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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 APRIL 
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).  

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.  
 

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, participanten in het LaefHoês  en leden van de OVA kunnen 
adverteren. 

* Waar blijven we met ons afval? * 
 

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/   
Zet uw afval tijdig aan de straat. 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op  
26 en 30 maart, 2, 6, 9, 16, 20, 23 en 30 april. Voor het buitengebied gelden 
andere dagen. Containers graag gebruiken !! 
Luiers  en incontinentiemateriaal: apart in de daarvoor bestemde containers 
of restafvalzak. Locaties: basisschool en glasbak Slikweg. 
 
Ophaalschema restafval (in tariefzak) en Plastic afval, Metalen verpakkingen en 
drankpakken (PMD) op: 6 en 20 april. 
De tariefzakken zijn te koop bij Ine Derks - Haegens. 

U mag het los in de container doen of in een plastic zak. Er mogen alleen 
doorzichtige zakken gebruikt worden. Dit geldt ook voor de emmertjes 
voor keukenafval. 
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. 
 
Oud papier / karton .Wordt ingezameld door Jong Nederland. De eerstvolgende 
keer is op zaterdag 18 april.  
Oud ijzer op 4 en 5 juni. Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg staat 
een container voor oud ijzer en een voor elektrische apparaten.  
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.  
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 / straat.  
 

Oudheidkamer De Moeëk in 
“Aan de brug” 

 
is voorlopig gesloten 

 

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


Feestje ? Iets te vieren?  
 

De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en 
houten zitbanken (inklapbaar). De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 
4,- per set) te huur. Er zijn ook 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)  

 

Om uit te knippen: 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 – 8844 
Politie    0900-8844  Prov. Klachten telefoon   043-3617070 
Gemeente Horst a/d Maas 0774779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 
Basisschool Kindcentrum De Wouter0774641918   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   088-7891000 Gehandicaptenplatform  077 3986684 
Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 
Melding zwerfvuil -  077- 4779777 Bestuur ‘t LaefHoes -  0774641943 
Beheerder Aan de Brug Kees   06-10100175 beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl  
Dorpsondersteuner Hay Mulders  06-21274075 Gebiedsteam Peel   077-4779777 
Vervoer in America :   0638294416 Synthese Horst  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 Meld Misdaad Anoniem”   0800 – 7000 
Voor een Anoniem gesprek  077-354 88 88 Huisartsenpraktijk America  077 4641707 

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn:  
043-3617070  

 

DE POLITIE NODIG ?????? 
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 
Wijkagenten voor America zijn: Bram Peuten en  Kay Bergers. 
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  
  

 

 

Op zoek naar een leuk cadeau ?  
 

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  

Het boek “ Van 16 naar America” is nog steeds te koop, 
evenals het jubileumboek van de Vrije Spelers en  

van Muziekver. St. Caecilia 
Het nieuwe boek : van Doorne’s jeugdjaren  

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op zaterdagmiddagen in 
Oudheidkamer de Moeëk van 13.30 tot 15.30 uur  

 

Op zoek naar een plek voor:  
Voor vergaderingen en feestjes. 

Neem contact op met de beheerder Kees Selten, 
telefoon 06-10100175. 

Email: beheerderaandebrug@gmail.com  

Stichting aan de Brug 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur  en op donderdag van 09.30-10.00 uur. 

In ’t LaefHoes, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 
 

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. 
Avondgroep 19.00 u-20.00 u Truus Kleuskens: tel. 077 4641270 

Avondgroep 20.00 u-21.00 u Nellie Tielen: tel 077 8512475 
 

Heeft u een klacht ???? Doe er iets mee !!! 
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.  
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via  telefoonnummer 
077-4779777.  Gem. Horst aan de Maas 

mailto:beheerder@laefhoes.nl
mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
mailto:beheerderaandebrug@gmail.com
http://www.horstaandemaas.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: ghmreintjes@gmail.com  
 

 

Synthese, locatie Horst 
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst,  
Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl 
Wij bieden ondersteuning bij: 

- Initiatieven in de 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 uitganspunten: 
- 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. 

