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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 JANUARI 
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 2016 * 

 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   

Zet uw afval tijdig aan de straat. 
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) 21 en 24 december, 4,7,11,14, 

18, 21 , 25 en 28 januari . Dit wordt opgehaald in de kleine containers. 

Containers graag gebruiken !! 

Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 21 december, 4 en 16 januari. 

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 12 mei 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 2 en 30 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.  

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
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Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  

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

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

e.d.   

Leuk idee: kom eens een keer met een groep 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.  

 

 

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. ! 

 

 

 

 

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 

 

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)  

 

KADOTIPS!!! 

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 5x11 jaar Turftreiers  

Het boek “ Van 16 naar America” is ook te koop 

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op  

zaterdagmiddagen in Oudheidkamer de Moeëk 

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/
http://www.reindonk.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 17 januari 

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 

 

LANDSCHAP HORST AAN DE MAAS 
Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de prachtige 

natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij door middel van 

erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke akkerranden en 

amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen van boeiende wandel- en 

fietsroutes. 

Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl 

Op deze website leest u meer over onze activiteiten en 

subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een groen en 

aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, werken en recreëren 

is. Daar gaan wij voor! 

 

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.  

 

 

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. 

 

 

De werkgroep Oud America wenst  iedereen FIJNE 

FEESTDAGEN toe !! 
 
 
 
 
 
 

 

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:  

- iemand die 2 leergierige buitenlandse kinderen bijles wil 

geven op de basisschool  

- iemand die dit voorjaar bij enkele mensen de tuin wil 

bijhouden.  
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Ik wens u allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2016! 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

Veteranen America. 

Programma: 

Na de winterstop beginnen we weer op 5 Maart met:  

America – Hegelsom. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een sportief en 

gezond 2016.  

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  

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

Het weekend van 23 en 24 april 2016 is als feestweekend 

gekozen. Er zijn dan diverse activiteiten gepland, die door kleine 

werkgroepjes uitgewerkt worden. Zoals: op zaterdagavond een 

dienstenveiling en daarna een muziekavond. De American all 

Starsband is al bijna geformeerd. Op de vroege zondagmorgen een 

dorpsontbijt, gevolgd door een wandelactiviteit mmv diverse 

verenigingen. Daarnaast staan er nog activiteiten voor de jeugd en 

voor ouderen op het programma. Het plan is om een tent te 

plaatsen vur de kerk op het plein. Ook in de kerk zullen diverse 

activiteiten plaatsvinden.  

Nieuwsgierig of interesse om mee te helpen ? Neem contact op met 

Hay Mulders hay.mulders@ziggo.nl of bel 0621274075.  

 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Café Boëms Jeu 
 

Openingstijden tijdens kerst en  
oud & nieuw 

Kerstavond zijn wij gesloten. 
Eerste kerstdag zijn wij geopend vanaf 19.00 uur. 
Tweede kerstdag zijn wij geopend van 10.00 uur. 
Oudejaarsdag zijn wij geopend vanaf 18.00 uur.  
Nieuwjaarsdag zijn wij geopend vanaf 10.00 uur.  

 
VERDER WENSEN WIJ 
IEDEREEN SFEERVOLLE 

KERSTDAGEN EN EEN GOED 
& VOORAL GEZOND 2016!! 

 
Ook het komende jaar staan wij graag weer 

voor U klaar!! 
Voor al uw feesten, partijen, vergaderingen, 

koffietafels, of       gewoon een  gezellige 
avond uit, bij Boëms Jeu!! 

Want, 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! 
“Fijne feestdagen allemaal en de beste wensen voor 2016!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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


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. 
 

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 
 

AUTORIJSCHOOL  TON PELZER 

Nu ook autorijlessen in America en 
omstreken. 
N. Pelzer  Dissel 13,  5966TD America 
Bel of mail voor een vrijblijvend intake -
gesprek. 
06-50517418 Ton  of  06-15161516 Nick 
 

Kerstactie: gratis proefles en Tussen Tijdse 
Toets 
Voor aanmeldingen in 2015  
autorijschool@tonpelzer.nl    www.tonpelzer.nl 
 

 

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


Verenigingen van America. 
Willen jullie 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 
 

Er zijn weer nieuwe Grote letterboeken in de ruilbieb De 

Laeshook. Elke dinsdagmiddag geopend vanaf 15 uur. 

 

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 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 

 

Ook voor korte ritjes ! Bel even naar Vervoer in America en 

u wordt geholpen. 

Steeds meer mensen maken gebruik van het Vervoer in 

America .  

Wij rijden binnen de gemeente Horst aan de Maas en naar 

Viecuri in Venlo en Venray.  

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

naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416 
 

 

 

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

Het weekend van 23 en 24 april 2016 is als feestweekend 

gekozen. Er zijn dan diverse activiteiten gepland, die door kleine 

werkgroepjes uitgewerkt worden. Zoals: op zaterdagavond een 

dienstenveiling en daarna een muziekavond. De American all 

Starsband is al bijna geformeerd. Op de vroege zondagmorgen een 

dorpsontbijt, gevolgd door een wandelactiviteit mmv diverse 

verenigingen. Daarnaast staan er nog activiteiten voor de jeugd en 

voor ouderen op het programma. Het plan is om een tent te 

plaatsen vur de kerk op het plein. Ook in de kerk zullen diverse 

activiteiten plaatsvinden.  

Nieuwsgierig of interesse om mee te helpen ? Neem contact op met 

Hay Mulders hay.mulders@ziggo.nl of bel 0621274075.  
 

Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma: De Winterstop is ingegaan. 

We bedanken de trouwe supporters (thuis en uit) voor de ondersteuning in 

de 1e helft van de competitie. In de 2e helft hebben we jullie ook zeker 

weer nodig. 

 

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica of bij 

een uitwedstrijd.  

Allemaal fijne feestdagen en tot in 2016 !! 
America 1 wordt gesponsord door Station America 

 

 

Ruilbieb de Laeshook is VANAF 1 JAN. 2016 open 

op dinsdagmiddag van 15 uur tot 19 uur in de 

Smelenzaal in Aan de Brug. Gratis boeken ruilen! 

Voor elk wat wils. 

http://www.americaweb.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
mailto:wonen@inamerica.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


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 voortaan geopend vanaf 15 uur. Loop gerust eens 

binnen in Aan de Brug.  

 

Horst duikt voor 16e keer het nieuwe jaar in 
De Nieuwjaarsduik is een ware Hollandse traditie. Een heerlijke frisse duik 

en daarna een lekker warme kop snert. 

Wie is er niet groot mee geworden?  In de 

wijde omtrek van Horst zijn al velen met 

dit fenomeen opgegroeid. Vanaf de eeuwwisseling wordt namelijk al 

gedoken in het water van het strandbad van kasteelpark ter Horst. Het is 

hiermee de oudste en tevens ook de grootste Nieuwjaarsduik van onze 

provincie. Op 1 januari is het strand bij het Parkhotel opnieuw het decor 

voor dit winterse evenement. 

Het moment suprême is de heldenduik om exact 12.00 uur. Het thema van 

dit jaar is Sweet sixteen. De organisatie moedigt de deelnemers aan dit 

op hun eigen manier in te vullen. Er liggen weer leuke prijzen klaar voor 

de best verklede duikers. 

