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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 MEI 
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 . Dit wordt opgehaald in de kleine 

containersop 2, 9, 12, 19,23 , 26 en 30 mei. Containers graag gebruiken !!  

Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde 

containers of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 

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

supermarkten. 

Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden 

samen ingezameld (in blauwe container) op 9 en 23 mei 

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 keer is op zaterdag 21 mei 

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/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/


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 graag in de daarvoor bestemde kleine 

containers aan de straat zetten. Dank U !!! 

Geen losse zakken a.u.b. ! 

Vanaf  april 2016 worden luiers apart ingezameld via een 

brengsysteem.  

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 

Politie    0900-8844 Prov. klachten telefoon   043-3617070 

Gemeentehuis  0774779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 

Basisschool  0774641918   Stichting " Aan de Brug" 077 4641269 

OJC Cartouche   077 4642166   Kantine (v.v America)  077 4641212 

Handboog (de Krekel)  06-42861821 Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255 

Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 

Redactie Peelklokje  077 4642033 Dorpsraad America  06-51554717 

Dagblad De Limburger 077-7110046 Hallo Horst a/d Maas 077 3961356 

Wonen Limburg (Horst) 088-3850800 Lokale omroep Reindonk 077 3987742 

CIZ Nrd Limburg   088-7891640 Gehandicaptenplatform  077 3986684 

Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 

Melding zwerfvuil -  077- 4779777 

Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans   0648012459 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 

Vervoer in America :  0638294416 Synthese  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 

Voor een Anoniem gesprek 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). 

Zorgondersteuner Proteion contactpers. 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
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.inamerica.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  

 

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen, 

wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) : 

Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl 

 

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 

 

 

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.inamerica.nl/
http://www.reindonk.nl/
http://www.mijnhorstaandemaas.nu/
http://www.hephorst.nl/
http://www.liefdevoorlimburg.nl/
http://www.americaweb.nl/


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 22 mei 

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


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. 

 

Veteranen America. 

Programma: 

7 mei   America – SC Irene  

14 mei  America – GFC 

21 mei  Meterik – America  

28 mei  Baarlo – America  

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen,  

de trainingspakken door Café Boëms Jeu.  

 

  
 
 
 
 

 

 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, Tel.: 077 397 8500 

E-mail: info@synthese.nl 

Wij bieden ondersteuning bij 

- Initiatieven in buurt, wijk of dorp. 

- Het vormgeven van een aangename 

leefomgeving. 

- Inzet voor elkaar. 

- Individuele vragen op het gebied van lijf en 

gevoel, vrienden en relaties, werk en geld,  

gezin en opvoeden. 

Onze uitgangspunten 

- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig. 

- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp. 

- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een 

aangename leefomgeving. 

- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, 

wijk of dorp. 

- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

Spreekuur Maatschappelijk Werk 

Woensdag van 9.00 – 10.00 uur. 

Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of bellen voor 

informatie. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.synthese.nl  

Tevens kunt u een vraag stellen onder het kopje ‘stel een vraag’. 

 

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 !!!  

 

 

 

http://www.mee-nml.nl/
http://www.synthese.nl/


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? 

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 o.a. op zoek naar:  

Iemand die voor een ander de tuin wil bijhouden.  

 
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

 

 

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  

 

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. 

 

 

 

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/


 

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 

 

 

 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl


 
Op het gebied van; 

Hormonale klachten, opvliegers, PMS,  
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen, 

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

Verpleegkundig Overgangsconsulente 
Madeleine Schuurmans 

077 3521897 
Aangesloten bij VVOC en V&VN. 

(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Griendtsveenseweg 65 
5966 PV  America 
Tel: 06-507 30 116 

 
Aantekening diabetische voet 

en schimmeldiagnostiek 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care for you 
 

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

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

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@careforyouzorg.nl


Uw functioneren, onze zorg 
Flexibele openingstijden 
Ruim aanbod specialisaties 
Deskundige begeleiding 
Afspraak op korte termijn 
Direct toegankelijk 
Contracten met alle zorgverzekeraars 

 
                   
                          

 

 

 

Fysiotherapie / Ergotherapie Westsingel 
Pastoor Jeukenstraat 10 merica    
 

077-4640858 / 3982834 (Horst) 

info@fysiowestsingel.nl 

info@ergowestsingel.nl 

www.fysiowestsingel.nl 

 

Waar zorg nog vanzelfsprekend is. 

 
 

 

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 

 

KINDERDAGVERBLIJF 
 

 
Voor meer info kijk op: 

www.kdv-monki.nl 
monique@kdv-monki.nl 

of bel: 077-4641703 
06-20216078 

 
 
 
 
 
 
 

Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 

  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de  

                                                                         boerderij 

           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 

Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: reintjes.t@xs4all.nl 

 

mailto:info@fysiowestsingel.nl
http://www.fysiowestsingel.nl/
http://www.gastouder-stars.webklik.nl/
http://www.kdv-monki.nl/
mailto:monique@kdv-monki.nl
mailto:reintjes.t@xs4all.nl


Attentie !!! 

Vriendelijk verzoek aan alle honden- en ook 

kattenbezitters 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 !! 

 

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 

 

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 
 

 

 

 
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. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15,  

5966 PM America 

Tel. 0493 529345/06 10525382 

www.handjegezond.nl 
 

Peelmuseum America 
is t/m 31 oktober geopend op elke woensdagmiddag en 

tevens op elke 2e en 4e zondagmiddag van  de maand. 

Openingstijden: 13.30 – 16.30 uur 

 

Dit jaar is als extra een metersgrote maquette van het 

oorspronkelijke werkkamp America tentoongesteld. 

 

(in de entree is een kopje koffie of thee 

inbegrepen) 
 

WONEN IN AMERICA! 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ? 

Interesse? Reageer dan via wonen@inamerica.nl 

 

mailto:wonen@inamerica.nl


 

 

Ruilbieb de Laeshook is open op dinsdagmiddag 

van 15 uur tot 19 uur in de Smelenzaal in Aan de 

Brug. Gratis boeken en CD’s ruilen!  

Voor elk wat wils. 
 

Synthese biedt binnenkort diverse gratis trainingen aan in 

Venray. Twee trainingen zijn hieronder uitgelicht. 
Puber in huis 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 

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 anders te luisteren, te onderhandelen, te 

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

Data: 11 mei, 25 mei en 8 juni. De tijden zijn van 19.00 - 21.00 uur. 

Durven Doen! 

Heeft uw kind moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes? Sluit een 

reguliere sociale vaardigheidstraining niet aan omdat uw kind een autisme 

spectrum stoornis en/of ADHD heeft? Wij bieden een training aan van 

negen bijeenkomsten voor uw kind en twee ouderavonden voor u als 

ouder. Tijdens de training leert en oefent uw kind om zich staande te 

houden in allerlei situaties. 

Data: 9, 23, 30 mei, 6, 13, 20, 27 juni, 4 en 11 juli van 16.00 tot 17.00 

uur. 

Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of: 

www.synthese.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste parochianen, 
  

Mensen die slecht ter been zijn, ziek zijn of om andere 

redenen niet meer naar de mis in de kerk kunnen komen, 

kunnen de Heilige communie thuis ontvangen. 

De priester komt graag hiervoor bij u thuis. 

Wilt u zelf de communie thuis ontvangen of kent u mensen 

die dat graag zouden willen, stuur dan voor het maken van 

een afspraak  een email naar  pastoriehorst@ziggo.nl  of bel 

naar het secretariaat in Horst, 077-3981416.  

  

Priesterteam cluster Horst 
 

CANTAREMOS wil iedereen bedanken . 

voor de aanwezigheid op ons voorjaarstreffen. 

We hadden een echte variatie aan koren, 

geweldig. En voor het kopen van een 

bloemetje tijdens onze bloemenactie. 

Wij zijn natuurlijk op zoek naar nieuwe leden 

die samen als koor nog lang plezier hebben in het zingen. 

wij hebben dinsdag avond repetitie van 20.00 uur tot 22.00 

uur.(in aan de Brug) 

tot ziens CANTAREMOS 
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      Wandeldriedaagse 2016 !! 
Op 17, 18 en 19  juni gaan weer de Wandeldriedaagse van Horst aan de 

Maas van start. 

