binnen de Korfbalkring Horst-Venray. De reisafstanden blijven hierdoor 

acceptabel. Aan het einde van elk seizoen nemen de kangoeroes deel aan de 

spellendag van de Korfbalkring Horst. 

 

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

Trainingsdagen  Kangoeroes 

28-11-2015  10.00-11.00 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum (thema Sinterklaas) 

19-12-2015  10.00-11.00 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum 

23-01-2016  10.00-11.00 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum (vriendinnentraining 

thema Carnaval) 

20-02-2015  10.00-11.00 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum  

05-03-2015  10.00-11.00 uur Sporthal De Kruisweide Sevenum (wervingsdag) 

Wie weet tot ziens bij de Kangoeroe Klup van  SV Oxalis. 

Agenda: 

 24/11/2015: 2e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  

Voor F van 17.30-18.30 uur in Gymzaal Hegelsom en voor E+D van 17.30-

18.30 uur in Sporthal De Kruisweide Sevenum  

 27/11/2015: Sinterklaasavond bij Café Feestzaal Cox in Horst van 18.30-

20.00 uur voor Kangoeroes + F + E + D-jeugd 

 

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

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

www.facebook.com/OxalisHorst. 
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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  Hebben jullie Rowwen Héze ook gehoord wij in ieder geval wel! 

Het was echt heel leuk!!! Zijn jullie er ook geweest laat het ons weten 

via: buurtkwebbel@peelklokje.nl  

Interview!!!  
Naam: Karin Van Den Munckhof (onze juf in groep 7/8) Leeftijd: 27 

Geboren: 16 Maart 1988 Woonplaats: America 

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

America is een mooi dorpje. Eigenlijk is het al goed zoals het is. Maar als 

ik iets mag veranderen…Ik vind het aanzicht niet zo mooi als je het dorp 

binnen komt rijden via de Zwarte Plakweg. Dat zou ik wel willen 

veranderen en. Langs de wegen mogen meer bomen. Verder zou ik het 

speelplein wat groener laten maken met gras en struiken. 

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

Er zijn genoeg winkels zoals De Spar, Het Hofje en Böems Jeu. Best veel 

voor een klein dorpje! We hebben in ons dorp genoeg ruimte voor je eigen 

sport. En natuurlijk wonen er leuke mensen!! (groep 8). 

Wat ze nog vertelde. 
Ze woont net in een nieuw huis samen met haar vriend Erik Van Lipzig. 

Toen ze er kwamen wonen kregen ze de poes Pepper erbij. Door de week 

gaat ze met haar broer naar de Boemboxband dat is altijd heel gezellig. 

Ze houdt erg van chocola. Daar maak je haar dan ook echt blij mee!  

Ze werkt nu ongeveer 5 maanden op De Wouter bij ons in de klas.  

Daarvoor heeft ze 2 jaar in Wanssum gewerkt. Buiten school geeft ze ook 

nog bijles aan andere kinderen. En ze vindt het een grote eer om de 

Buurtkwebbels les te mogen geven. (Voor alle kinderen die juf Karin ooit 

nog krijgen, ze is een superjuf)  

Voor vragen of opmerkingen over de buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.     De Buurtkwebbel. 

KBO-activiteiten 
 

De KBO heeft de komende maanden de volgende activiteiten op 

het programma staan.  

 

Woensdag 25 november vanaf 14.00 uur: 

Een gezellige middag met troubadourmuziek.  

Locatie: Bondszaal. Zaal open vanaf 13.45 uur, toegang gratis.  

 

Vrijdag 18 december: de jaarlijkse kerstviering.  

We starten de middag om 13.30 uur in de kerk met een mis – met 

muzikale begeleiding door ons Americaans Gemengd Kerkkoor.  

Vervolgens gaan we naar de Bondszaal voor een gezellig samenzijn 

met een hapje en een drankje.  

U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij Ger Cuppen (Kabroekstraat 

31) tot uiterlijk 10 december a.s. 