De Horster Nieuwjaarsduik zal ook  deze keer het predicaat Unox serieuze 

duik dragen. Bovendien is het evenement door de soep- en 

rookworstenfabrikant uitgeroepen tot de oudste én grootste duik van 

Limburg. Deze titel zal op nieuwjaarsdag ongetwijfeld opnieuw eer aan 

gedaan worden. De organisatie kan maximaal 250 duikers toelaten.  

Ticketverkoop loopt via de officiële website www.nieuwjaarsduikhorst.nl  

Hier is ook alle informatie over de duik te vinden.. 

Activiteitenoverzicht America 2015/2016 
December 

t/m 3 jan. – Kerstvakantie 

26 – Darttoernooi  America  

29 – Jaarvergadering Ald Prinsen  

Januari 2016  

2 – Oud papier inzameling Jong Nederland America   

3 – nieuwjaarsbijeenkomst AVV 

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

uitkomen nieuw Boerenbruiloftsgezelschap   

8 – Dropping Jong Nederland America 

9 – Theaterdag Jong Nederland America (4-9 jaar) 

9 – nieuwjaarsborrel OVA 

9 -  Playbackavond (Jeugdcomité) 

10 - Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses (Jeugdcomité) 

13 – Dorpscafé accommodaties America  (20 uur)   

13 -- Kienen voor ouderen  

15 – Nieuwjaarsborrel Jong Nederland 

15 - bezoek Seniorenbeurs Veldhoven KBO 

16 - Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten 

17 – nieuwjaarsconcert Fanfare  

17 -- inleveren kopie Peelklokje 

20 – Eetpunt 

23 - IVN Winterwandeling Aan de Drift (Lorbaan) 10:00 uur 

23 - Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses (Jeugdcomité) 

24 - Voorverkoop Zittingsavonden 

26 – Truujebal Boëms Jeu 

26 – Zonnebloem kienen 

29 - Zittingsavond 

30 - Zittingsavond 

30 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

Februari  

5 – Carnavalsavond Jong Nederland America / OJC Cartouche 

5  - Schoolcarnaval 

5 - Carnavalsdienst 

6 - ‘s avonds Carnavalsbal (Boerenbruiloftcomité)  

7 - Sleuteloverdracht Mèrthal te Horst 

7 - Boerenbruiloft  

8 – 12 – Carnavalsvakantie  

8 - Optocht met aansluitend prijsuitreiking en carnavalsbal  

9 - JeugdCarnavalsbal (Jeugdcomité) en ’s avonds afsluiting Carnaval – Muts af.  

10 - - Kienen voor ouderen 

14 – Valentijnsdag 

17 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

17 - Eetpunt 

21 - inleveren kopie Peelklokje 

24 – KBO Gezellige middag : Schone schijn 

27 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

27 – concert Jeugdfanfare met Jeugdharmonie Horst 
Activiteiten voor 2016, aanvullingen / wijzigingen graag zsm doorgeven bij hay.mulders@ziggo.nl  

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


Beste inwoners van America, 
 

Hierbij het overzicht van de missen tijdens de Kerstdagen in onze eigen St. 

Jozefkerk en de missen op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Komen de 

tijdstippen u niet uit en wilt u naar een andere kerk voor een mis, dan verwijzen 

we u naar de site van de Rooms Katholieke Federatie Horst: www.rkhorst.nl of 

kijk in de vitrinekast naast de kerkdeur, daarin komt een overzicht van alle missen 

in de andere kerken van de Federatie. 

 

Op Kerstavond, donderdag 24 december: 

1. Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 uur “kindje wiegen” in onze eigen 

St. Jozefkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij zijn welkom bij 

de kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje voorgelezen zal worden 

en ook enkele kerstliedjes gezongen zullen worden. En de kinderen 

mogen natuurlijk ook zelf even het kindje wiegen. We beginnen op tijd! 

 

2. Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 uur. 

Deze Kerstviering is een gezinsmis. De zang en de teksten en het 

kerstverhaal worden verzorgd door kinderen uit America. We hopen velen 

welkom te mogen heten bij deze viering, een sfeervol begin van deze 

feestelijke tijd. 

 

Op vrijdag 25 december, 1e Kerstdag,  is er een Hoogmis  om 11.00 uur, met 

medewerking van het Gemengd Kerkkoor uit America.   

Na de hoogmis is de kerk open tot 16.00 uur voor bezichtiging van de kerststal. 

 

Op zaterdag 26 december, 2e Kerstdag,  is er géén mis in onze kerk.  

 

Op zondag 27 december is er gewoon een mis in onze kerk om 11.00 uur.  

 

Op oudejaarsavond 31 december is er alleen een mis om 18.00 uur in de  

H. Lambertuskerk in Horst. Verder is er ook op nieuwjaarsdag 1 januari om 

10.30 uur alleen in de H. Lambertuskerk in Horst een mis. 

 

We hopen dat vele parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen komen vieren 

in onze kerk in America. 

 

Ziekencommunie: 

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere 

omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand 

de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door het algemeen 

secretariaat van de Rooms Katholieke Federatie Horst, waartoe ook onze kerk 

behoort (tel. 077-3981416) of geef het door aan Ine Daniels-v.d. Coelen (tel. 077-

4641438). De priesters van de federatie staan graag ter beschikking om bij deze 

mensen langs te gaan.  

 

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hele fijne 

Kerstdagen toe te wensen en een gezegend Nieuwjaar en vooral ook alle 

medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet in het 

afgelopen jaar.  

 

Werkgroep gezinsmissen 

Namens de Rooms Katholieke Federatie Horst 
de coördinatoren van de St. Jozef parochie America. 

 

EETPUNT AMERICA 
 

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

Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 20 januari 2016 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 18 januari 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 20 januari. 

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

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

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 
 

Gevonden, nabij de Bondszaal: fietscomputertasje. Merk 

Koga. Voor informatie: redactieadres Hofweg 2a.  

Tel. 077 4642033 

 

 

 

http://www.rkhorst.nl/


Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese  
Synthese biedt in het voorjaar 2016 diverse trainingen aan. De trainingen 
vinden plaats bij Synthese in Venray. 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.  

SO(ciale) VA(ardigheids-) training opkomen voor jezelf: voor jongeren 

van 12 t/m 16 jaar 
De training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen 
bijdrage is € 50,--. 
Het is voor jongeren niet altijd makkelijk om aansluiting te vinden bij 
leeftijdgenoten en zelfbewust om te gaan met anderen. Soms raak je 
ondergesneeuwd, word je gepest, heb je last  van verlegenheid of krijg je 
vaak ruzie. De training helpt jongeren om steviger in hun schoenen te staan 
in contacten met anderen. De groep start op 26 januari van 18.30 uur tot 
19.45 uur.  

Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 

jaar, in de periode rondom de scheiding 
Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen 
bijdrage is € 50,-. 
In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de 
echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend zodat zij vaardigheden 
leren die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane 
situatie. De cursus start op 27 januari van 15.00 uur tot 16.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank aan alle mensen die dopjes 

hebben ingeleverd. 
Tiny Vullings, Vossenheuvel 5 en Annemarie Lahaye Slengweg 23 zamelen 

samen doppen in en ondersteunen daarmee KNGF geleidehonden. “We zijn 

blij met elke dop!!” 

 

In november konden we 19 volle vuilniszakken laten ophalen door het 

KNGF. En op dit moment hebben we alweer 6 volle zakken klaarstaan. 