Er wandelen dit jaar weer een aantal enthousiaste kinderen en 

begeleiders 

 uit America mee!!! Heb jij ook zin om mee te wandelen en geen formulier 

ontvangen, geef je dan op bij een van onderstaande personen. 

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

aan!!!   

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

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

happening! 

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

www.wandeldriedaagse.nl . 

Groetjes en tot dan ! 

De organisatie Wandeldriedaagse America 
Ilona Tielen 06-23256655  Mieke Pouwels 06-30029207 

Olga Gretener 06-50730116  Ruud Logtens 06-19598184 

 

Dienstenveiling 125 joar America 
De dienstenveiling is fantastisch verlopen. We waren al aangenaam 

verrast door de hoeveelheid en de kwaliteit van de aangeboden 

diensten. De veiling op zich verliep voortreffelijk. Heel veel 

potentiele bieders in de zaal, veel serieuze kopers, geweldige 

veilingmeesters en medewerkers  en een enthousiast publiek. De 

diensten hebben in totaal ruim € 6000,- opgeleverd. Na aftrek van 

de kosten zal er een mooi bedrag overgemaakt gaan worden naar 

het Laefhoês. Helemaal top!!  Dank aan alle aanbieders en kopers 

van diensten. Ook zijn er enkele giften binnengekomen voor het 

Laefhoês. Hartelijk dank hiervoor. Muziekvereniging St. Caecilia is 

voornemens om deze dienstenveiling een vervolg te geven.  

Werkgroep Dienstenveiling 

Samenwerking NL Energiecollectief en  

Dorpscoöperatie America 
Steeds meer bedrijven en particulieren uit America zijn al deelnemer 

van NL Energiecollectief. Hoe werkt NL Energiecollectief nu eigenlijk 

en wat betekent het voor America?   

Wat kan NL Energiecollectief voor u betekenen? 

“Wij beginnen met het inzichtelijk maken van uw energienota en doen aan 

de hand daarvan een aanbod. Vervolgens regelen wij alles. Van het 

opzeggen van uw huidige contract, tot het verzorgen van een nieuw 

contract en het controleren van uw facturen. Daarvoor betalen onze leden  

lidmaatschapsgeld, dat via de energienota wordt ingehouden. Dit bedrag 

is maar een fractie van wat er bespaard wordt op de nota. Onze 

deelnemers ontvangen dus gewoon een nota van een betrouwbare 

energiemaatschappij. Wij kopen bovendien zoveel mogelijk groene 

energie in, omdat we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En 

we dragen graag bij aan de leefbaarheid van de gemeenschap en laten 

daarom een deel van onze opbrengsten terugvloeien naar America.” 

  

Via een vergelijkingssite of app kan ik toch ook heel eenvoudig zelf de 

laagste tarieven vinden? 

“De energiemarkt zit complex in elkaar en de inkopen worden over het 

algemeen al jaren vooruit gepland via de energiebeurs. Er gaat heel veel 

tijd en energie zitten in het goed uitzoeken van de juiste deals. En daar 

komt bij dat de meeste vergelijkssites en apps die je op internet vindt, 

niet onafhankelijk zijn. Die verdienen hun geld met commissies van de 

energiebedrijven of zijn daar zelfs onderdeel van. Wij zijn geen 

energiebedrijf. Wij zijn een onafhankelijk collectief dat met de 7 grootste 

energiebedrijven in onderhandeling gaat over de scherpste tarieven. Onze 

medewerkers hebben kennis van de markt en weten wanneer ze toe 

moeten slaan. Bovendien behalen we extra voordeel, doordat we voor al 

onze deelnemers gezamenlijk inkopen.” 
 

Wat zijn je ambities met NL Energiecollectief? 

“Wij willen zoveel mogelijk Nederlandse particulieren en ondernemers 

helpen met het besparen op hun energienota. Niet eenmalig, maar jaar in, 

jaar uit. Binnen nu en een paar maanden willen we een landelijke dekking 

hebben bereikt. Daarvoor werken we samen met vertegenwoordigers die 

we zelf trainen en begeleiden en die precies volgens onze methode te 

werk gaan.” 

http://www.wandeldriedaagse.nl/


Inloopmiddag- en avond NL energiecollectief 

Op de volgende data en tijdstip houden wij een inloopavond in 

Gemeenschapshuis Aan de Brug in America.  

Woensdag 11 mei van 18.30 tot 21.30 uur. 
U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend en kosteloos uw 

energienota te laten analyseren door een medewerk(st)er van NL 

Energiecollectief.  

Voor meer informatie over het besparen op uw energienota gaat u naar 

www.nlec.nl / www.nlenergiecollectief.nl of belt u met 0492-700222. 
 

Fotowedstrijd amateurfotografen America.  
We willen amateur fotografen uitnodigen om America op de 

gevoelige plaat vast te leggen in de loop van 2016. Iedereen 

mag max. 5 foto’s inleveren tot 31 december 2016 bij 

Werkgroep Oud America.  

Voorwaarde is dat de foto’s in 2016 in America 

genomen moeten zijn. In 2017 zal beoordeling door 

een deskundige jury plaatsvinden.  

Voor info: 077 4641949 of oud-america@online.nl  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.nlec.nl/
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DE BUURTKWEBBEL 
Hallo America, 

Wij zijn Lynn en Ted. En wij maken een rubriekje in het Peelklokje. 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. 

Voor vragen of opmerkingen over de buurtkwebbel mail het ons op 

buurtkwebbel@peelklokje.nl.      

Vanwege de meivakantie is er deze maand geen Buurtkwebbel. 
De Buurtkwebbel.  

 

 
 
 
 
 

Hallo allemaal, 
In de nacht van 27 op 28 april is er ingebroken in ons clubgebouw (Tennisclub)aan 
de Kerkbosweg.Er zijn diverse deuren geforceerd waardoor er behoorlijk wat 
schade is ontstaan. 
Politie is ter plekke geweest en heeft rapport opgemaakt. (ook bij de tennisclub 
in Sevenum was die nacht ingebroken) De schades zijn voor nood gerepareerd. 
Als er mensen zijn die in de periode 27 april na 17:00h en 28 april voor 10:00h iets 
verdachts hebben gezien bij ons clubgebouw horen wij dat graag of neem contact 
op met de politie. 

Bestuur TennisClub America 

 

 

 

 

 
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 

 

Voor informatie en bezichtiging  

06-25086472 

Nadere informatie over het pand op 

www.Jaap.nl  
 

Te Koop Vrijstaande levensloop 

bestendige woning in America, 

gelegen Eghaam 9  Vraagprijs € 

319.000,-, perceel oppervlakte  370 m2. 

 
Onlangs in het nieuws ”toenemend tekort aan seniorenwoningen, vooral in 
Limburg”. Welnu hier staat zo’n woning te koop, ideaal voor senioren, maar ook 
uitermate geschikt  voor een gezin. 

 

Korte omschrijving van het woonhuis gebouwd in 1990, inhoud ca. 670 m3. 

 
In de woning met aangebouwde garage/berging bevindt zich op de begane grond:  
hal, toilet, meterkast, trapkast, woonkamer, eetkeuken, berging/portaal,  
slaapkamer en badkamer. Provisiekelder aanwezig. Verdieping met overloop en 
drie slaapkamers met de mogelijkheid een  badkamer te realiseren. 
 
De woning is aan de dorpsrand gelegen met aan de achterzijde vrij uitzicht op de 
bosrand.  Er is een mooi aangelegde tuin met ruime eigen oprit. 

mailto:buurtkwebbel@peelklokje.nl
http://www.jaap.nl/


Speciaal voor MOEDERDAG 

 

Een DVD over Limburg bij inlevering 

van 10 verwenbonnen en € 10,00 

Op = Op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkerij J. Ummenthun 

 
077 - 4641681 

 

Gezocht: Vrijwilligers voor Papierkroam Horst 
 

Papierkroam Horst is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  

Een vrijwilliger van Papierkroam Horst komt bij inwoners van de 

gemeente Horst aan de Maas thuis. De vrijwilliger biedt ondersteuning bij 

het op orde brengen van de (financiële) administratie, trekt samen met de 

hulpvrager op en begeleidt waar nodig. Een vrijwilliger is maximaal één 

jaar gekoppeld aan een persoon met een hulpvraag. De vrijwilliger werkt 

er namelijk stapsgewijs naar toe dat de hulpvrager zijn/haar (financiële) 

administratie weer zelf kan uitvoeren.   