 

Op vrijdag 15 januari 2016 gaan we – als er voldoende 

belangstelling is – met de bus naar Veldhoven, naar de 

SeniorenExpo.  

De SENIOREN EXPO is een complete huishoudbeurs met ruim 100 

stands. Men vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, 

gezondheid en beweging en hobby en creativiteit. De SENIOREN 

EXPO is alles onder één dak voor de 50 plussers. Onder het genot 

van een hapje en een drankje kunt u in een sfeervolle ambiance 

genieten van het optreden van seniorenorkesten/-koren en 

artiesten. De bus plus toegang tot de Expo kost Euro 7,00 p.p. voor 

KBO-leden. Voor niet-KBO-leden is de prijs Euro 10,00 p.p. 

Aanmelding is mogelijk tot 1 december 2015 bij Ger Cuppen.  

 

Tijdens de Ledenvergadering van de KBO op 28 oktober jl. zijn er 

enquêteformulieren uitgereikt t.b.v. de samenstelling van ons 

activiteitenprogramma voor 2016. Wij hebben nog niet van 

iedereen een ingevuld formulier mogen retour ontvangen.  

Graag willen wij u verzoeken dit alsnog te doen en het ingevulde 

formulier uiterlijk 1 december in te leveren bij een van de 
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bestuursleden of in de brievenbus WoZoCo. Wij kunnen dan medio 

december het programma voor 2016 vaststellen op basis van uw 

voorkeuren.  

 

De contributie voor 2016 is tijdens deze zelfde ledenvergadering 

vastgesteld op Euro 25,00 p.p. We verzoeken u dit bedrag in de 

maand januari over te maken naar RABO bankrek.nr: NL58 RABO 

0102506477 – of om het formulier “eenmalige machtiging” in te 

vullen en in te leveren bij het secretariaat of de brievenbus 

WoZoCo. Wilt u geen lid meer blijven, zegt u dan s.v.p. voor 24 

december a.s. op.  

 

Lid worden is uiteraard ook mogelijk. Graag zelfs. Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd.  

 

 
Meld u aan bij het secretariaat of een van de andere 

bestuursleden.  

Bestuur KBO Horst-America 

(Gerrie Geurts, Ger Cuppen, Monique Plaisier, Mariet Verheijen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes,  
 

Het is de 11e van de 11e geweest. En daarmee is het 

officiële startsein gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen 

in Limburg. In het Turfreiërsriêk is het nog even wachten tot de eerste 

activiteit. Op zondag 3 januari staat het Prinsebal/Verlovingsbal op het 

programma en het belooft weer een geweldig leuke en spannende dag te 

worden. Rond de klok van 15.00 uur zullen de hoofdpersonen van Carnaval 

2015, te weten het Boerenbruidspaar Koen en Claudia Tielen en het 

Prinselijk Paar Rick en José met hun Adjudanten Lody Pouwels en Gerrie 

Mulders, aftreden in de Bondszaal en zal Rick worden opgenomen in de Ald-

Prinse-garde. Na dit alles gaan we langzaam maar zeker naar het moment 

van het uitkomen van het nieuwe Boerenbruiloftgezelschap. En 

daaropvolgend de nieuwe Prins en Prinses met hun Adjudanten en verder 

gevolg. De organisatie is al druk bezig om er een mooi en spannend spel 

van te maken. Met lekkere muziek van de discotheek kan het 

carnavalsfeest daarna losbarsten.  

Consumptiemunten 

De consumptiemunten, die de komende carnavalsperiode worden gekocht van 

de Carnavalsvereniging en het Jeugdcomité, zijn bij alle carnavalsfeesten in 

de zaal geldig. Munten die bij het einde van de carnaval over zijn kunnen 

uiterlijk carnavalsdinsdag 9 februari tijdens het Muts Àf in de zaal worden 

ingewisseld.  