Alle dopjes samen uit heel Nederland = ongeveer 8 miljoen, hebben 

genoeg opgeleverd om een hond te kunnen opleiden. Dat is de eerste 

mijlpaal. Want LET OP: we gaan door met inzamelen. 

Iedereen kan meedoen.  

Elke harde plastic dop is goed, a.u.b. schoonmaken en wanneer er een 

kartonnetje in de binnenkant zit dit er even uithalen. Ook bidon dopjes 

zijn goed en doppen van de slagroom spuitbus, doppen die op 

wasmiddelen zitten: ook de doseerdop enzovoorts. 

Naast onze brievenbus ziet u een inzamelbak staan waar de dopjes in 

mogen, u kunt dus altijd terecht en hoeft geen afspraak te maken. Alleen 

wanneer u meerdere vuilniszakken vol heeft gespaard en zelf geen 

mogelijkheid heeft om ze te brengen kunt u contact opnemen met ons, 

dan maken we een afspraak. 

In ieder geval heel hartelijk dank namens de honden. 

 
 

Hartelijke groeten, Tiny Vullings, Vossenheuvel 8 en Annemarie Lahaye, 

Slengweg 23. 

 



KBO in beweging 

Op vrijdag 18 december vond de jaarlijkse kerstviering plaats.  In het 

nieuwe jaar staat op vrijdag 15 januari onze eerste activiteit gepland. We 

gaan dan met de bus naar Veldhoven, een bezoek brengen aan de 

SeniorenExpo.  

De bus vertrekt plm.  09.00 uur vanaf het Kerkplein. Graag uiterlijk 08.50 

uur aanwezig zijn. Er zijn op dit moment nog 4 plaatsen beschikbaar. Wilt 

u nog mee, bel dan snel met Ger Cuppen (tel. 077-4641938).  

De bus vertrekt die middag om 15.00 uur weer vanuit Veldhoven.  

Kosten ad Euro 7,00 p.p.. (bus plus toegang) contant te voldoen op 15  

januari.  

Het complete activiteitenprogramma voor 2016 ontvangt u bij de Nestor 

van december.  

Rest ons u allen namens het bestuur van KBO America een mooi kerstfeest 

en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.  

 

Bestuur KBO America 

 

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. 

Tevens wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 

 

Certificaat voor de 
mediatoren van de 

Wouter 
 

Vanaf 7 december gaan 11 leerlingen uit groep 7/8  
mediëren op het speelplein. De mediatoren zullen helpen bij het 
oplossen van een conflict als de kinderen daar zelf niet in slagen. 
De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol 
verlopen. 
Op de Wouter willen we dat alle kinderen fijn kunnen spelen tijdens 
de pauzes op het schoolplein.  Horen we de kinderen lachen met 
elkaar? Is er plezier en spelen de kinderen samen?  Natuurlijk gaat 
er wel iets mis. Is er een klein conflict dan helpen de kinderen van 
groep 7/8 (de mediatoren) met de oplossing.  
 
De mediatoren hebben deelgenomen aan een driedelig 
opleidingstraject. Voorafgaand aan de training wordt toestemming 
gevraagd aan de ouders. Kinderen solliciteren voor deze taak en de 
hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid 
worden. Door het dragen van het “mediatorhesje”  is voor iedereen 
duidelijk zichtbaar welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een 
bepaalde dag. 
Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De 
kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven 
verantwoordelijkheid. 
 
Meer inlichtingen: Ruud Leurs ,r.leurs@dewouter.nl ,077-4641918   
06 4424 5539     
 

Beste familie, vrienden, bekenden, 

Mooie kerstdagen en voor 2016 alle goeds, maar vooral 

gezondheid. Heel veel groeten vanuit Sevenheijm, 

Wies van Lipzig Keijsers. 

 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
mailto:r.leurs@dewouter.nl


Complimenten woon – en leefomgeving  
 

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

- De gemeente die weer alle bomen keurig netjes gesnoeid heeft.  

- De mensen die, wat de gemeente na het snoeien liet liggen, 

opgeruimd hebben 

- De hoek Diepe Kuilenstraat / Caeciliapad (bij het bruggetje) is 

flink onder handen genomen en ziet er nu weer goed uit.  

- Aan de groengroepen, die zorgen dat alles er netjes bij ligt.  

- Een speciaal compliment en een dankwoord voor Joep en Truus, 

die na jaren geweldig voor het groen rond het Turfstekersplein te hebben 

gezorgd in 2016 gaan stoppen hiermee. Dank je wel en hopelijk vinden we 

snel vervangers voor jullie.  

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 15 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Landschap Horst aan de Maas organiseert snoeicursus 

erfbeplantingen. 

Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert  in januari 2016 een 

cursus erfbeplantingen  snoeien.   

Erfbeplantingen snoeien is te leren! 

Veel eigenaren van zowel oude als jonge beplantingen  ervaren problemen 

met het onderhoud van bomen, hagen en singels. Dat is nergens voor 

nodig. Snoeien kun je leren. Alvorens men de snoeiregels gaat begrijpen 

moet je eerst over basiskennis beschikken zoals levensprocessen en 

groeiregels. De cursus omvat een theorieavond op donderdag 21 januari 

(aanvang 19.30 uur) en een praktijkdag op zaterdag 23 januari 2016. 

(aanvang  09.00 uur) 

Alle cursisten ontvangen een cursusmap en een naslagboekje die gebruikt 

kunnen worden bij de verzorging van de erfbeplantingen. Er kunnen 

maximaal 25 personen deelnemen en aanmelden kan tot 6 januari.  

Voor meer info en/of aanmelden? Stuur een e-mail naar 

info@landschaphorstaandemaas.nl  

 

  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 

 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.clubactie.nl/
mailto:info@landschaphorstaandemaas.nl
http://www.twoonatelier.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 

 

 

         TE KOOP MAISBALEN 
Gewicht: 280 kg/baal                          Ideaal voor:  
Prijs: €35                                             -schapen 
Ongeveer 3 weken houdbaar              -geiten 
                                                            -herten 
Stefan Madou                                         -paarden 
Hofweg 30                                     -runderen e.d. 
06-15090823                                                           
 

VBA America 
6 jan. Lezing voettocht o.a tempels Japan door Piet Custers. Met zijn 

enthousiaste verhalen zal hij ons meevoeren naar het betoverende Japan 

en andere tochten. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. 

27 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Gegadigden 

voor het bestuur kunnen zich melden bij de voorzitster. Aanvang 20.00 uur 

in de Bondszaal. 

 

Verder wensen we alle leden heel fijne Kerstdagen en een gezond 2016. 

Tevens bedanken we de redactie en vrijwilligers van het Peelklokje voor 

het altijd correct plaatsen van ons verenigingsnieuws. Het Bestuur. 

 

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

 

Ouders met inwonende volwassen kinderen 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 

Een goede relatie onderhouden met je volwassen kind is niet altijd even gemakkelijk. 

Wanneer spanningen thuis te hoog oplopen weten veel ouders niet langer wat ze nog 

kunnen doen. Daarom start Synthese op 19 januari van 19.00 uur tot 21.00 met een training 

voor ouders die problemen ervaren in de omgang met hun volwassen kind.  
 

Scheidingsverwerking 

Deze groep bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis.  