Papierkroam Horst verwacht van haar vrijwilligers een beschikbaarheid 

van minimaal één dagdeel per week. Als vrijwilliger wordt je ondersteund 

door de professionals van Synthese. Reiskosten worden door Synthese 

vergoedt.  

Dus ben jij degene met ervaring op het gebied van (financiële) 

administratieve zaken? En vind jij het leuk om anderen hierbij te 

ondersteunen? Dan is Papierkroam Horst op zoek naar jou! 

 

Heb je interesse of wil je gewoon meer weten over de Papierkroam Horst? 

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen. Papierkroam Horst is per mail 

bereikbaar: papierkroamhorst@synthese.nl 

 

 

 
Elke dag verse asperges 

en aardbeien. 

 

Ook geschilde asperges 

Bij meerdere kilo’s graag 

bestellen. 

Tel: 4641429- 0645619574 

Zwarte Plakweg 59, America 
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STICHTING HUISARTSENPOSTEN NOORD-LIMBURG  

De Wieenhof 3 , 5802 EZ Venray 

0900 – 8818    € 0,15 p/m www.cohesie.org 

  

Openingstijden: 

Alléén voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of het weekend. 

Bel altijd eerst ons speciale telefoonnummer: 

0900 – 8818    € 0,15 p/m 

 
Houd de volgende gegevens van de patiënt bij de hand als u belt: 

Naam van de patiënt   Volledig adres  Geboortedatum 

Telefoonnummer(s)  Burger Service Nummer  

Naam zorgverzekering  Polisnummer  Medicijngebruik 

Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig legitimatiebewijs 

met uw Burger Service Nummer mee, én uw verzekeringspas van uw 

zorgverzekeraar. Indien u een actuele medicijnlijst bezit, gelieve deze ook mee 

te nemen. 

 

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

eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.  

 

Woensdag 18 mei 2016 is er een Eetpunt . 

Opgeven of afmelden voor maandag 16 mei tot 12.00 uur. 

 

VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  

Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er 

gezellig worden “gekaart”.  

 

Opgeven of afmelden bij; 

Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij 

Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 

  

De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 18 mei. 

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

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

Eetpunt. 

 

http://www.cohesie.org/


Ontwikkelingen rondom spoorwegovergang 

Stationsstraat  
 
Op woensdag 13 april was er in het Cita Verde een bijeenkomst over de laatste 
ontwikkelingen rondom de spoorwegovergang Stationsstraat. Daar zijn nu forse problemen 
met de verkeersveiligheid en de verkeersdrukte. De beste oplossing om deze op te lossen is 
de aanleg van een tunnel onder het spoor. Dit plan is door de gemeente ingediend, maar de 
overheid vindt deze oplossing te duur. Het is jammer dat die oplossing van de baan is. Men 
heeft de gemeente geadviseerd om de variant van een alternatieve ontsluiting aan de 
noordzijde van het station verder te onderzoeken, met een ontsluitingsweg achter langs het 
Loopcentrum. 
 
Op de avond bij het Cita Verde werd dit alles nader uitgelegd en met de aanwezigen 
gesproken over de nu te onderzoeken variant. Er was sprake van grote opkomst, met af en 
toe felle discussies. Erg positief was dat er door diverse mensen goede ideeën werden 
aangedragen die voor een verdere verbetering van de plannen kunnen zorgen. Goede ideeën 
waarmee de Gemeente aan de slag kan en moet.  
 
Net als de omwonenden maken we ons als SP zorgen over een aantal onderdelen van de te 
onderzoeken variant. 

1. De nieuwe ontsluitingsweg zou bij de kruising Asdonckerweg-Stationsstraat aan 
moeten sluiten op een nieuwe rotonde. Wat wij niet snappen is dat de 
Asdonckerweg en ook de Heijnestraat in dit plan dan worden gebruikt om het 
verkeer van en naar America weg te geleiden. Ondanks de geplande verbreding zijn 
deze beide wegen daarvoor niet geschikt. De forse toename van het verkeer op 
beide wegen leidt tot een forse toename van risico’s van het langzame verkeer dat 
hier gebruik van maakt (woon-werk verkeer, leerlingen Cita Verde)  Daardoor 
verplaatst met het probleem van de Stationsstraat voor een deel naar beide wegen. 
 

2. Door het voorgestelde plan, waarbij de busstations naar het plein voor het station 
zullen worden verplaatst, zal het aantal verplaatsingen van langzame 
verkeersdeelnemers over de Stationsstraat verder toenemen (vooral ook leerlingen 
Cita Verde). Met name Ton Hermans van het Cita Verde maakte de aanwezigen 
hierop opmerkzaam. De enige goed oplossing is hier het aanvullend ontkoppelen 
van het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) van het snelverkeer door de 
aanleg van een relatief goedkope tunnel onder de Stationsstraat.  
 

3. De vraag is of de situering van de rotonde bij de Asdonckerweg slim is. Verder 
opschuiven van de rotonde richting spoor is goedkoper, belast de omgeving minder, 
en voorkomt dat de  Asdonckerweg een sluitroute wordt. 

 
De SP zal zich de komende tijd in de gemeenteraad maar ook daarbuiten in gaan zetten om 
te voorkomen dat de Asdonkerweg en Heijnestraat gebruikt gaan worden als ontsluitingsweg. 
Het verkeer op de Stationsstraat naar America dient op dezelfde manier te worden 
afgewikkeld als nu en we gaan ervoor dat er een ontkoppeling komt van het langzame en 
snelle verkeer op de Stationsstraat door de aanleg van een tunnel voor voetgangers en 
fietsers. 
 
 

SP Horst aan de Maas 
Thijs Lenssen, Mariet Roelofs-Huijs 

 

 
Café Boëms Jeu 

 

 
 
 
 

Boëms blieft Boëms : 
 
 

Alderwets gezellig 
 
 



Herdenking 4 mei Griendtsveenseweg.  
 

Op woensdag 4 mei 2016 herdenken we in America allen die 

hun leven gaven voor onze vrijheid. 

Wij doen dat bij het prachtig gerenoveerde monument aan 

de Griendstveenseweg  

We verzamelen om 19.30 uur bij het Peelmuseum eveneens 

op de Griendtsveenseweg, en wandelen tegen 20 uur in een 

stille tocht naar het monument. 

We hebben een sobere herdenking, met een paar korte 

toespraken en ook de  kinderen uit groep 7/8 van de 

basisschool zullen aanwezig zijn en een bijdrage leveren. 

Er kunnen bloemen gelegd worden, We houden 2 minuten 

stilte. 

Daarna gaan we naar het Peelmuseum om samen met alle 

oude en nieuwe deelnemers een kopje koffie te drinken en 

bij te praten. 

Iedereen is welkom we hopen u op woensdag 4 mei te mogen 

begroeten. 

Namens het Comité “de Zwarte Plak” 

Rita Geurts  
 

Ingezonden 

Waat waas ut un schôn fiëst, iederiën heat 

genoate, 2 daag lang. 

Organisatie, artieste en bezeukers;   

Allemaol Hartelijk Dank!! 

Vaan jong tot ald, vur iederiën waas iets te zeen en te 

beleave, 

Hopelik mog ut oaver 25 joar wer zôn schôn fiëst geave!! 

 

HTA   ( hiel tevreje Americanen) 

 

Ingezonden 
Organisatie bedankt!! Het was een 

geweldig, gezellig en perfect georganiseerd 

weekend. 

 

America All starsband  

Top !! wat een klasse, dat smaakt naar 

meer.  