 Gevelvlag Turftreiërs 

In de winkel van Ine Derks-Haegens liggen de Turftreiërs-vlaggen te koop 

voor € 18,50 per stuk. Bij Ine zijn ook houders en vlaggestokken 

verkrijgbaar. Daarnaast is de Turftreiërs-cd ook verkrijgbaar. Deze kost € 

5,- per stuk. Bij gezamenlijke aankoop van gevelvlag en cd betaalt u de 

pakketprijs van € 21,-. 

Voorverkoop Zittingsavonden 

Extra aandacht vragen wij voor de voorverkoop van de zittingsavonden. Op 

zondag 10 januari vindt de voorverkoop van de zittingsavonden plaats bij 

café Boëms Jeu. Tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Anders dan andere jaren 

vindt de verkoop dus een stuk vroeger in het seizoen plaats. De prijs voor 

een kaartje is €12,50. En per persoon kunnen maximaal 20 kaarten gekocht 

worden. Het programma zullen we binnenkort bekendmaken. Na enkele 

jaren van minder Americaanse inbreng op de zittingsavonden, zijn we blij 

om alvast te vermelden dat er enkele Americaanse artiesten staan te 

popelen om op te treden. En de avonden worden feestelijk afgesloten met 

muziek van de groep Altiëd Noeït te Laat.   



PROGRAMMA CARNAVAL 2016 
Zo  3 januari PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;  

aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van 

Boerenbruidspaar Koen en Claudia en Prins Rick, Prinses José en 

Adjudanten Lody en Gerrie. Later volgt bekendmaking nieuw 

Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw Prinselijk Paar met 

Adjudanten.      

Za  9 januari PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. 

Aanvang: 20.30 uur in de bondszaal 

Zo  10 januari JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN –PRINSES.  

Aanvang: 14.30 uur in de bondszaal 

Zo  10 januari VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN 

Za 16 januari  RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 21.44 

uur in de bondszaal 

Za  23 januari RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot ca. 21.30 

uur in de bondszaal.  

Di   26 januari TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.  

Vrij 29 januari 

en   

Za 30 januari 

ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.11 uur in de bondszaal. De zaal 

is om 19.30 uur open. De muzikale begeleiding is in handen van 

de Joekskapel Mekkeluk Zât. 

Wo  3 februari ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens carnaval in een 

zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. We willen deze 

mensen graag even in het zonnetje zetten maar om privacy-

redenen krijgt de carnavalsvereniging niet altijd de namen van 

de mensen die tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis 

moeten verblijven. Als bij u namen bekend zijn, wilt u deze dan 

s.v.p. doorgeven aan Dido Janssen, tel. 06-10143199, 

secretaris@turftreiers.nl 

Alvast bedankt.          

Vrij 5 februari ‘S-middags: SCHOOLCARNAVAL  

’S-Avonds:  CARNAVALSDIENST in de kerk, m.m.v. de Erica-

kapel.  

+ CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  6 februari BEZOEK HÔRSTER CARNAVALSPARADE met gezamelijke 

terugkomst + feest in America.  

Zo  7 februari BOERENBRUILOFT. Om 15.30 uur; trouwerij in de onecht voor de 

kerk. Daarna receptie in de tot boerenschuur omgetoverde 

bondszaal.  

Ma  8 februari OPTOCHT. Aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in de 

bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.  

Di   9 februari JEUGDCARNAVALSBAL in de bondszaal Aanvang: 15.00 uur. 

MUTS ÀF  Gezamelijke afsluiting van Carnaval 2016. Aanvang: 

20.30 uur 

Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 

Voor meer informatie over carnaval 2016 kijk op 
www.turftreiers.nl  
Of like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws en foto’s.   
 
 
 
 
 
 

 

 

Samenwerking C.V. de Turftreiërs en Boerenbruiloftcomité America 

 

Met de start van het nieuwe seizoen willen we jullie ook graag 

informeren over een belangrijke ontwikkeling binnen 

carnavalsvereniging de Turftreiërs en het Boerenbruiloft-comité.  