Een scheiding verwerken is zwaar. Het is vak prettig om ervaringen te delen met mensen 

die hetzelfde meemaken. Tijdens de bijeenkomsten gaat u met elkaar in gesprek over het 

verdriet, leert u praktische problemen uit de weg te ruimen en gaat u op zoek naar een 

nieuw toekomstperspectief. 

Synthese start op 21 januari met deze groep. 

 
Onvoldoendes op het rapport? 
 
H2 Huiswerkbegeleiding biedt hulp bij: 

 

- Inplannen van het huiswerk 
- Aanleren van effectieve leertechnieken 
- Overhoren 
 
Neem vrijblijvend contact op met Maartje Houben.   
Telefoon: 06-101 5678 5  (Doenssenstraat 2, America) 

Email: h2huiswerkbegeleiding@outlook.com 
 

Facebook: www.facebook.com/h2huiswerkbegeleiding 
 

 

Streekomroep Reindonk 
Roger Meesters zal vanaf maandag 4 januari een dagelijks 
radioprogramma bij Streekomroep Reindonk gaan presenteren, 
'Roger@Reindonk.' 
 
In het dagelijkse programma 'Roger@Reindonk' (14.00-16.00 uur) staat 
muziek en lokale informatie bovenaan. Daarnaast komen er items in de 
vrolijke muziekmiddag voorbij zoals 'Oma Weet Het Altijd Beter', 'De 
Roger@Reindonk-Klassieker', 'Thee Voor Twee' en 'Nog Effe.' 
 
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. 

mailto:h2huiswerkbegeleiding@outlook.com
http://www.facebook.com/h2huiswerkbegeleiding
https://www.facebook.com/roger.meesters.35


 
 
 
 
 
 
 
 

…golf met een 
gastvrije G 

 
 
 
 
 
 

 
www.degolfhorst.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 

 

 

 

 

 

 

 

Toneelvereniging De Vrije 

Spelers wil iedereen mooie 

feestdagen en een creatief maar 

vooral gezond 2016 wensen! 

http://www.degolfhorst.nl/


WE GAAN 

BEGINNEN! 
BOUW GEZONDHEIDS-

CENTRUM 
Tijdens de 

informatiebijeenkomst van 

zondag 29 november j.l. is er uitgebreid stilgestaan bij de verbouw 

en nieuwbouw van het nieuwe centrum in de huidige praktijk van 

de apotheekhoudende huisartsenpraktijk.  

Ook zijn er al een aantal mensen, die aangegeven hebben om als 

vrijwilliger tijdens de bouw iets te willen doen. Zo zijn er al 

mensen, die willen helpen met de sloop, met groenonderhoud, met 

buitenwerkzaamheden, met texen e.d. Natuurlijk kunnen we nog 

mensen gebruiken. Hulp wordt ingezet in overleg met de 

uitvoerder en de vrijwilligers coördinator. Hebt u tijd en interesse? 

Geef u dan op via onderstaand mailadressen Frank.derks@bam.nl  of 

hay.mulders@ziggo.nl of geef onderstaand opgavenbriefje af bij 

Frank Derks, Sleutelbloem 1 of Hay Mulders , Kerkbosweg 6.  
 

     Vrijwilligerswerk Bouw Gezondheidscentrum 

 

Naam: ……………………………………………………………. 

 

Adres: ………………………………………. Tel. …………………………………………. 

 

e-mailadres: …………………………………………….. 

 

Ik wil graag meehelpen met : …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ervaring met, ik ben “goed en handig” in: ….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dank dat u wil meehelpen. Heel fijn ! 

Beste mensen van America, 
 

Het nieuwe jaar komt er weer aan, 

daarom wil ik hier even stilstaan, 

bij wat we in 2015 met de Zonnebloem hebben gedaan. 
 

Op 28 januari was de middag in carnavalssfeer, 

met muziek van Jos Hoebers, deze keer. 

10 maart gingen we kienen met zijn allen, 

waarbij weer iedereen in de prijsjes is gevallen. 

25 maart, een muzikale middag met het Seniorenorkest, 

met mooie muziek, we genoten zo’n best.  

Op 19 mei naar De Fabriek, zijn we niet meegegaan, 

één vrijwilligster kwam voor vijftien gasten te staan, 

daardoor kwam ik in de problemen 

en moest ik deze nare beslissing nemen. 

Voor Paleis ’t Loo was de belangstelling te gering, 

zodat dit uitstapje helaas niet door ging. 

Op 21 juli was het bezoek aan De Locht, 

een groot aantal gasten hebben deze middag bezocht. 

We waren weer even terug in onze kinderjaren, 

het blijft bijzonder om dit te mogen ervaren. 

Op de terrasjes klonk mooie muziek, 

een gezellige middag, echt heel uniek. 

5 augustus, ons jaarlijks koersballen bij Aan de Brug, 

weer heel tevreden kijken we hier op terug. 

Op 25 augustus, brunch in Herberg de Lindehoeve. 

Lekker ouderwets eten, super royaal 

en ook nog een ritje met de koets, voor ons allemaal. 

29 september de Bootdagtocht op de Maas, 

prachtig weer, volop eten en drank 

met muziek van Mart Vervoort, waarvoor dank! 

Op 10 november een middag met Toneelgroep 60+ 

dat was weer lachen en genieten dus. 

En dan 16 december de kerstviering tot besluit,  

met Piet Linders en het zangkoor van Melderslo, 

voor het prachtige geluid.  
 

En zo vloog er weer een jaar voorbij, 

maar we hebben genoten en dat stemt ons blij. 

Beste mensen, 

Wij wensen u gezellige en vredige kerstdagen, 

en een gezond en gelukkig nieuwjaar 

en veel mooie Zonnebloemmomenten, met elkaar. 

Namens de Zonnebloem vrijwilligsters van America, 

Maria Donkers 

mailto:Frank.derks@bam.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Nieuwjaarsconcert 2016 
Wij nodigen iedereen van harte uit om op zondag 17 januari om 

15:00 uur in de Sint Jozefkerk in America te komen kijken naar het 

nieuwjaarsconcert. Fanfare St. Caecilia gaat dit jaar de 

samenwerking aan met de AMC-Zengers uit Horst om alle bezoekers 

een mooie middag te bezorgen. Na het concert is er uiteraard ook 

ruimte voor een drankje, waarbij we elkaar de hand kunnen 

schudden op het nieuwe jaar. Wij hopen jou ook te mogen 

verwelkomen op deze gezellige dag. 

Bent u 55+ en slecht ter been, maar wilt u toch graag naar het 

nieuwjaarsconcert? Dat is geen probleem!  Wij komen u thuis 

ophalen en brengen u na het concert weer naar huis! Neem voor 

opgave of meer informatie contact op met info@mvcaecilia.nl of 

06-51062954. 

Tot ziens op het nieuwjaarsconcert! 

 

Jeugd Comité America, 
Wenst jullie allen fijne kerstdagen. 

En een voorspoedig 2016! 
 

 

 

 

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
Helaas is er geen nieuws te melden en zo gaan 

we rustig de feestdagen tegemoet.  

Wij willen iedereen hele fijne feestdagen wensen en een 

sportief 2016 !  

Redactie van het peelklokje hartstikke bedankt en wij hopen in het 

nieuwe jaar weer op deze prettige manier met jullie samen te 

werken,  bestuur en leden van de “paardenvrienden”. 