Waarom elders halen als we het zelf in huis 

hebben. 

Henk: Kermis America??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kom op 7 mei naar Baas van Horst aan de Maas 

in Hegelsom! 
Over twee weken is het zover, de tweede editie van Baas van Horst aan de 

Maas 2016! Op 7 mei zullen 24 teams uit 13 kernen van de gemeente Horst 

aan de Maas strijden om deze felbegeerde titel. Dit jaar vindt het 

evenement plaats in Hegelsom, het winnende dorp van vorig jaar. 

De organisatie van Baas van Horst aan de Maas, bestaande uit vele 

vrijwilligers afkomstig uit diverse dorpen uit de gemeente Horst aan de 

Maas, zijn al bijna een jaar met man en macht aan het werk om ook van 

deze tweede editie een waar spektakel te maken. Niet alleen deze 

vrijwilligers zetten hun beste beentje voor, ook de deelnemende teams en 

de vele verenigingen zijn al weken bezig om zich voor te bereiden op deze 

dag. 

 

Op zaterdag 7 mei wordt dit sportieve event om 10:15 uur geopend op de 

Kruisstraat in het bazendorp Hegelsom. Op deze locatie barst vervolgens 

om 11:00 uur de strijd los om de titel ‘Baas van Horst aan de Maas’. De 

hele ochtend en middag zullen in het teken staan van samenwerken, sport 

en spel. De deelnemende teams gaan door middel van uitdagende spellen 

de strijd met elkaar aan. Deze spellen zijn allemaal bedacht en gemaakt 

door verenigingen uit de gemeente. 

 

De sportieve activiteiten zullen duren tot 17.00 uur waarna de teams zich 

klaar zullen maken voor het eindspel. Dit spannende eindspel zal rond 

19.30 uur starten en zal uiteindelijk bepalen  welk dorp zich een jaar lang 

‘Baas van Horst aan de Maas’ mag noemen. Aansluitend aan het eindspel 

zal het feest direct losbarsten, genaamd BAASPOP! DJ David Ghetto, DJ 

Styn en DJ Gurde zullen alle feestgangers verblijden met bekende beats 

en opzwepende muziek. 

Prijsuitreiking door ....? 

Om 22.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de feesttent.  

Niemand minder dan één van de echte 'bazen' van Horst aan de Maas zal 

deze prijs uit komen reiken. Wie dit zal zijn, wordt later bekend gemaakt. 

 

Steun van lokale ondernemers 

De steun van lokale bedrijven is van groot belang om ook deze 

tweede editie van Baas van Horst aan de Maas te laten slagen. De 

organisatie is dan ook vereerd en blij dat ook dit jaar zoveel lokale 

ondernemers een steentje bij willen dragen aan dit unieke event. 

Lenssen Advies is dit jaar aan Baas van Horst aan de Maas 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America,  

Pastoor Jeukenstraat 6 in America 
 

 Op 31 mei, 7, 10 en 14 juni is er geen huisarts aanwezig op de 

praktijk ivm vakantie van huisarts van Dongen. De apotheek is dan 

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

 Wegens vakantie van huisarts Schakenraad is er geen arts aanwezig 

op 18, 20, 21, 25, 27 en 28 juli.. De apotheek is dan geopend van 8-

12 uur en van 14-17 uur. De assistente is dan alleen aanwezig voor 

apotheek gerelateerde zaken. 

 

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) 

 huisartsenpraktijk Kronenberg, Meerweg 9a 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 

 
Ook van onze laatste toneelvoorstelling: 

 '’T is owwe daag Eddie’, zijn er opnames gemaakt. 

Deze DVD is voor € 10,00 te koop 

Voor info mail anitarongen@home.nl  

of bel 0619766835 
 

De Vrije Spelers. 

 

http://www.america.praktijkinfo.nl/
mailto:anitarongen@home.nl


 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 
 
Oxalis zet zich in voor het goede doel en doneert ruim 250 euro! 
Peter Hermans, eigenaar van kinderdagverblijf Monki in America en 
sponsor van onze pupillen E2 en F1 organiseerde 2 april een 
spinningmarathon om geld op te halen voor twee goede doelen: KWF en 
het Toon Hermans Huis Venlo. Peter gaat nl. eind augustus de Mont 
Ventoux in Frankrijk beklimmen voor deze goede doelen. SV Oxalis steunt 
dit initiatief van onze gewaardeerde sponsor van harte en enkele leden 
hebben dan ook meegedaan aan deze spinningmarathon in ruil voor een 
donatie. Maar daarnaast zijn er spontaan vanuit diverse teams acties 
ontstaan. 
 
Zo hebben de Pupillen E2 tijdens hun wedstrijd op 9 april met het spelletje 
dobbelsteendoelen geld ingezameld. Na elk doelpunt mochten de meiden 
met de dobbelsteen gooien. O.b.v. het aantal gegooide ogen doneerden 
de meiden ieder een klein geldbedrag uit hun spaarpot aan het goede 
doel. Dit bedrag was in totaal 55 euro! De vader van Bo, Pieter Coumans, 
eigenaar van PCA uit Horst, deed hier vanuit zijn bedrijf spontaan 
nogmaals 100 euro bij. Een geweldig mooie geste. Vorige week werd de 
"cheque" door de Pupillen E2 en Pieter Coumans van PCA aan Peter 
Hermans overhandigd. 
 
Ook hebben de Senioren 1 en 2 tijdens hun wedstrijden op zondag 10 april 
tegen een kleine vergoeding koffie, thee en een kleine versnapering 
verkocht. Dit heeft € 90 euro opgeleverd voor het goede doel! De dames 
zullen de komende thuiswedstrijden ook koffie en thee schenken. De 
gehele opbrengst gaat uiteindelijk naar de goede doelen van Peter 
Hermans.  
 

 
 De Pupillen E2 en Pieter Coumans van PCA overhandigen cheque 

aan Peter Hermans  
 
SV Oxalis organiseert familie/vriendentoernooi op zondag 5 juni 
Zin in een 'gezellige en sportieve' dag met je vrienden of familie?  
Op zondag 5 juni a.s. wordt het 1e SV Oxalis familie/vriendentoernooi 
georganiseerd op Sportpark Ter Horst. Een leuke dag waarbij jij met een 
team van familie en/of vrienden de strijd aan kunt gaan met andere 
teams. De dag begint om 11.00 uur en rond de klok van 17.00 uur zullen 
we de winnaar bekend maken. De teams bestaan uit 8 spelers/speelsters 
met maximaal 2 actieve korbalsters per vak. Het inschrijfgeld bedraagt 15 
euro per team.  
Enthousiast? Meer informatie of een team aanmelden, kan door te mailen 
naar svoxalistoernooi@outlook.com. We hopen je te zien op zondag 5 
juni! 
 
Korfballen bij SV Oxalis?  
Nieuwe leden kunnen zich nu aanmelden voor het seizoen 2016-2017. Bij 
Sportvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas spelen 2 seniorenteams, 2 
midweekteams, 1 recreantenteam en 10 jeugdteams mee in de 
verschillende competities. Daarnaast zijn er ook buiten de lijnen diverse 
activiteiten voor jong en oud zoals een Sinterklaasavond en 
vriendentoernooi. Oxalis is een betrokken sportvereniging met ruimte 
voor prestatie en recreatie.  

http://www.svoxalis.nl/


Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de 
balgrootte wordt aangepast aan de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge 
leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is verdeeld in de 
leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten is de Kangoeroe 
Klup opgericht. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren 4- en 
5-jarigen spelenderwijs te functioneren in teamverband, ontwikkelen 
balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x 
per maand. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog 
het zwemdiploma te behalen. Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je 
met je team echte korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere 
korfbalclubs.  
 