Maatschappelijk Werk: 
Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de 
gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u te 
woord staan. Er is geen spreekuur. 
 

MEDEDELING ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA onder voorbehoud: 
Waar kunt u terecht voor missen tijdens de Goede Week: 
Op maandag 6 april is een gezamenlijke boeteviering om 18.30 uur in de 
Lambertuskerk te Horst. 
Op Witte Donderdag 9 april, viering om 18.30 uur in de Lambertuskerk te 
Horst. 
Op Goede Vrijdag 10 april wordt om 15.00 uur in de St. Josephkerk te America 
de Kruisweg gebeden. 
Op zaterdag 11 april is om 20.00 uur een gezamenlijke Paaswake in de 
Lambertuskerk te Horst. 
Op zondag 12 april (Pasen) is om 11.00 uur een heilige mis in de St. Josephkerk 
te America.  

 

Inloop De Hoêskamer , ook iets voor jou! 
 
De Hoeskamer biedt de gelegenheid 
voor mensen uit America en 
omgeving om wekelijks een gezellige 
middag door te brengen in Aan de 
Brug.  
Iedere dinsdag – en 

donderdagmiddag staat de deur wijd open van 13.30 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.  
I.v.m het corona virus zijn er geen bijeenkomsten tot, 
vooralsnog 6 april. Afhankelijk van de situatie wordt er verder 
gekeken.  

Voor info: 077-4642068 of 06-42251171 
Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

 

Woning huren ?? 

Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 
www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van Limburg 
Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven woningcorporaties in 
Limburg. Samen verhuren en verkopen zij ruim 50.000 woningen.  
Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen om 
vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook snel te reageren 
op het beschikbare woningaanbod .  
Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg e.d. 
(nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven. Dit is GRATIS !! U 
krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een woning 
beschikbaar komt.  
 Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag ook de 
dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor 
www.thuisinlimburg.nl  

mailto:ghmreintjes@gmail.com
mailto:info@synthese.nl
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/


 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

Hulp of 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. 
  
Regelmatig is er iemand van het Gebiedsteam aanwezig in America bij de Inloop  
De Hoêskamer.  

Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 
077-4779777 

 

 

Als iedereen een ander helpt, zijn we allemaal geholpen !! 
Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de nieuwe 
website van America : www.inamerica.nl (elkaar helpen). 

 

Vervoer in America.  
Ook voor korte ritjes ! Iedereen kan er gebruik van maken ! 

Bel minimaal 1 dag van tevoren naar Vervoer in America op maandag 
t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur naar dit nummer: 06-38294416 

Bent u niet helemaal fit, bestel dan geen rit ! 
Wij rijden binnen de gemeente Horst aan de Maas en  

naar Viecuri in Venlo en Venray.  

 

Melding stankoverlast via de Provinciale 

klachtenlijn:  
043-3617070  

 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
 

Alle zorgdisciplines onder één dak midden in het centrum van 
America: 

Huisarts – apotheek – podotherapie -Cesar oefentherapie –  
medisch pedicure – diëtiste – fysio- en ergotherapie – priklab –  

Groene Kruis thuiszorg – coaching(kinderen)  

Zie ook www.laefhoes.nl  
 
 
 
 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
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STARS 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

Wouterstraat 60 
 

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 
 

 

Een dokter nodig in het weekend of ’s avonds / ’s nachts?  
 

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. 
 
 
 

 

Is voorlopig overdag gesloten.   
Op woensdagen van 18.00 -19.30 uur kunnen er boeken geruild worden.  

Loop dan gerust eens binnen. Er is dan iemand aanwezig.  

 

INTERESSE? 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg /  

Grad Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 
 

 
 
 

Dorpsondersteuner America. 
In America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, maar ook een heleboel 
mensen die een hulpaanbod hebben.  
Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan weten !! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de  verbinding te leggen tussen de hulpvrager en u 
als vrijwillige aanbieder van uw tijd en uw “talent’. Samen komen we dan tot een 
match. Het is Voor elkaar en door elkaar! 