Dorpscoöperatie 

America. 
Motto: America dat stiët, ma neet 

zonder oow !! 

Het is tijd voor een terugblik op het 
afgelopen jaar en een vooruitblik op het jaar dat gaat komen. 
Het jaar 2015 is voor de DorpsCoöperatie America natuurlijk een 
heel belangrijk jaar omdat het het jaar van de oprichting is. Na veel 
voorbereidend werk en overleg is de coöperatie opgericht, met alle 
zaken die daar dan bij horen, zoals notariële akte, bankrekening, 
KvK etc. In de eerste maanden is veel tijd gestoken in het leggen en 
onderhouden van contacten met de vrijwilligers van de activiteiten 
die bij ons aangesloten zijn, met Synthese, provincie, gemeente, 
Dorpsraad America, Aan de Brug en GezondheidsCentrum America, 
en met soortgelijke organisaties in andere dorpen. 
De opzet van een coöperatie waar activiteiten in een dorp kunnen 
worden ondergebracht, wordt met belangstelling bekeken en wordt 
ook gewaardeerd door gemeente en provincie. Dit blijkt uit de 
subsidies die al zijn toegekend voor de oprichting van de coöperatie, 
voor het Vervoer in America en voor het in stand houden van de 
Dorpsdagvoorziening. Het blijkt ook uit de nominatie voor de prijs 
“De Verbinding”. 
We gaan 2016 dan ook met vertrouwen tegemoet! 
2016 wordt het jaar waar we de betrokkenheid tussen de inwoners 
van America en de coöperatie verder vorm willen geven. De 
dorpscoöperatie is een vereniging en wil zoveel mogelijk 
Americanen als lid hebben, zodat iedereen inbreng heeft op wat er 
in America gebeurt op gebied van zorg, welzijn en samenleven. 
  
We danken iedereen die, op welke manier dan ook, heeft 
meegewerkt, en wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 
2016. 
Het bestuur van de Dorpscoöperatie America. Voor info:  
Bel of mail naar 077-4642134, jacthijssen@home.nl 

 

mailto:info@mvcaecilia.nl
mailto:jacthijssen@home.nl


 
 

 
 
 

 
 

 



Het leven samen is heel bijzonder... 

...Zoveel delen met elkaar... 

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

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

 

Op 21 november hebben wij ons 50-jarig huwelijk gevierd, 

samen met ons gezin, familie en vrienden.  

Het was voor ons een hele mooie dag. 

We willen dan ook graag iedereen bedanken, die op welke wijze 

dan ook, aan ons heeft gedacht. 

Jac en Mariet Derix – Van Dijnen 

 

 

 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes 
Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en 

daarmee is ook de tijd van Carnaval weer in zicht. 

En het belooft een bijzonder mooi seizoen te 

worden, dat we graag samen met alle Turftreiërs en 

Turftreiërinnekes willen vieren.   

 Prinsebal/Verlovingsbal op 3 januari 

Met de lucht nog gekleurd van de vuurpijlen van oud 

op nieuw starten we de carnaval van 2016 op zondag 3 januari met het 

Prinsebal/Verlovingsbal. Er wordt weer volop gewerkt om er een mooi, 

spannend maar vooral gezellig feest van te maken. U bent vanaf 15.00 uur 

van harte welkom in de Bondszaal waar we afscheid nemen van het 

Boerenbruidspaar Koen en Claudia Tielen en het Prinselijk Paar Rick en 

José Peelen met hun adjudanten Lody Pouwels en Gerrie Mulders.  

Rond de klok van 17.00 uur volgt achtereenvolgens de bekendmaking van 

het nieuwe Boerenbruidspaar met hun gezelschap en het kersverse 

Prinselijk Paar met hun Adjudanten. Daarna zal DJ Gurde de speakers 

laten knallen en we feestend ons eerste hoogtepunt van de carnaval zullen 

beleven. Dus komt allen en maak er samen met het nieuwe 

boerenbruidspaar en kersverse prins en adjudanten een onvergetelijk 

begin van deze carnaval van.   

 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.  

 Voorverkoop 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 staat elders in dit Peelklokje. Na enkele jaren van minder 

Americaanse inbreng op de zittingsavonden, zijn we blij dat we dit jaar 

weer een Americaanse buut mogen verwelkomen. 

 Optocht 

Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag  

8 februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, 

verenigingen, vriendengroepen of wie dan ook om op de een of andere 



leuke manier mee te doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar weer 

van alles gebeurd in America en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk 

hebt u al wel eens gedacht: dát is nou echt iets voor in de optocht. 

Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg met vele andere 

deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 8 februari. 

Opgaveformulieren voor de optocht staan ook op onze website 

www.turftreiers.nl. 
Bezoek Hôrster carnavalsparade op 6 februari 

Met het oog op de nauwere samenwerking tussen carnavalsvereniging en de 

boerenbruiloft is besloten om carnavalszaterdag de krachten te bundelen. Waar 

voorgaande jaren alleen 's avonds een vrijgezellenfeest van het bruidspaar werd 

gevierd, beginnen we dit jaar iets eerder. Het boerengezelschap zal tezamen met 

de uittrekkende groep van de Turftreiërs en iedereen die zin heeft in een feestje 

de hôrster carnavalsparade bezoeken. Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk 

enthousiaste Americanen ons hierbij vergezellen! Verdere informatie over 

vertrektijden en mogelijkheid tot opgeven om een plekje in de bus te reserveren 

volgen nog. Na afloop van de parade en bij terugkomst in America zal er nog 

uitgebreid de mogelijkheid zijn om het feest voort te zetten in het 

Turftreiërsriêk. Het programma voor Carnaval in één overzicht vindt u elders in 

dit Peelklokje.  

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs wenst 

iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2016. 

 

Van 20 t/m 24 dec 
Elk 2e kledingstuk 50% 

 
Wij willen iedereen 
FIJNE FEESTDAGEN 

En 
EEN GELUKKIG 2016 

Toewensen 
 

Vanaf 2 januari 
OPRUIMING!!!!! 

 

v.HEIJSTER 
WOL & TEXTIEL 

America 
 

Zittingsavonden met Americaanse act 
Op 29 en 30 januari zullen de zittingsavonden 

weer gehouden worden. Tot ons grote 

genoegen mogen we dit jaar weer een 

Americaanse act verwelkomen, wie of wat 

daar zult u toch echt voor moeten komen 

kijken. Wat we jullie verder wel al kunnen 

verklappen zijn de volgende acts; 

Als afsluiter op beide dagen Aaltiëd noeït te 

laat, buuts op beide dagen van Fer Naus en Boy Jansen en niet te 

vergeten onze Americaanse verrassings act. 

Op de vrijdag komt daar een buut bij van Silvia Ramakers en op de 

zaterdag een buut van Harold Schroijen. 

Natuurlijk treden ook de winnaar(s) van de jeugdplaybackshow en de 

winnaar(s) van de playbackshow voor volwassenen weer op. Dit zijn ook 

de dagen dat de Orde van Verdinste weer uitgereikt wordt aan een 

Americaan, die veel heeft betekend voor de Americaanse gemeenschap. 

De avonden worden muzikaal opgeluisterd door Joekskapel Mekkeluk Zât.  

 

Verder zal het programma nog aangevuld worden met een hoofdact.  