Bij Oxalis kun je terecht voor recreatief spel, maar er zijn ook een aantal 
prestatieteams. De junioren A komen uit in de hoofdklasse en 1e klasse. 
En ons eerste seniorenteam speelt momenteel 1e klasse.  
Wil jij ook komen korfballen? Je kunt je nu aanmelden voor het seizoen 
2016-2017. Eerst een training bezoeken kan ook of neem voor meer 
informatie contact op met:  
Anja Versleijen-Holtermans, Secretariaat Oxalis, tel. 077-3982378 of mail: 
Oxalis.horstadmaas@knkv.nl 
Agenda 

 14/05/2016: Kangoeroe Klup training (Thema seizoensafsluiting) van 
11.15-12.15 uur op Sportpark Ter Horst met Scoro de Kangoeroe. 

 21/05/2016: Afsluitdag/Spellendag Regio voor Kangoeroes-F-E-teams 
regio te Hout-Blerick  

 28/05/2016: Seizoensafsluiting Oxalis voor alle teams, leden van 13.00 
- 16.30 uur op Sportpark Ter Horst  

 
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl 
twitter: https://twitter.com/SVOxalis  en facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst. 

 

 

 

 

 

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

125 joar parochie ….. het zit erop. Natuurlijk jammer van het 

weer, maar daar is al genoeg over geklaagd. Desondanks hebben 

wij het heel leuk gevonden dat jullie toch de weg naar de 

Paardenvrienden gevonden hebben. Het was gezellig, mooi, lief 

zoals de kinderen met de dieren omgingen, kortom het is geslaagd!  

En daarom een woord van dank aan Koen en Claudia voor deze 

prachtige locatie, Arie en Eveline voor het lenen van Peggy, PSV 

Horst en omstreken voor de dieren, en natuurlijk de kinderen die 

met hun ouders ons bezocht hebben.  

In oktober vindt dit evenement nogmaals plaats , dan in de manege 

in Hegelsom onder de vlag van PSV e.o. 

Wedstrijden, tja daar zullen we ons nu maar eens mee bezig gaan 

houden. We zijn in jaren niet zo laat gestart aan het 

buitenseizoen. Maar hier volgen de datums van de komende 

wedstrijden: 

In het weekend van 7 en 8 mei zijn er samengestelde wedstrijden 

in Castenray 

14-16 mei concours pony’s en paarden in Sevenum 

22 mei concours Well 

4 juni concours Meerlo 

9 en 10 juni  oud ijzer actie! 

 

                          KWIJT GERAAKT 

Wie heeft per vergissing mijn  

DONKER BLAUWE DAMESJAS  

meegenomen op zondagavond (24 APRIL) in de feesttent. 

Er zaten sleutels in die had ik graag terug heb. 

Meer info: redactieadres tel.:4642033 

 

 

 

mailto:Oxalis.horstadmaas@knkv.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst


Activiteitenoverzicht America 2016 
 

t/m 6 mei – Meivakantie basisschool  

Mei 

3 – KBO Wandeltocht 

4 – Dodenherdenking  

5 – Bevrijdingsdag – Hemelvaart 

8 – Moederdag 

9 t/m 13 – Zonnebloemloterij 

11 – optreden Jeugdfanfare Berkele Heem. 

11 - Kienen voor ouderen 

15-16 – Pinksteren 

17 – KBO Fietstocht Kevelaer 

18 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)   

18 - Eetpunt 

21 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

21-22 - Kamp AVOC 

21-22 – Prov. Juniorentoernooi, Jong Nederland America (9-12 jr.) 

22 - inleveren kopie Peelklokje 

23 – Jeugdoverleg  

25 – KBO Bedevaart Wittem  

25 – Dorpscafe accommodaties in Aan de Brug 

28-29 – einde competitie korfbal 

28  – Dagje Jeugdfanfare  

Juni  

4-- Workshopdag Fanfare St. Caecilia.  

5 – kinder- en vlooienmarkt Peelmuseum 10-12 uur. 

7 – KBO Wandeltocht 

8 - Kienen voor ouderen 

11 – Maxiorendag, Jong Nederland America (6-9 jaar) 

15 - Zonnebloem, Klok en Peel museum, Asten 

15 - openbare dorpsraadvergadering  (20 uur)  

15 – Eetpunt 

17- Concert met fanfare St. Hubertus Hegelsom 

17-18-19 - wandeldriedaagse 

18 - Oud papier inzameling Jong Nederland America   

18-19 – Seniorentoernooi, Jong Nederland America (12-16 jaar) 

19 - inleveren kopie Peelklokje  

19 – Vaderdag 

21 – KBO Fietstocht en excursie 

22 – presentatie Accommodatie en verenigingsplan America (ovb) 

26 – Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia 

29 – KBO Happen en trappen 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) bij:  H.Mulders, tel. 464 1949 

Kerkbosweg 6, hay.mulders@ziggo.nl 

Even een geheugenopfrisser 
America is nog in de gelukkige omstandigheid dat er een echte buurtsuper is. 

Natuurlijk zijn er ook winkels in de dorpen en steden in de buurt, maar 

wat brengt u dat in America? 
 

In februari 2015 hebben Rob en Olga Zijlstra de winkel overgenomen een 

winkel met een breed assortiment van kruidenierswaren en versafdelingen 

waar een dorp als America trots op mag zijn. 

Dagelijks vers brood van uw Warme bakker Puts en versafdelingen 

Groente, Fruit en vlees, met sterke aanbiedingen en regelmatig een 

proeverij. Iedereen is natuurlijk vrij om te kopen waar men wil, maar het 

lijkt of men de buurtsuper SPAR Zijlstra uit het oog verloren heeft! 

 

Daarom: Wat verdient u aan de SPAR? 
Dagelijkse boodschappen en vers in het eigen dorp. 

Thuisbezorging van de boodschappen te bestellen via SPAR-online 

(www.america.spar.nl) , per mail of telefonisch.  

PostNL  Mogelijkheid om geld te pinnen. 

Eet Smakelijk, maaltijd service, Kopieerservice 

Zelfzorgmiddelen   Levering gekoelde dranken met 

retourrecht ( denk aan buurtfeest en dergelijke) 

 

Een aantal dorpsbewoners werkt bij de SPAR en heeft een baan 

Gezelligheid en betrokkenheid: Even elkaar tegenkomen, ontmoeten, een 

praatje maken met elkaar.  

Huizenprijs: in een dorp zonder winkel zakt de huizenprijs 

Minder betrokkenheid van de gemeente. 

 

En wat kan niet meer als de SPAR sluit?  
Gauw in het dorp nog een kleinigheid kopen die je hebt vergeten , 

Sigaretten of shag kopen, Biertjes "halen" en andere drank voor normaal 

gebruik en bij feesten en partijen, De Maaltijd Service, Postzegels kopen, 

Pakketjes wegbrengen en ophalen, Pinnen als je portemonnee "leeg" is 

Voor de verkoudheid of hoofdpijn snel medicatie halen. 

Je advertentie ophangen en folders neerleggen van wat er te doen is in 

het dorp. 

Het personeel wordt werkeloos 

Sponsering van de plaatselijk verenigingen 

Samenwerking met plaatselijke initiatieven zoals het 125 jarig bestaan 

van de parochie. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.america.spar.nl/


Een activiteit voor het dorp vanuit SPAR Zijlstra denkend aan de 

schaatsbaan in december. 

Gezelligheid: 

Even elkaar tegenkomen, ontmoeten, een praatje met elkaar. 

 

Je kunt overal je boodschappen doen zolang het mooi weer is en je op de 

fiets kunt. 

Je kunt overal je boodschappen doen zolang je auto rijdt. Maar die rijdt 

niet op water en zelfs water kost geld! 

t Prettigst en gemakkelijkst is het om je boodschappen te kunnen doen 

waar je woont. Mensen krijgen kinderen en mensen worden ouder. Bij je 

eigen winkelier, om de hoek of een paar straten verder, waar je weet wat 

er te koop is en waar je het kunt vinden, in drie prijsklassen zelfs: A-

merken, Spar-huismerk en een basislijn, voor iedere portemonnee is er 

wat bij. Je winkelier en zijn personeel: aardige mensen die je op een 

persoonlijke manier helpen als je ze nodig hebt. 

 

Als we ook de Spar een deel van onze klandizie zouden gunnen - dat hoeft 

niet voor alle boodschappen van de week- dan heeft de winkel een kans 

van bestaan. 