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben 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.  
 
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het 
dorp. 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cohesie.org/
mailto:wonen@inamerica.nl
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KIENT u ook mee??  
Kom eens gezellig kienen bij de ouderen.1 Keer in de maand op de 2de 

woensdag van de maand. De volgende keer is dit op woensdag 13 mei! 
Dit is onder voorbehoud i.v.m. corona.  
U bent weer van harte welkom !.  
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal.  
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig. 

 
 

‘t LaefHoês Jeukenstraat 6 
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk  077-464 1707 
Fysiotherapie / ergotherapie Westsingel 077-3982834 
Cesartherapie CesarHorst  077-398 7748 
Podotherapie Anne Thijssen van Thijssen & Gubbels  donderdagmorgen 

                                                   077-3980107 horst@thijsen-gubbels.nl  
Dietiste Eefje Smits  dinsdagochtend, 06-20366248   info@dietisteefjesmits.nl  
Pedicure Henriette Thijssen do.morgen,  06-2889 2718 www.pedicurevotena.nl 
De Zorggroep, thuiszorg team America 088-6108861 
VieCurie, Bloedprikken  Maandag     8.00-8.30uur 
    Donderdag  9.30-10.00uur 
Coaching kinderen “als je brein stormt” 06 1207 2498  www.alsjebreinstormt.nl  

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America 
 

Klachten over het spoor   ?  
(Bijvoorbeeld over geluid, trillingen, fijnstof). Neem contact op via 
onderstaande kanalen:  

http://www.prorail.nl/reizigers/contact-3 
http://www.prorail.nl/formulieren/contactformulier 
Zorg dat uw klachten op de goede plek terechtkomen.  

 

  
17 april a.s. 

 
Via school zullen de kinderen 

geïnformeerd worden over het al of niet 
doorgaan.  

mailto:horst@thijsen-gubbels.nl
mailto:info@dietisteefjesmits.nl
http://www.pedicurevotena.nl/
http://www.alsjebreinstormt.nl/
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EETPUNT AMERICA 
 
Woensdag 1 april 2020 er geen Eetpunt. 
 
 

WhatsApp Buurtpreventie in 
America! 
Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse WABP-
Groep opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp, 

06-51554717 of via veiligamerica@gmail.com. Laten we 
samen America veiliger maken!!!  
 

Afspraak bij de gemeente: direct en snel geholpen! 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? U kunt een afspraak 
maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via (077) 477 97 77.  
Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw 
rijbewijs, paspoort of legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.  
Online regelen 
Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een 
verhuizing. Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl. 
 

De week van het LaefHoes 
Vanwege de ontwikkelingen i.v.m.  corona zijn alle activiteiten in 
de week van het LaefHoes afgelast.  
Het dorpscafé en de Open dag worden naar een later tijdstip 
verplaatst.   
 

Dorpscoöperatie America. 
 
De dorp coöperatie is op zoek naar nieuwe mensen, die tijdelijk 
mee willen denken om de coöperatie door te ontwikkelen. We 
hebben al enkele mensen, waaronder ook enkele jongeren bereid 
gevonden om mee te denken. Heel fijn.  
Interesse? Neem dan even contact op met Jac Thijssen, voorzitter 
van de dorpscooperatie:  jacthijssen@home.nl  

 

 
 

Groengroepen in America  
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 of vragen? Neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/
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Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een 

fiets waarvan het wiel aanloopt?  
 

Je strijkijzer of je staafmixer defect ? Defecte 
fiets? Of een kapotte broek ? 

Weggooien? Mooi niet! 
Kom ermee naar het Repaircafe !!! 

 

Het volgende  Repair Café is op zaterdag 11 april 
(onder voorbehoud i.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. het corona virus)  

  

van 10 – 12 uur in het LaefHoês. 
We zijn nog op zoek naar mensen met een elektro-achtergrond.  

Kom gerust eens kijken.  
Er is koffie en het is er altijd gezellig. 