Het belooft weer een groots spektakel te worden ,wat je gezien moet 

hebben. Dus koop je kaartjes op zondagmorgen 10 januari bij café 

Boëms Jeu om 10.30 uur.  

 

Boorebroedspaar 2016 
Uitkomen Boerengezelschap 2016 

Ook zo benieuwd naar het ‘boorebroedspaar’ van 2016? Het gezelschap 

van 2015 heeft de circustent opgedoekt en maakt plaats voor de nieuwe 

boeren en boerinnen. Wie gaat Koen en Claudia opvolgen? De glazen bol 

heeft met het circus het dorp verlaten, maar misschien brengt de 

olielamp dit jaar meer duidelijkheid. Het duurt geen duizend-en-een 

nacht meer voordat we het weten. Wie gaat dit jaar de 

spreekwoordelijke ‘boerenkar’ door America trekken tijdens de carnaval? 

Op 3 januari van 2016 wordt alles duidelijk.  

 

Komt dit allen zien op zondag 3 januari vanaf 

15.00u in de Bondszaal. Dit mag je niet missen! 

http://www.turftreiers.nl/


 

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 
Bij café Boëms Jeu tussen 10.30 – 11. 30 uur 

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, m.m.v. de Erica-kapel. Aanvang:  
19.00 uur in de kerk.  
+ CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND. 

Za  6 februari BEZOEK HÔRSTER CARNAVALSPARADE met gezamenlijke 
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 CARNAVALSBAL in de bondszaal voor jong en oud. 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.   

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 
 Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht, 

Maandag 8 februari 2016 ? 

                 Vul dan a.u.b. deze lijst in: 
 
 KINDEREN T/M GROEP 8 BASISSCHOOL 

A.Uitbeelding(Onderwerp):____________________________ 
 

B. Evt. Groepsnaam:_________________________________ 
 

C. Wagen (Ja/Nee):__________________________________ 
 

D. Aantal personen:_________________________________ 
 

OUDEREN 

Uitbeelding (onderwerp):  _____________________________ 
    

Evt. Groepsnaam:___________________________________ 
 

Categorie:   Eenling  Kleine groep
 Wagens 
(Maak een keuze) Duo  Grote groep 
 

Met of zonder muziek:______________________________  
 

Aantal personen:__________________________________ 
 

NAAM:_______________________________________________ 
 

ADRES:______________________________________________ 

 

S.v.p. aantal kinderen t/m de basisschool vermelden:  ____ 
 
Voor een goed verloop van de optocht deze lijst inleveren bij: 
D. Janssen, Nieuwe Peeldijk 24, America 

 

S.v.p. vóór woensdag 3 februari 2016 

 
Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. Bij voorbaat dank. 

CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 
 

mailto:secretaris@turftreiers.nl
http://www.turftreiers.nl/


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 een fijne pakjesavond gehad, wij in ieder geval wel. 

iedereen alvast fijne kerstdagen toegewenst. xxx de Buurtkwebbel. 

Interview!!! 
naam: Bo Vervoort                 woonplaats:America 

geboren: 09-02-1998            leeftijd: 17 jaar 

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

ik zou het verdelen tussen: 1. Over alle verenigingen. 2. Om de skatebaan 

op de knappen. 3. Voor het gezondheidscentrum. 

 

2.Wat vind je het voordeel van in America wonen? 

Het is een klein dorp en je kent er veel mensen. Het is dan ook gezellig 

met carnaval. Je vrienden wonen dicht bij elkaar. Ze vind het een gezellig 

en mooi dorp. 

Wat ze nog vertelde. 

In 2013 is ze Jeugdprinses geweest. Eerst zat ze op Jong Nederland daar zat ze in 

de groep Pinkladies. 

Nu is ze leiding van de snoepertjes. Ze werkt bij zorgboerderij : De Haam in het 

Veulen. Hier loopt ze stage. Op zaterdag ochtend poetst ze de zorgboerderij. De 

boerderij is een dag besteding voor ouderen. 

Ze houdt van de friet van haar pap en mam. Ze helpt vaak mee bij friet van Lei. 

Het is daar altijd gezellig. Ze zit nog op school in Venray  de school heet: Gilde. 

Hier doet ze de opleiding Maatschappelijke zorg. Daar word ze opgeleid tot 

persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. 

 

Voor vragen of opmerkingen over de Buurtkwebbel mail het ons 

op buurtkwebbel@peelklokje.nl.    De Buurtkwebbel. 

 

Wij wensen u 
prettige 

feestdagen en 
een gezond 

2016. 
 

UW SPAR TEAM: 
 

Robbert, Lucille, Mieke, 
Bianca, Christel, Jill, Netty, 

Lian en Familie Zijlstra. 
 

mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl


Playbackshows 9 en 10 januari 2016 
Het Jeugdcomité organiseert in het nieuwe jaar wederom de 

bekende Playbackshows voor jeugd en volwassenen. Deze vinden 

plaats in de bondszaal van America. 

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

PLAYBACKSHOW plaats vinden. 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 33ste  keer vindt er dan de 

JEUGDPLAYBACKSHOW plaats.  Zit je in groep 1 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. de nieuwe alcoholwet werken we tijdens 

álle activiteiten met polsbandjes 

 

CAFETARIA HAP & STAP 
Beste klant, 

wegens de kerstvakantie  
zijn wij van  

25 december t/m 31 

december gesloten. 
 

Vanaf vrijdag 1 januari zijn 

wij weer geopend. 
 

Wij wensen jullie allemaal 
fijne feestdagen en  

een gelukkig nieuwjaar !! 
 

Groetjes familie Cao en  
de medewerkers       

 

mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl
mailto:tinymartens-hermans@home.nl


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 is al  contact opgenomen worden met de 

beheerders en eigenaren van de diverse accommodaties. 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. Iedereen is welkom.  

 

 

 

 

Groengroepen in America 
 

Sinds 2011 verzorgen een 40-tal vrijwilligers het 

openbaar groen in 12 straten en het groen bij de 

welkomstpoorten van America. Hierdoor ligt het er 

altijd netjes bij. Dit verdient wel een 

complimentje aan al deze vrijwilligers. 

Helaas kunnen de vrijwilligers die Het Turfstèkersplein bij houden 

deze klus niet meer aan. Zij zoeken dan ook vervangers die dit 

over willen nemen, zodat het er netjes uit blijft zien. Wellicht wilt 

u dit wel doen? 

Of wilt u het openbaar groen in uw eigen straat bij gaan houden? 

Het gaat hierbij om het onkruidvrij houden van de plantsoenen. 

Het is vrijwilligerswerk, maar er staat een vergoeding tegenover 

die de gemeente (via de dorpsraad) beschikbaar stelt. Interesse? 

Neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Dorpscafé 2016 
 

Op woensdag 13 januari 2016 is er géén reguliere dorpsraadvergadering, 
maar staat er weer een Dorpscafé op het programma. 

 
Thema/vraag van dit jaar: 

Staat uw verenigingsgebouw of openbare accommodatie er 

nog in 2025? 
 

Alle Americanen zijn van harte bij uitgenodigd om mee te komen denken en 
praten over dit onderwerp. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Aan de Brug. 

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

Heel veel fietsers voeren erg slechte verlichting.  