 

Denkt u alstublieft na vóór het te laat is,  

Geen winkelier kan zonder inkomsten, SPAR ondernemers zijn zelfstandig 

ondernemer en moeten een boterham kunnen verdienen, dus moeten er 

boodschappen worden gedaan. 

Grote winkels hebben veel klanten nodig, kleinere kunnen met wat minder 

toe. 

We houden ons hart vast als straks de SPAR moet sluiten, want als de SPAR 

de deur sluit komt er nooit meer een andere buurtsuper voor terug. Dicht 

is dicht. 

U kunt er zelf voor zorgen dat America een leefdorp blijft en niet een 

slaapdorp wordt. 
 

 

 

 

 

 

Dorpscoöperatie America.  
 

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

Op 13 april hebben we een gezamenlijke 
(jaar)vergadering gehouden met de dorpsraad 
van America. 
Tijdens deze vergadering is ons eerste jaarverslag gepresenteerd en 
toegelicht. Dit verslag is openbaar, er liggen enkele kopieën in Aan 
de Brug.  
Op verzoek kunnen we ook een exemplaar op papier of via mail 
verstrekken. Het zal ook op de nieuwe America-website komen 
staan. 
Verder is een overeenkomst getekend met NLEC. Dit is een 
energiecollectief dat, door scherpe inkoop, aan particulieren en 
bedrijven lage tarieven voor gas en elektra aanbiedt.  
De overeenkomst houdt in dat NLEC een deel van de omzet 
teruggeeft aan America, in de vorm van schenking aan de 
dorpscoöperatie. Meer informatie elders in dit Peelklokje. 
 Voor meer informatie, of heb je vragen of adviezen, bel of mail 
gerust met onze voorzitter: Tel:077-4642134  Mail: 
jacthijssen@home.nl 
    Het bestuur van de Dorpscoöperatie America. 
 

 
Elke dinsdagmiddag van 15 tot 19 uur in de 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:jacthijssen@home.nl


Voetbal AVV America 1 
Competitieprogramma: 

8 mei  SVEB – America  

16 mei America – Lottum  

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

een uitwedstrijd.  

We danken iedereen voor de support tijdens het afgelopen seizoen. 

Tot volgend seizoen !! 

AVV wordt gesponsord door Ton Derix Int. transporten 

 

Er zijn ook muziek Cd’s om te ruilen  in de ruilbieb 

De Laeshook. Elke dinsdagmiddag geopend vanaf 15 

uur. Loop gerust eens binnen in Aan de Brug.  
 

2016 – het jaar van het dialect !! 
Bekendmaking: 

Degene, di d’n dader, di de poal, di beej de brug, die ovver 

de beak, woara ’t houte huuske stiët, leet, stóng, umgesmete 

heat, a wiest, kriegt en beloëning ! 

 (Elke maand un schôn stukske uit ons rijke dialect 

Werkgroep Oud America)  
 

 
 

OOK WIJ HEBBEN   

MEI VAKANTIE 

VAN  2 T/M  7 MEI 
 

 

v. HEIJSTER   

WOL  

& TEXTIEL 

America 
 
 

 

 
 

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 

 



- Uit de dorpsraadvergadering van 13 april j.l.  

 

Deze vergadering was tevens de jaarvergadering van de dorps 

coöperatie en de ondertekening van de overeenkomst met 

energiecollectief NLEC. U leest hierover elders in het 

Peelklokje.  

Ook de dorpsraad presenteerde haar jaarverslag. Een jaar 

(2015) waarin de dorpsraad weer erg actief was. U leest 

dit elke maand in het Peelklokje.  

We zijn op zoek naar een verdwenen naambord America 

(Graafsebosweg). Wie informatie hierover heeft, gelieve 

contact op te nemen.  

Op woensdag 18 mei a.s. is de volgende openbare 

dorpsraadvergadering om 20 uur Aan de Brug. U bent welkom 

Op 25 mei – Buurtcafé over accommodaties ! 
Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen 

van ons dorp op het gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar kun 

jij een steentje aan bijdragen!!! 
 

EXPOSITIE in de kerk ! 
Tijdens het feestweekend was er een uitgebreide expositie te zien 

in de kerk van oude foto’s en nieuwe foto’s.  

Ook waren er films te zien uit 1968 en 1991.  

We hebben veel positieve reacties gehad hierop. De foto’s zijn 

uiteraard ook nog te zien in de Oudheidkamer De Moeëk, elke 

zaterdag vanaf 13.30 uur geopend (Past. Jeukenstraat 10)  

Wie weet: tot ziens ! 

Voor de liefhebbers die een reproductie van  

een oude foto willen bestellen: dat kan ook!! 
 

St. Werkgroep Oud America   

 

CADEAU-TIP VOOR MOEDERDAG.  

Leuke tip voor moeder: DVD America 1991 of America 

1968. Te koop in de Oudheidkamer ! 

KBO: activiteiten in mei 
Di 3 mei Wandeltocht 

Di 17 mei Fietstocht: vertrek om 10.30u naar Kevelaer 

Wo 25 mei Bedevaart naar Wittem (samen met KBO Griendtsveen) 

 

Dan beginnen we de maand mei met een lekkere wandeling, ook hier is de 

bestemming nog even een verrassing. We wandelen zo’n 5 km.  

 

Op 17 mei gaan we weer fietsen, een iets langere route naar Kevelaer (geen 

bedevaart). Omdat de tocht langer is, starten we al om 10.30 uur vanaf het 

Kerkplein. Lunch (eigen kosten) in Kevelaer, waar dan ook weer gelegenheid is om 

zelf even rond te kijken voordat we de weg terug naar America weer proberen te 

vinden.  

 

Dan is op 25 mei de tweejaarlijkse bedevaart aan de beurt. Dit keer gaan we naar 

Wittem. Deze activiteit is samen met KBO Griendtsveen georganiseerd.  

Klooster Wittem is een actieve leef- en werkgemeenschap in het Zuid-Limburgse 

Heuvelland. Het heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige plek voor pastoraat en 

christelijke inspiratie en het biedt mensen in een breed spectrum van religieuze 

en culturele activiteiten gelegenheid om in contact te komen met de christelijke 

traditie. Daarnaast zijn de kerk en kapelruimte een plaats van stilte, gebed 

en inkeer. De monumentale Kloosterbibliotheek wordt gebruikt voor lezingen, 

tentoonstellingen en culturele uitvoeringen. 

Naast de bedevaartsdienst, is er ook een rondleiding in Klooster Wittem en een 

lekkere kloosterlunch geregeld. De pastoor van Griendtsveen zal de dienst leiden, 

ons Americaans kerkkoor verzorgt de muzikale begeleiding.  

 

Graag zouden wij ook nog een oproep willen doen voor vrijwilligers die ons gaan 

helpen met het organiseren van fiets- en wandeltochten. Dit behelst het uitzetten 

van een route, incl. het begeleiden van de fietsers c.q. wandelaars. Dus, vind je 

het leuk om routes uit te zetten, vind je het leuk om te fietsen en/of te 

wandelen, en heb je wel wat tijd over om dit te regelen en te begeleiden? Meld 

je dan aan bij Ger Cuppen (Kabroekstraat 31).  

Veel plezier met de activiteiten! 

 

Op donderdag 2 juni 2016 wordt  in Baarlo weer de traditionele 

Seniorenmiddag georganiseerd als onderdeel van de Volksfeesten, in de 

grote feesttent op de kasteelweide bij kasteel d’Erp. Nadere info hierover 

ontvangt u  via de Nestor.  
 

Bestuurswijziging: onlangs is Frans Steeghs (Sjees 9, 5966 TB, America tel. 

4641336) gekozen tot voorzitter van KBO afd. America.   

 
Bestuur KBO -America 



Ondernemen in America  

Americanen zijn trots op de vele ondernemers die 

we hebben, maar we maken ons tegelijkertijd 

zorgen over het voortbestaan van de winkels. Het is 

voor onze ondernemers van groot belangrijk om te 

kopen bij de eigen ondernemers zodat we ook in de 

toekomst trots kunnen blijven op het 

ondernemersklimaat in America !! 