 

 

Koken in ’t Laefhoês 
Wil je zelf met familie, vriendengroep of vereniging een leuke 
(kook)activiteit in de Laefkeuken houden, een workshop verzorgen 
of met een ander leuk kookidee aan de slag gaan, dat kan!  
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik en 
energiekosten. Graag tijdig aanmelden bij de beheerder van het 
Laefhoês, beheerder@laefhoes.nl  

 
Graag tot ziens in de Laefkeuken, een 
ontmoetingsplek voor jong en oud!  

 

 
 

Beste parochianen, 
 
Op vrijdag 3 april wordt er voor de 
derde keer een extreme kruisweg 
georganiseerd. Deze kruisweg is op de 

vrijdag voordat de Goede Week begint. 
Dit is ook onder voorbehoud.  
De avond begint om 18.30 uur met de H. Mis in de St. Lambertuskerk in Horst. 
Bisschop Smeets zal deze mis met ons vieren. Na de mis, rond 19.00 uur, gaan 
de deelnemers een tocht van 25 kilometer lopen ……. de extreme kruisweg. 
 
De kruisweg gaat via de verschillende kruizen, kapellen en kerken van Horst en 
omgeving. De kruisweg heeft 14 staties dus 14 plaatsen waar, met het lezen van 
een overweging, stilgestaan wordt.  
De bedoeling is dat in kleine groepjes of alleen in stilte gelopen wordt. Iedereen 
krijgt een plattegrond, routebeschrijving en de teksten van de 14 staties mee.  
Tijdens de tocht is er koffie en cake. Bij terugkomst in Horst is er voor iedereen 
soep en broodjes. Er zullen auto’s rijden die, in geval van nood, mensen op 
kunnen halen en terug naar Horst kunnen brengen. Er zijn geen kosten voor 
deze kruisweg. U kunt een vrijwillige bijdrage geven voor het jeugdwerk.  
 
Wilt u dit jaar de Goede Week op een speciale manier beginnen? Mooie kans 
door u aan te melden voor de Extreme Kruisweg. 
Aanmelden kan via emailadres: extremekruisweg@ziggo.nl  tot 20 maart.  
Dit blad verschijnt later dus voor lezers van dit Peelklokje graag dan ook 
z.s.m. aanmelden. 
Met vriendelijke groeten, Kapelaan Marcin. 
 

Nieuw logo Inloop de Hoeskamer. 
 

Dit logo is onthuld tijdens de viering 
van 20 jaar Hoeskamer.  

 

 

Kadotip !! 
Speciaal voor het DAF weekend is er een prachtig boekwerk 

geschreven over de jeugdjaren van de gebroeders van Doorne.  
Verkrijgbaar bij Ine Derks – Haegens en in  

Oudheidkamer de Moeëk.  

Speciale prijs: € 12,50  

mailto:beheerder@laefhoes.nl
mailto:extremekruisweg@ziggo.nl


 

Eén loket in Horst aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan met vragen 
over wonen, zorg, welzijn en administratie.  
Stichting Siham, Stichting Synthese, Proteion Welzijn, de Bibliotheek, Door in 
Plus en de gemeente Horst aan de Maas bundelen hun krachten en vormen 
gezamenlijk het Steun- en AdviesPunt.  
STAP is gevestigd in de bibliotheek Horst en kent twee inloopspreekuren: 
maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur en woensdagochtend van 10.00 – 12.00 
uur. 

 

Makkelijk Melding Maken!!!  
Wist u dat er een handige App bestaat waarmee u 
zeer gemakkelijke melding kunt maken van 
“problemen” buiten op straat, zoals een losliggende 
stoeptegel, graffiti, hondenpoep of een kapotte 
straatverlichting?  
Met de “Buiten Beter” App is uw melding zo gedaan 
bij de gemeente. Foto maken, locatie aangeven en 
het probleem omschrijven en klaar is…… 

 
Complimenten woon – en leefomgeving 

Het is goed om af en toe complimenten uit te delen. 

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 

Heeft u een klacht? Zie bericht elders in het Peelklokje.  
 