In de zomerperiode zijn er onderling diverse gesprekken geweest. Met 

als resultaat een nieuwe, uitgebreidere samenwerking. Vanaf heden 

vallen de activiteiten van het Boerenbruiloftcomité onder de 

carnavalsvereniging. De organisatiestructuur van de carnavalsvereniging 

is aangepast met een nieuw bestuur en nieuwe werkgroepen (Waaronder 

dus de werkgroep Boerenbruiloft). Voor meer informatie, zie 

www.turftreiers.nl  

  

Wij hopen en denken dat we met deze verandering een mooie stap 

hebben gemaakt, om gezamenlijk carnaval te organiseren en te vieren 

en zo van de carnaval in America een nog mooier en groter feest te 

maken. Voor nu, maar ook in de toekomstige jaren 
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Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese 
Synthese biedt in het voorjaar 2016 diverse trainingen aan. Voor meer informatie over het 
aanbod, kunt u contact opnemen met de coördinator: Yvonne Imming via telefoonnummer 
0478 517300.  
Het is mogelijk om u direct in te schrijven via de site. Daarvoor klikt u bovenaan op de 

homepage van Synthese op de blauwe link: cursussen en activiteiten. U kunt het 
aanmeldingsformulier invullen door verder te klikken op de link ‘Voor iedereen: trainingen en 
groepen’ en te kiezen voor de betreffende groep.  

Informatie: 
Oudercursus Opvoeden & zo 
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook zo moeilijk dat de opvoeder zich onzeker voelt 
over zijn/haar aanpak. Iedereen heeft dan weleens behoefte aan steun en advies. Om die 
reden biedt Synthese de oudercursus Opvoeden & zo aan, voor opvoeders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd. U krijgt vaardigheden aangereikt om uw kind te simuleren tot plezierig 
gedrag en om vervelend gedrag te corrigeren. Uiteraard worden ook ervaringen uitgewisseld 
en kan men elkaar tips geven. 
De groep start in januari 2016 week 4: de exacte data en tijden zijn nog niet bekend. Wij 
bieden deze  cursus gratis aan. 

Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 
Voelt u zich niet altijd op uw gemak in het gezelschap van anderen? En vindt u het lastig om 
voor zichzelf op te komen binnen een groep? Synthese biedt een training van zes 
bijeenkomsten aan waarin u leert hoe u zich gemakkelijker staande houdt binnen een groep. 
Een opluchting om te zien dat u niet de enige bent! De training start op 27 januari 2016: van 

19.00 tot 21.00 uur. Wij bieden deze  cursus gratis aan. 

 
 

Dorpscoöperatie America genomineerd voor de Verbinding  
 

In de gemeente Horst aan de Maas worden jaarlijks vele evenementen en 

mooie initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en 

samenwerkingen. Natuurlijk Ondernemend! juicht deze activiteiten toe. 

Daarom wordt tijdens de jaarlijkse netwerkborrel einde van het jaar De 

Verbinding, een aanmoedigingsprijs voor bijzondere projecten of 

evenementen in de gemeente Horst aan de Maas, uitgereikt.  

Zes bijzondere initiatieven in de gemeente zijn de door de partners van 

Natuurlijk ondernemend genomineerd, waaronder de Dorpscooperatie 

America. Tijdens de netwerkborrel op vrijdagmiddag 18 december i.s.m. 

ut Glaze Hoês bij de ijsbaan in Horst wordt de Verbinding 2015 uitgereikt. 

Natuurlijk ondernemend (www.natuurlijkondernemend.nl ) is een 

samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties actief in Horst aan 

de Maas. Het stimuleert initiatieven om Horst aan de Maas te profileren in 

de gemeente , maar ook daarbuiten, omdat het in Horst aan de Maas goed 

wonen, werken, ondernemen en ontspannen is. Rond de thema’s wonen, 

zorg en vrije tijd worden projecten geadopteerd of zelf geïnitieerd.  