Levensgevaarlijk !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Actie Kerkbalans 2015 
Geachte medeparochianen,  

In het voorjaar hebben wij de actie Kerkbalans gehouden middels 

informatie in de Parochie gids. Het doel van deze actie is om de leden 

van onze parochie te vragen om een jaarlijkse financiële bijdrage.  

Immers de kerkbijdrage vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor 

onze parochie.  

 

Veel van onze parochianen hebben deelgenomen aan deze actie. Velen 

ook nog niet. Wellicht is deze actie onopgemerkt aan u voorbij gegaan, of 

misschien kwam de actie op dat moment voor u niet goed uit, Vandaar dit 

geheugensteuntje.  

 

Mogen wij dit jaar alsnog op uw bijdrage rekenen. U kunt deze storten op  

bankrekeningnummer NL44RABO 0102501297 ten name van "Kerkbestuur 

Sint Joseph Parochie America", onder vermelding van “Kerkbijdrage 

2015”.  

Met uw bijdrage aan de actie Kerkbalans steunt u het werk van onze 

parochie en daarmee kunnen wij blijven zeggen: onze Sint Joseph 

Parochie leeft.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Met vriendelijke groet,  

Namens Kerkbestuur Sint Joseph Parochie America.  

Mart Derks coördinator tel. 077-4641956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJC Cartouche 
 

Cartouche kijkt terug op een fantastisch jaar, 2015 is het jaar 

geworden van de grote verbouwing. 

Dit zou niet tot stand zijn gekomen door alle hulp van vrijwilligers 

die Cartouche een warm hart toe dragen. DANK HIERVOOR! 

 

Voorlopig programma: 

24 december: Pullen vullen / Apres ski~party met DJ Basz! 

25 december: Busreis Palladio! ( meer info check onze Facebook ) 

15 januari: Rockfriday met Joep & Joep! 

6 februari: CARNAVAL – PLORK & DE AANNEMERS 

8 februari: CARNAVAL – HOEGIES 

4 maart: Rockfriday met PIGTAIL! 

 

Alle activiteiten gratis entree! 

We zijn volop bezig met de programmering van 2016,  

mocht je nog tips of ideeën hebben?! 

Wij horen het graag, stuur een mailtje naar 

concerten@ojccartouche.nl 

 

Graag een steentje bijdragen aan Cartouche door vrijwilliger te 

worden?! Stuur een mailtje naar bargroep@ojccartouche.nl 

 

Namens het bestuur van OJC Cartouche, wensen wij iedereen 

fijne feestdagen toe & een gelukkig, gezond & succesvol 2016! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:concerten@ojccartouche.nl
mailto:bargroep@ojccartouche.nl


   Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

Uitslagen week 50 
Oxalis MW2 - De Eendracht/ZSV MW1 13-4 
MKV Recr - Oxalis Recr 5-9 Oxalis A2 - Lottum A1 7-5 
Oxalis A1 - Rosolo A1 15-23 DAKOS C2 - Oxalis C1 4-8 
DOT (V) D1 - Oxalis D2 7-6 Lottum D1 - Oxalis D1 2-1 
DES (V) E1 - Oxalis E1 10-4  
Oostrum E1 - Oxalis E2 1-14, spel gewonnen 
DES F1B - Oxalis F1  8-4,   spel gelijk 
Oxalis 2 - HBSV 2  4-13  Oxalis 1 - HBSV 1  8-14 

 

Trainingen Kerstvakantie 
Op donderdag 24/12 (Kerstavond), dinsdag 29/12 en donderdag 31/12 (Oudjaar) 
vervallen de trainingen voor alle teams. 
Voor de Senioren 1 en 2, Junioren A1 en A2 en Aspiranten B en C is zaal De 
Kruisweide op dinsdag 22/12 wel beschikbaar van 18.00 – 20.00 uur en zullen de 
trainingen doorgaan. 
Alle teams vervolgen de trainingen volgens het normale rooster op 5 januari. 
Agenda: 

 23/01/2016: Kangoeroe Klup training van 10.00-11.00 uur in Sporthal De 
Kruisweide Sevenum (vriendinnentraining thema Carnaval) 

SV Oxalis wenst iedereen Prettige Feestdagen!  
 

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 
 
Wekelijks Kienen op donderdagavond in America  
De avond bestaat uit 2 x 12 rondes, welke gekiend worden op de gekochte 
kaart(en). De te winnen prijzen zijn veelal geldprijzen, met daarnaast een 
paar koffiepakketten en een aantal vleespakketten.  
Waar? In het gemeenschapshuis te America (Bondszaal), Pastoor 
Jeukenstraat 15. 
Wanneer? Elke donderdagavond. 
Tijd? Aanvang 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur. Zaal open vanaf 18.15 
uur. 
Organisatie door:  Korfbal SV Oxalis en Fanfare St. Caecilia. 

Wekelijks op donderdagavond 

KIENEN 
in het gemeenschapshuis te America, 

Past. Jeukenstraat 15. 
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 18.15 uur 

Organisatie door:   

Korfbal SV Oxalis en Fanfare St. Caecilia 

 

                      Prettige feestdagen  
                 en een gezond 2016 
        wenst u : 
   

             Cateringservice  
           Jolanda Pouwels 

                      Nieuwepeeldijk 10  5966NB  

                  America Tel:077-4641453 
 

           www.cateringservicejolandapouwels.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Najaarskampioenen AVV  
In het najaar is AVV America A1 ongeslagen kampioen geworden in 
de 3e klasse 301. De mannen van coach Tom Ummenthun hebben 
acht van de negen wedstrijden in winst omgezet en éénmaal gelijk 
gespeeld, waarmee het kampioenschap reeds één wedstrijd voor 
het einde van de competitie een feit was. De A1 recipieerde 
zaterdag 19 december. 
 
Tevens is dit najaar het combinatieteam ST Meterik / AVV America 
E1 ongeslagen kampioen geworden in de 2e klasse 306. In dit team 
spelen 3 jongens uit America (Jelle Kersten, Giel Hoeijmakers en 
Teun Schurink) onder leiding van trainer/coaches Jan Hermans & 
Wilbert Daniels. Afgelopen najaar speelde het team haar 
thuiswedstrijden in Meterik, na de winterstop zullen de jongens te 
bewonderen zijn op sportpark Erica. De receptie voor de E1 gaat 
zondag 3 januari plaatsvinden in de kantine van rksv Meterik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARLIJKSE KERST-DART-TOERNOOI 
Het, op 2de kerstdag  te houden,  

Americaans Dart Toernooi, gaat door! 

Locatie: OJC Cartouche, Past. Jeukenstr. 10 

Aanvang: 15.00 uur  Inschrijfgeld: €5.00  

(totaal inschrijfgeld wordt gebruikt als prijzengeld) 

Maximaal aantal personen: 32     

Opgave bij: Rubke.S@Home.nl 

                                    VOL=VOL 

 

Fairtrade in Horst aan de Maas 
Verschillende vrijwilligers in de Gemeente Horst aan de Maas zijn bezig met het 

promoten van eerlijke handel. Daarvoor wordt gewerkt aan het opzetten van een 

lokale werkgroep. Z’n lokale werkgroep heeft als missie om inwoners, gemeente, 

bedrijven, winkels, horeca, verenigingen en organisaties  met elkaar te verbinden 

rondom het thema Fairtrade.  Daarvoor worden onder andere activiteiten 

georganiseerd  waarbij eerlijke producten en eerlijke handel centraal staan. Een 

werkgroep zet zich in voor het onder de aandacht brengen van eerlijke producten 

en streeft naar het vergroten van vraag en aanbod van eerlijke producten binnen 

de Gemeente Horst aan de Maas. Een werkgroep vervult hierbij verschillende 

rollen, te weten: Stimuleren, Promoten, Adviseren, Faciliteren en Actief 

betrekken.  