Voetbal AVV America 1 

Programma voor april (onder voorbehoud i.v.m. corona)  . 
5 april  AVV – Achates Ottersum 
19 april AVV – Meterik 
26 april Hegelsom – AVV  

De wedstrijden beginnen om 14.30 uur.  
We hopen, net als altijd weer op de steun van ons trouwe publiek.  
Kijk op www.avvamerica.nl voor actueel nieuws.  

Hoofdsponsoren van AVV zijn  
Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.  

 

"Kom d'r beej" 
"Kom d'r beej" is de naam van een WhatsApp groep hier in America.  

Denk jij ook vaker: "Hoe fijn zou het zijn als....?"  
Als je niet alleen hoeft te eten, maar zomaar bij iemand kunt aanschuiven... 
Als je niet in je eentje hoeft te gaan wandelen/fietsen...  
Als je samen met anderen een spelletje kunt spelen.. 
Als je zelf voor een klein groepje kunt koken... 
Als je met een paar anderen een activiteit in de regio bezoekt  
Als je zelf een idee kunt opperen... 
Als je iets voor anderen kunt organiseren.... 
Als je bekende mensen nog beter leert kennen…… 
Niks verplicht, niks voor de eeuwigheid... 
Wel met het doel: samen... 
Spreekt jou dit aan en ben je alleenstaand, gescheiden of weduwe/weduwnaar?  
Voel je uitgenodigd, sluit je aan en laat je verrassen door de initiatieven van 
alle deelnemers en doe mee! 
Alleen is maar alleen, samen is meestal zoveel gezelliger! 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 
Peggy Wismans (06-48550730) peggywismans@home.nl  
 

Wij zijn iedere zaterdagmorgen geopend van 9.00 u tot 12.00 u. In ons 

winkeltje vindt u ’n uitgebreid assortiment aan 

blauwe bessenproducten, bevroren bessen en 

mooie  

geschenkmanden in alle prijsklassen.  

 

Wilt U op een andere dag en/of tijdstip 

komen? Dit is mogelijk, 

Maar bel ons even voor de zekerheid.  

 

Ons telefoonnummer is 06-34451302 of 06-10525382.  

Onze spaar- en winactie loopt het hele jaar door. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

www.handjegezond.nl 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.avvamerica.nl/
mailto:peggywismans@home.nl
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                  Madeleine Schuurmans 
Verpleegkundig overgangsconsulent, leefstijl coach, 
orthomoleculair therapeut.  
Voor advies, begeleiding en coaching: 

• Vermoeidheid. Opvliegers. Stemmingswisselingen. 
Menstruele problemen. Gewrichtsklachten.  

• Voor optimale gezondheid. Verbeteren sportprestaties. 
Voedingsadviezen. 
(de meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten, geheel of gedeeltelijk) 
Bel of mail voor een afspraak; 06 23451271 of madeleineschuurmans@home.nl 
www.madeleineschuurmans.nl  
 

 

Houd America Schoon! 
Met enige regelmaat wordt er groenafval 
gestort aan de rand van de Kabroeksebeek en 
ook in de windsingels. Deze locaties zijn hier 
niet voor bedoeld. Graag gebruik maken van bladkorven in uw 
buurt. 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met uitwerpselen in de 
bladkorven gegooid. Dit is niet gewenst. Graag in de prullenbak 
doen of mee naar huis nemen. 
Bij voorbaat dank.   Groengroepen America 

 

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal op 
www.inamerica.nl onder het kopje “het Peelklokje” 

 

https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken . 
Blijf op de hoogte van vergunningaanvragen in uw omgeving.  
Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice. Hiermee 
ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, 
provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden. U kunt het 
type bericht instellen en van welke organisatie u deze berichten wenst te 
ontvangen.  