Dus: koop in de vreemde niet  

wat uw eigen dorp u biedt !  

En gun onze eigen ondernemers hun bestaan !  

Het voortbestaan van onze ondernemers is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal  

Enkele bezorgde Americanen 

 

 

 

Stichting Brood op de Plank. 
Vlak voor de festiviteiten rond het 125 jaar bestaan van de 

parochie is deze Stichting opgericht met als doel het organiseren 

van activiteiten en evenementen binnen America ter bevordering 

van het ondernemersklimaat om zo de leefbaarheid in het dorp in 

stand te houden. De organisatie van 125 jaar parochie was een 

goed voorbeeld van hoe we met heel veel eigen mensen samen met 

de Americaanse ondernemers iets moois tot stand kunnen brengen. 

De volgende activiteit zal waarschijnlijk de Open Bedrijvendag 

2017 worden. Wij staan open voor goede ideeën, die passen binnen 

de doelstelling. De Stichting Brood op de Plank bestaat op dit 

moment uit 4 personen: 

Huub Geuijen (vz.), Hay Mulders (secr.), Peter Tielen 

(penningm.) en John Weijs (bestuurslid).   

Bedankt !!  

Als organiserende stichting 

Brood op de Plank willen 

we graag alle 

medeorganisatoren van de 

diverse activiteiten, alle 

vrijwilligers, alle actieve deelnemers en 

ondernemers, sponsoren en iedereen die 

een steen of steentje heeft bijgedragen 

en natuurlijk alle Americanen en andere 

bezoekers ontzettend bedanken voor het 

geweldige weekend van 23 en 24 april.  

 

Net als iedereen hebben wij ook genoten 

van alle activiteiten en zijn samen met 

jullie allemaal trots op America en op dit 

feest ! Fantastisch !! 
Stichting Brood op de Plank:  

Huub Geuijen, John Weijs, Peter Tielen en 

Hay Mulders  

 

Heeft u mooie foto’s of filmpjes van het feestweekend? Stuur 

ze door naar webmaster@americaweb.nl  

mailto:webmaster@americaweb.nl


Wonen aan de Wouterstraat of Kerkbosweg!!! 
 
Tijdens de informatieavond over het ontwerp 
bestemmingsplan Wouterstraat/Kerkbosweg op 
woensdag 21 april hebben zich een aantal kandidaten 
gemeld om daar mogelijk te gaan bouwen/wonen op 
die locatie. Met deze groep willen wij op dinsdag 10 mei een 
vervolgbijeenkomst houden om er ook daadwerkelijk werk van te 
gaan maken. 

 
Uitleg zal er dan gegeven worden over de precieze procedure die 
“we” gaan doorlopen en er zal tekst en uitleg gegeven worden over 
o.a. hoe de financiering er uit kan zien van het bouwen van een 
eigen huis.  
De dorpsraad van America zal deze bijeenkomst organiseren i.s.m. 
architect en adviseur Toon van de Ligt. 

Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat of Kerkbosweg, kom dan 
ook gerust. Want deze eerste groep van kandidaten zal de eerste 
keuze hebben op deze locatie. De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in Aan de Brug. 
 
Kandidaten die wil huren op deze locatie kunnen zich melden bij: 
Marco Hesp via 06-51554717 of voorzitter@dorpsraadamerica.nl. 
En meld je alvast aan bij www.thuisinlimburg.nl.  

Beste Americanen, 
 

Na een roerige tijd gaat Station America weer haar deuren openen. 

De laatste 2 jaren van Station waren erg turbulent en ga ik voorlopig weer zelf de teugels in 

de hand nemen. 

We zitten nog in de verbouwfase maar gaan toch alvast open zodat eenieder weer kan 

komen genieten in het Station. Inge, Annet en Ton gaan zoals vanouds verder met het 

uitbaten. 

Door het plaatsen van een tussenwand hebben we 2 aparte ruimtes gecreëerd en zijn we 

vanaf nu in staat om verschillende ruimtes te gaan gebruiken, verhuren of toch weer als 1 

grote ruimte te gaan gebruiken. Dus heb je zin in een feestje voor 25 , 50 100, of 200 

personen? Het kan allemaal in het Station. Het is ook mogelijk om een of 2 ruimtes af te 

huren zodat je zelf je eigen feestje met minimale kosten kunt organiseren. Wij hebben de 

ruimte, zorgen voor alle drank, eventueel eten etc voor een nette prijs en U kunt zelf uw 

gang gaan. Indien gewenst kunt U ook personeel inhuren maar dat is naar eigen behoefte. 

Laat U verrassen en informeer bij het Station naar de mogelijkheden. Ook zijn  er 2 

beamers aanwezig voor presentaties of iets in die aard. 

We zijn bezig met een nieuw programma waarin , zondagmiddagconcerten, vinylavonden, 

bands, vrienden avonden of andere animatie word opgenomen, maar daar zijn we nog druk 

mee doende.  

Dus hebt u het gevoel dat U het Station kunt verblijden met een schitterend optreden van 

welke aard dan ook contacteer Station, In principe is alles mogelijk. Ook bestaat de 

mogelijkheid om met uw vereniging Station af te huren en zelf een schitterende avond te 

organiseren. 

Ook gaan we de keuken weer meer gebruiken en zijn daarvoor in gesprek met onze lokale 

ondernemers die daar zeker een rol in gaan spelen. Henk’s burger, Tony’s famous 

goulashsoep. Lei’s loempia of een schnitzel van Inge. Het staat nog in de sterren maar laat 

je de komende tijd verrassen wat er gaat gebeuren. 

Heb je zin om met vrienden een avond gebruik te gaan maken van het Station om samen te 

gaan koken neem contact op met Station. 

Ook zijn er 4 tv’s aanwezig zodat we alle sportwedstrijden live tegelijk kunnen 

uitzenden. Wil je 08-05 de ontknoping zien van de eredivisie kun je op 4 schermen 

tegelijk de wedstrijden volgen, hoe gaaf is dat. 

 

HOUD ONZE FACEBOOKPAGINA IN DE GATEN VOOR ACTUELE INFO. 

WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE MEDEWERKER VOOR 

ONZE ZAAK, VOOR DE AVONDEN EN WEEKENDEN. Dus heb je altijd al 

in de horeca willen werken en heb je zin om er samen met ons team 

een geweldige toko van te maken neem kontakt op met Ton Derix 

0622-949000 of mail derixton@gmail.com 

 

PROGRAMMA MEI 

6 mei AMERICAANSE avond met 

Thalamus en Mongoose 

20 mei  DIRTBAG 

mailto:voorzitter@dorpsraadamerica.nl
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto:derixton@gmail.com


125 jaar….! 
Onze parochie van Sint Jozef bestaat 125 jaar en dat is een jubileum dat 

staat! We kijken terug op een door jong en oud goed bezochte mooie 

feestmis op Palmzondag 20 maart, een dag na het Patroonsfeest en 6 

dagen na de historische oprichtingsdatum van onze parochie. Na de heilige 

Mis onthulden Kerk & Staat in de personen van de burgemeester en de 

deken in immer goede samenwerking 2 attentietegels aan het kerkplein 

aan de Pastoor Jeukenstraat. Vervolgens vierde America feest in het 

weekend van 23 en 24 april. Het kerkplein was veranderd in een enorme 

en magnifieke feestlocatie waar op zaterdagavond een dienstenveiling 

alsook sprankelende optredens door talenten van eigen bodem plaats 

vonden; zo ongeveer heel het dorp was uitgelopen en kon genieten van 

wat de eigen gemeenschap aan mogelijkheden, talent en vitaliteit te 

bieden heeft. 

Op zondagochtend was er de goed bezochte peelbrunch met een optreden 

door de Ericakapel, waarna de expositie in de kerk veel belangstelling 

genereerde en de gehele dag door tal van andere evenementen voor jong 

en oud dat hele weekend van America The Place to Be maakten. 