 

Een ander doel is het behalen van de titel Fairtrade Gemeente. Die titel wil 

zeggen dat er aan een aantal criteria wordt voldaan die door de organisatie 

Fairtrade Gemeente Nederland heeft deze criteria opgesteld. Het doel van deze 

campagne is om zowel burgers als bedrijven bewuster te maken betreft fairtrade 

en eerlijke handel. 

Ter verduidelijking: de gemeente heeft een ondersteunende rol in het project en 

niet een leidende rol. Dit initiatief komt vanuit de burgers, bedrijven en 

organisaties. 

Voor een werkgroep in de gemeente zou het fijn zijn als we in elke kern een 

betrokken persoon kunnen vinden die zich inzet vóór eerlijke handel. Mocht 

iemand  hier interesse in hebben of iemand kennen die hier in geïnteresseerd is 

zouden u dan contact op willen nemen met Sonja Coolen 

(s.coolen@horstaandemaas.nl) of Erik Roosen (e.roosen@horstaandemaas.nl).  

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

mailto:Rubke.S@Home.nl
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Parkeren in America. 
Dit levert regelmatig problemen op voor de verkeersgebruikers met 

rollators / rolstoelen / scootmobielen / moeders met kinderwagens 
/wandelaars e.d..   

Parkeren is in de parkeerzone Nusseleinstraat / Past. 

Jeukenstraat alleen toegestaan in de vakken  

met een P.  
Dank U !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie en Ergotherapie Westsingel  

wenst u fijne feestdagen en  

een voorspoedig en gezond 2016! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie Westsingel 

Pastoor Jeukenstraat 10 

5966 NM America 

077-4640858 /077-3982834 

info@fysiowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 
 

mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/


Vooraankondiging Dienstenveiling in America 
In het weekend van 23 en 24 april 2016 wordt er een feestweekend 

georganiseerd in het kader van 125 jaar parochie America. Een van de 

activiteiten is een dienstenveiling, iets nieuws voor America.  

In een dienstenveiling (het woord zegt het al) worden diensten 

aangeboden en per opbod verkocht. De hoogste bieder wordt eigenaar 

van de betreffende dienst. Een dienst kan echt van alles zijn: bijv. het 

wassen van een auto, het bakken van iets lekkers, het organiseren van 

een kinderfeest, een lunch met de plaatselijke wethouder, een gratis 

binnenhuisadvies. Je kunt het zo gek niet bedenken. Iedereen kan een 

dienst aanbieden (groot, klein, jong oud). Volgende keer meer.  

Werkgroep Dienstenveiling…. 

 

Nieuwe naam Gezondheidscentrum?? 
Binnenkort kunt u een nieuwsbrief in de brievenbus verwachten met 

daarin actuele informatie over o.a. de vorderingen rond de bouw / 

verbouw van het Gezondheidscentrum. Omdat het meer wordt dan alleen 

een gezondheidscentrum wordt er gezocht naar een nieuwe naam. Er zijn 

al een aantal goede voorstellen. Alle Americanen mogen straks hun stem 

uitbrengen of nog een nieuwe naam toevoegen. Hou uw brievenbus in de 

gaten. Alvast Fijne feestdagen!! 

 

Uit de dorpsraadvergadering van 16-12-2015 

 
- Het accommodatiebeleid van de gemeente heeft geresulteerd in de 

oprichting van een werkgroep accommodaties. Zij hebben een vragenlijst 

uitgezet naar de beheerders en de eigenaren van accommodaties in America 

om te  kijken waar de toekomstige behoeften liggen. Ook de gebruikers 

krijgen in het begin van januari een vragenlijst. Op13 januari wordt er in 

het  dorpscafé over doorgepraat wordt met u. Iedereen is welkom.  

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

Lisdodde. Ook de Wouterstraat is in beeld. Geïnteresseerden (jong en oud) 

kunnen zich nog steeds melden via wonen@inamerica.nl  
 

De volgende dorpsraadvergadering is het DORPSCAFE op 

woensdag 13 januari  om 19.30 uur (tot 22 uur) Aan de Brug. 

 

 
 

N.a.v. de presentatie vorige maand over het collectief 

inkopen van energie (electriciteit +gas) in de 

dorpsraadvergadering zijn er al enkele mensen overgestapt.  

Kijk hiervoor op www.nlenergiec ollectief.nl  

In de loop van 2016 zal er een info-avond worden 

georganiseerd. Wordt vervolgd. 
 

 
 

 

mailto:wonen@inamerica.nl


Mensen in  het nieuws 
Op 29 november overleed Coos Steeghs – Kleuskens, echtgenote  van 

Toon Steeghs †. Coos was 90 jaar.  

Op 9 december overleed in Horst An Philipsen – van Rens, echtgenote van 

Piet Philipsen †. An was 74 jaar.  

 

In Zwitserland in St Antónien is op 18 november geboren Juul ,zoon van 

John Swinkels en Anja Verstegen broertje van Tinze , Silke en Ian 

 

America A1 (voetbal) werd najaarskampioen in hun afdeling. Proficiat. De 

receptie was op 19 december. Verder was ook het E1 team America / 

Meterik de sterkste en dus kampioen. Proficiat !! 

In  januari barst het carnavalsgeweld weer los. Op 3 januari is het 

Prinsenbal en wordt de nieuwe Prins en het nieuwe boerengezelschap 

bekendgemaakt. We nemen dan ook afscheid van de regeerperiode van 

Prins Rick den 1e en Prinses José en hun adjudanten Gerrie en Lody en het 

BB paar Koen en Claudia en hun illustere gezelschap.  

In het weekend daarna volgt ook het nieuwe Jeugdprinsgezelschap met 

het afscheid van Jeugdprins Jeroen 1e en Prinses Anniek 1e en daarna 

volgen alle andere carnavalsactiviteiten Zie programma elders.  

Onze Dorpscoöperatie was met 5 andere initiatieven genomineerd voor 

De Verbinding. Op vrijdag 18 december ontvingen ze een prachtig  

geldbedrag van € 750,- als blijk van waardering voor dit mooie, 

innovatieve initiatief.  

De Americaanse jeugd heeft zich in het weekend van 18/19 december 

kunnen uitleven op de door de SPAR geplaatste schaatsbaan. Super!! 

Namens alle kinderen en ouders: bedankt!! Ze hebben er van genoten !! 

Aan het eind van 2015 willen we graag alle medewerkers van het 

Peelklokje bedanken voor hun geweldige vrijwillige maandelijkse inzet. 

Een woord van dank aan de redactieleden, de geoliede vouw- en 

nietploeg, de bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders en de 

begunstigers. We gaan in 2016 alweer de 30e jaargang in.  

We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe 

en alle goeds met veel goed nieuws voor 2016. 

De redactie: Ine v/d Munckhof, Wilma van Ginkel, Ger Pluk, Jos Reintjes 

en Hay Mulders 
 

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. 

Opname St. Jozefkerk uit 1903 

 

 

In 2016 

 