 
 

Dementie 
1 op de 5 mensen heeft kans om dementie te 
krijgen. Maar wat is nu dementie en hoe kun je er 
mee omgaan? 
Ik heb een training gevolgd bij de gemeente Horst 
aan de Maas en wil mijn kennis over dementie 
delen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, dit kan zowel 
overdag als ‘s avonds.  
Dus als je meer wilt weten over dementie neem gerust contact met mij op; 
Cora Keijsers,  
Namens de werkgroep dementievriendelijk America, 
Tel. 0615351954 
Mail; ccm.keijsers@gmail.com  

 

5 Maart 2020               20 Jaar  “De Hoeskamer” 
 
De bezoekers van de hoeskamer werden om 10.00 uur verwacht in Aan De Brug  
waar we met koffie of thee met gebak werden ontvangen. 
Daarna nog wat kletsen en door Hay Mulders werd verteld over het ontstaan van 
de Hoeskamer. 
Om 11.00 uur stond de huifkar en koetsier klaar voor een tocht door ons dorp en 
Kronenberg, wat zeer gezellig was. Langs de Golfhorst via de Schaapherderweg 
en de Griendtsveenseweg naar het Peelmuseum waar we rond 12.15 uur 
aankwamen. 
Daar stonden de tafels gedekt en werden we heerlijk verwend met een heerlijke 
lunch waarna drie AMC zengers nog wat moppen en grapjes vertelden. 
Lies de Swart en Sien Likkel werden gehuldigd voor hun 20 jaar vrijwilligerswerk 
bij de Hoeskamer. 
Ook werd het nieuwe logo van de Hoeskamer 
onthuld. 
Rond 16.30 uur werden we weer naar 
huis gebracht door vervoer America. 
Namens alle Hoeskamer bezoekers wil 
ik iedereen die dit heeft mogelijk  
gemaakt en mee heeft geholpen in welke  
vorm dan ook hartelijk bedanken voor deze mooie  
dag. 
 
Een bezoekster van De Hoeskamer. 

 

mailto:madeleineschuurmans@home.nl
http://www.madeleineschuurmans.nl/
http://www.inamerica.nl/
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Makkelijk Melding Maken!!! 
Wist u dat er handige App’s bestaan waarmee u zeer 
gemakkelijke melding kunt maken van “problemen” 
buiten op straat, zoals een losliggende stoeptegel, 
graffiti, stankoverlast, afval, hondenpoep, wegen of 
een kapotte straatverlichting?  
Met de “Buiten Beter” of de “Mijn Gemeente” App is uw 
melding zo gedaan bij de gemeente. Foto maken, locatie 
aangeven en het probleem omschrijven en klaar is…… 
 

Ingezonden 
De wei van Jan van Gier (Gijsberts) - Weidevogelgebied ’t Saar in 
America. 
Dit is het gebied tussen America en Kronenberg. De Graafsebosweg 
slingert er doorheen en ook de Saarbeek. 
Aan de Bloemvenweg tegenover de grote eikenboom (ook wel 
kabouterboom genoemd) ligt 2 hectare voedselrijk grasland dat beheerd 
wordt door Landschap Horst aan de Maas. 
Afgelopen jaar hebben we Nico Cuppen gevraagd om het perceel te 
inventariseren. In het voorjaar, de zomer en de herfst heeft hij daar 
rondgestruind en hij kwam tot 96 soorten planten en grassen waarvan 
een aantal zeer interessante!! 
De lente is in aantocht en elk jaar weer verheug ik mij op de eerste roep 
van de wulp, de baltsende kieviten en de duikvluchten van de grutto’s in 
dit open gebied. 
In de lente is hier elke dag op vogelgebied wel iets te ontdekken.  
Je kunt hier goed wandelen, de wegen zijn onverhard en ook op de 
Verhalenberg en de Golfhorst hoor je in de lente vele soorten vogels 
fluiten. Geef je ogen goed de kost, spits je oren en geniet ervan. 

Mart Poels 

 
Zaterdag 7 maart, is tussen 10.00-12.00 iemand tegen een zwarte Toyota Verso 
aangereden!!! Deze stond voor de Bondszaal in America. Graag diegene die dit 
gedaan heeft, wil deze zich dan melden op 077-4641936. 
 