Als pastoor van America was ik gedurende dit weekend drie maal aanwezig 

en ik ben trots op deze gemeenschap die zich heeft laten zien als 

dynamisch, levendig, eensgezind en vol talent. America houdt zijn wortels 

in ere en laat zien wat in gezamenlijkheid allemaal neergezet kan worden. 

Het geeft een enorm goed gevoel om met en voor anderen iets te 

ondernemen en het is te hopen dat dit enthousiasme vast gehouden wordt 

en bovendien wat ‘stilleren onder ons’ doet besluiten ‘uit de schulp te 

kruipen’ en volgende keer ook mee te doen. Talent moet niet verstopt 

blijven, talent moet je delen met anderen! Een vreugde voor jezelf en je 

medemens! 

‘Kerk’ komt van het Griekse woord ‘Ecclesia’ en dat betekent 

gemeenschap. Wat is de functie van een parochie? De parochie is er om 

mensen samen te brengen, verbindingen te creëren, bruggen tussen 

mensen te slaan, cohesie te versterken en gemeenschapszin en 

gezamenlijkheid te bevorderen. Gods Zoon Jezus wil mensen samen 

brengen en naar geluk voeren en daar is onze kerk alweer zo’n 2000 jaar 

succesvol mee bezig. Deze 125 jaar mag werkelijk een schitterende 

mijlpaal genoemd worden, omdat het laat zien dat de vrucht van deze 

periode is: Een hechte dorpsgemeenschap die staat! 

Proficiat, jubilerend Sint Jozef-America, alsook dank 

 voor zo veel gemeenschapszin en trouw aan  

uw eigen wortels! Hier rust Zegen op! 

Pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 18 mei 2016 is er weer een 
Openbare Dorpsraadvergadering 

 

U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur 

en vindt plaats in Aan de Brug. 
 

Op de agenda staan diverse actuele zaken die op dit moment spelen in ons 
dorp. En wellicht heeft u ook nog wel een vraag in het algemeen belang van 

America…? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MEEPRATEN over de toekomst van 

onze gebouwen. 
Aan de hand van de resultaten van de enquete onder 
de verenigingen. Wat wil America in de toekomst met 

haar accommodaties ? 
 

BUURTCAFE  
Woensdag 25 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur Aan de Brug.   



Dorpcoöperatie America  
sluit mooie deal voor u… 
 

Tijdens de gezamenlijke openbare bijeenkomst van Dorpsraad America en 
Dorpscoöperatie America op woensdag 13 april 2016 tekende Jac Thijssen, 
de voorzitter van de dorpscoöperatie een contract met NL Energiecollectief. 
Met dit samenwerkingsverband snijdt het mes aan meerdere kanten. Het 
geeft in ieders geval veel voordelen voor America en alle Americanen, 
particulieren als bedrijven. 
 
Werkgroep Buurkracht America (Dorpsraad) heeft de deal voor America 
kunnen bewerkstelligen. Maar met wie dan wel.....?  
NL Energiecollectief is een bedrijf dat handelt op de 
energiemarkt/energiebeurs, het is dus geen energiemaatschappij. Dit doen 
zij al jaren succesvol op de zakelijke markt onder de naam Kobespa. Door 
collectief goedkoop energie (gas en electra) in te kopen op de wereldmarkt 
(beurs), kan NLEC deze u continu tegen zeer scherpe tarieven aanbieden. 
NLEC is er voor iedereen die wil besparen, die inzicht in de energiemarkt wil 
en die niet houdt van administratieve rompslomp. 

Maar wat houdt die deal dan in... 
NLEC steunt projecten als Buurkracht. 
Daarom gaan zij America 20% van het 
vastrecht dat iedereen altijd betaald 
teruggeven aan het dorp, aan de 

Dorpscoöperatie America. Dat komt neer op ± € 19,00 per huishouden. U 
draagt hiermee een steentje bij aan onze dorpscoöperatie. Dat is toch mooi. 
Zij zullen dit besteden aan duurzame en maatschappelijk betrokken 
initiatieven die zij ondersteunen of nog op gaan zetten. 
 
Op woensdag 11 mei zijn medewerkers van NLEC aanwezig in 
Gemeenschapshuis Aan de Brug voor een inloopavond. Zij leggen dan 
graag uit hoe e.e.a. werkt en rekenen u graag voor wat dit voor u betekend. 
Neem daarvoor dan uw laatste jaarrekening mee. Deze avond is van 18.30 
tot 21.00 uur. 

Maar u kunt ook nu al deelnemen en 
profiteren van de zeer voordelige tarieven! 
Ga daarvoor dan naar www.nlenergiecollectief.nl en vul uw gegevens in 
voor een offerte. Vermeld daarbij dan wel de Aanmeldcode "america" om 
ook te profiteren van de korting op de aanmeldkosten. 

 

125 jaar parochie  125 jaar parochie 
 

De hoofdsponsors van het feestweekend 125 

jaar parochie America waren:  

- Gemeente Horst aan de Maas 

- St. Werkgroep Oud America /  

dorpsraad America  

- Kerkfederatie Horst  

- OVA Ondernemers ver. America  

 

 

 

 

 

Verder dank aan alle 

bedrijven, verenigingen, 

organisaties en alle 

Americanen die een bijdrage leverden en dit 

mooie feest mogelijk maakten !! 
 

 

 

 

 

 

http://www.nlenergiecollectief.nl/


 

 

 

Hallo Americanen, 
 

Zaterdag 7 mei is er een AARDBEIENACTIE in America. 

Leden van volleybalclub AVOC zullen huis aan huis met aardbeien gaan. 

 

U kunt de leden vanaf 11:00 uur bij u aan de deur verwachten. 

1 bakje (500 gram) aardbeien € 3,00 

2 bakjes aardbeien € 5,00 
Heerlijk voor moederdag!! 

De aardbeien worden aangeleverd door Huub Geuijen, dus super vers. 

Namens alle leden van AVOC alvast bedankt. 

 

5 juni kindermarkt in het peelmuseum. 
Op zondag 5 juni van 10:00 uur tot 12:00 uur is er een kindermarkt. 

Hier kunnen jullie je speelgoed dat over is verkopen en misschien weer 
nieuw kopen. 

Zelf een tafeltje of zeil meebrengen voor het speelgoed op te leggen. 
Kom met zo veel mogelijk vriendjes of vriendinnetjes  

of Opa’s, Oma’s, Ooms en Tantes. 
Voor meer informatie Peelmuseum America. 

Tel 0774641336/0620702173 of website stichting peelmuseum.nl. 

 

Mensen in  het nieuws 
 

In Panningen (Vincent de Paul) overleed op 24 april Bertha Kessels 

– Winkelmolen, echtgenote van Lei Kessels. Bertha was 80 jaar. 

 

Het feestweekend 125 jaar parochie op 23 en 24 april zit erop ! 

We hebben er met zijn allen een prachtig feest van gemaakt met 

heel veel hoogtepunten en voor elk wat wils. Goed om te zien hoe 

we samen, jong en oud, kunnen genieten en er iets geweldigs van 

kunnen maken.  

De hoofdprijs (een rondvlucht boven America met Ard Vissers) in de 

loterij tijdens de Dienstenveiling werd gewonnen door Geert 

Haegens. 

 

Op 22 april waren de Koningsspelen voor de jeugd. Opnieuw was 

dit een succes, dankzij de goede organisatie door een aantal 

verenigingen en Basisschool de Wouter.  

 

Tijdens de jaarvergadering van Hengelsportver. De Put werden 

enkele jubilarissen in het zonnetje gezet: Hay Holtackers was 40 

jaar lid en Lou Janssen 25 jaar. Proficiat! 

 

Op 30 april heeft Chris Cuppen een koninklijke onderscheiding (lid 

in de Orde van Oranje-Nassau) ontvangen vanwege zijn vele 

verdiensten voor de blaasmuziek. 

Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking bij het Monument aan 

de Griendtsveenseweg. Iedereen is hierbij welkom. Aansluitend is 

er een bijeenkomst in het Peelmuseum.  

 

Op 8 mei is het weer Moederdag. 

 

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. 