 



Glasvezel in het buitengebied ?? 
Op 26 november (Kronenberg – Torrekoel) en 10 december (Meterik – ’t 

Kruuspunt) zijn er informatieavonden over glasvezel in het buitengebied. 

Op deze avonden wordt uitleg gegeven over de plannen en wat de 

financiële consequenties zijn voor deelnemers. 

Beide avonden beginnen om 19.30 uur.  

 

Accommodaties America.  
De komende maanden zal een werkgroep accommodaties vanuit de 

dorpsraad de huidige stand van zaken en de wensen hieromtrent in beeld 

gaan brengen. Hiervoor zal nog contact opgenomen worden met de 

verenigingen en de diverse gebruikers. Op 13 januari 2016 is er een 

dorpscafé gepland waarin we van gedachten wisselen over de uitkomsten 

van deze inventarisaties en nadenken over de toekomst van verenigingen 

en accommodaties in America. Noteer deze datum alvast.  

 

Parochie America 125 jaar !! 
In maart 2016 bestaat de Parochie America 125 jaar.  

Er zijn een aantal leuke ideeën geboren om dit jubileum niet 

zomaar voorbij te laten gaan. Het weekend van 23 en 24 april 2016 

als feestweekend gekozen. Er zijn dan diverse activiteiten gepland, 

die door kleine werkgroepjes uitgewerkt gaan worden. Er is een 

combinatie gemaakt tussen activiteiten van de werkgroep Brood op 

de plank (ondernemersver. America OVA en Dorpsraad), 125 jaar 

parochie en een activiteit voor het Gezondheidscentrum. Kortom: 

het wordt een mooi stukje samenwerking.  

Onlangs is dit ook besproken met de gemeente. Nieuwsgierig of 

interesse om mee te helpen ? Neem contact op met Hay Mulders 

hay.mulders@ziggo.nl of bel 0621274075.  
 

Huis van morgen. 
De Werkgroep Samen zorgen bracht onlangs een bezoek aan het Huis van Morgen 

in Panningen, waar in een bestaande woning allerhande aanpassingen te zien zijn 

om mensen langer in hun eigen woning te laten wonen. Erg interessant. Een 

aanrader om eens te gaan kijken. Zie hiervoor www.huisvanmorgen.nu  

 

Uit de dorpsraadvergadering van 18-11-2015 

 
- Er werd een presentatie gegeven over het collectief inkopen van energie 

(elec. +gas). Wellicht interessant voor inwoners van America. Kijk hiervoor 

op www.nlenergiec ollectief.nl Wordt vervolgd. 

- Het accommodatiebeleid van de gemeente heeft geresulteerd in de 

oprichting van een werkgroep accommodaties. Zij gaan op grond van de 

ontwikkelingen die er op ons afkomen (ontgroening, vergrijzing, afname 

aantal leden en teruglopende bezetting) kijken waar de toekomstige 

behoeften liggen. Op13 januari is er een dorpscafé waar hierover 

doorgepraat wordt met u.  

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

Lisdodde. De voortgang van de voorbereidingen van het bestemmingsplan 

voor de Wouterstraat heeft vertraging opgelopen. Het archeologisch- en 

bodemonderzoek nemen klaarblijkelijk veel tijd in beslag. 

- Op 23 november was het  jeugdoverleg. Op 22 april 2016 zal er weer een 

gezamenlijke Koningsspelen georganiseerd worden. 

- In het Beukenhof zullen enkele speeltoestellen vervangen worden door de 

gemeente. De glijbaan en het klimtoestel worden vervangen door een 

combinatietoestel. De draaischijf en het 4zits draaitoestel worden vervangen 

door de draaischijf spin. Bij het trapveld en de skatebaan aan de Ger. 

Smuldersstraat zal ook het e.e.a. vervangen worden. De jeu de boulesbaan 

aan de Sjees zal een metalen omheining krijgen.  

- Het Vervoer in America loopt prima.  

- De ruilbieb wordt langzaam maar zeker steeds meer bezocht. Ook het 

aantal boeken groeit nog. Er is een grote variatie aan boeken voor jong en 

oud. Het project is (samen met de dorpskeuken in het nieuwe 

Gezondheidscentrum) aangemeld voor de wedstrijd Kern met pit.  

- De werkgroep Brood op de plank is volop bezig om een leuk weekend te 

organiseren (23-24 april 2016) met daarin diverse activiteiten o.a. rond het 

125 jarig bestaan van de parochie America. Er zijn enkele werkgroepjes 

actief die iets gaan doen met o.a. wandelen, muziek, dorpsontbijt, 

dienstenveiling, jeugd, ouderen, film, expositie.  

- Het verzoek om prioriteitsgelden toe te kennen aan een initiatief van de 

Werkgroep Oud America (blijvende herinnering op diverse plekken in het 

dorp) is gehonoreerd. Oud America gaat dit verder uitwerken.  

- Er zit gelukkig weer beweging in een veilige fietsverbinding Hoebertweg / 

Spoorweg.  

De volgende dorpsraadvergadering is op woensdag 16 

december om 20 uur Aan de Brug. 
 

Fietsers opgelet !! Zorg dat je gezien wordt !!!! 

Heel veel fietsers voeren erg slechte verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 
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Ook benieuwd naar de bouw van het 

Gezondheidscentrum?? 

Kom dan op 29 november zeker even luisteren  

naar de plannen.  

Misschien kunt u ons wel actief meehelpen. 

Aanvang 10.30 uur Aan de Brug !! Tot dan… 
 

Mensen in  het nieuws 
Op 26 oktober overleed Toos Geerarts – Geurts, echtgenote van Jan Geerarts. 

Toos was 76 jaar. Op 29 oktober is Anneke Ploegmakers - Bongers overleden, 

vlak voor haar 90 ste verjaardag. Op 18 november overleed in Blerick Jan 

Haegens (Jan van de smid), echtgenoot van Jo Haegens – Poels. Jan was 91 jaar.  

 

Op 8 november is Cas Mulders geboren, zoon van Mart Mulders en Loes Heger, 

broertje van Fem (Jacob Poelsweg 36 ).   

Als nieuwe bewoners begroeten we Ruud Merkx op Zouavenstraat 14 en Mien 
Bertrams – Duijf op Landauer 13. Welkom in America.  

Op 26 november zijn Jac en Mariet Derix – van Dijnen 50 jaar getrouwd. Zij 

vierden dit op 21 november.  

Op 25 oktober leverde Fanfare St. Ceacilia een prachtige prestatie door op het 

bondsconcours voor Limburgse muziekgezelschappen een 1e prijs met lof der jury 

te behalen. Ze werden met een puntentotaal van 92,33 Limburgs kampioen bij de 

fanfares in de 1e divisie !! 

Op 4 december, tijdens de Ceacilia-avond zullen Peter vd Homberg (40 jaar lid) 

en Theo Roelofs (50 jaar lid) gehuldigd worden. .  

Verder zal onze fanfare op die avond worden gehuldigd door de Limburgse Bond 

van Muziekgezelschappen voor het behalen van het Limburgs kampioenschap. 

Hay en Jacqueline Engels keerden eind oktober terug van hun voettocht (ruim 

2500 km.) naar Santiago de Compostela (Sp). Een geweldige prestatie en en voor 

hen een onvergetelijke belevenis! Chapeau !! 

De Dorpscooperatie America is genomineerd voor de Verbinding, een 

aanmoedigingsprijs voor bijzondere projecten.  Een mooie waardering voor dit, 

nog prille initiatief.  

We wensen u allemaal een fijne Sinterklaastijd toe.  

Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten, 

inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 13 

december.  

Heb je iets te melden 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. 