Een treurige Americaanse 

 
 
De Maaltijdservice bezorgt met geweldige en liefdevolle hulp van meer dan 600 
vrijwilligers wekelijks of meerdere 
keren per week koude overheerlijke 
veilige maaltijden, soepen en 
nagerechten bij veelal kwetsbare, 
veelal oudere mensen, aan huis.  
Dagelijks bezorgen wij ook warme maaltijden al of niet met soep en nagerecht 
aan huis. Deze worden door een vrijwilliger tussen de middag bezorgd. Zonodig 
verzorgen wij een “eetmaatje”, deze vrijwilliger blijft er dan gezellig bij en 
stimuleert de klant om de maaltijd ook daadwerkelijk met smaak te gebruiken. 
Wij werken uitsluitend met zoveel mogelijk vaste vrijwilligers die niet alleen de 
maaltijden bezorgen maar ook tijd hebben voor een praatje, de maaltijden 
uitpakken, in de ijskast zetten en eventueel behulpzaam zijn bij het invullen van 
bestelformulieren. Wanneer gewenst houden wij een “oogje in het zeil” en melden 
risico situaties aan familie of betrokken zorgorganisaties waarmee wij 
samenwerkingsafspraken hebben op het gebied van risico signalering. 

 

Wij bezorgen in uw omgeving OVERAL, ALTIJD en GRATIS 
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden dan kunt u contact 
opnemen met één van onze collega’s van De Maaltijdservice bij u in 

de buurt : 0478-74 50 74 of mail naar info@demaaltijdservice.nl  

 

mailto:info@demaaltijdservice.nl


Komend voorjaar lekker mee (blijven) doen aan sport, 
muziek, dans en vrije tijd voor kinderen uit gezinnen 

met een laag inkomen 
Het voorjaar komt eraan. Tijd om lekker te gaan sporten, 
dansen, muziek te maken of lid te worden van een vrije tijds 
vereniging. Lid zijn en blijven van een sportclub, 
muziekvereniging of Jong Nederland vraagt best wat van 
uw portemonnee. Stichting Leergeld Horst aan de Maas is 
er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het 
bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor 
contributie, sportkleding of een muziekinstrument. Want kinderen die lekker 
meedoen aan sport, muziek en vrije tijd, zijn gezonder, ze leren hartstikke veel 
en maken nieuwe vriendjes. Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten 
die gezinnen met een laag inkomen maken voor school(reisjes), dans, muziek, 
jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen van 0 
t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een 
laag inkomen.  

 
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl. 

 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes, 
 
Helaas zit deze carnaval er weer op. Wij willen graag iedereen 
bedanken die er voor gezorgd heeft dat deze carnaval geweldig 
was. Met name het jeugdcomité, onze ouders die veel geregeld 
voor ons hebben, onze adjudanten Jonna en Stef, onze vorst Janny 
en niet te vergeten de rest van ons gevolg. Ook willen we prins 
Geert, prinses Christine met hun adjudanten 
Ger en Dennis en hun gevolg bedanken voor 
dit mooie feestje wat ze met ons gevierd 
hebben en natuurlijk niet te vergeten het 
boerenbroedspaar Dirk en Milou met hun 
gevolg. We hebben genoten van het 
uitkomen tot en met het muts af en 
natuurlijk van de after party bij Boems. 
Nogmaals bedankt iedereen voor deze leuke 
tijd die we niet zullen vergeten. Tot volgend jaar!  
 
Jeugdprins Bjorn en Jeugdprinses Mirthe. 

Beste Turftreiërs en Turftreiërinne, 
 
Inmiddels is ut al wer enkele weake geleje daat ozze Carnavalsbubbel is 
geknapt. Soms zitte we d’r nog waal is i, ma ut is helaas veurbeej.  
Waat un supermoëi en lollig Carnavalsfiëst hebbe weej gehad. Same met 
iederiën di heeraan hed beejgedrage, Vorst Loek, Ceremoniemeister Bas, Road 
van 11 met aanhang, Dansmarietjes en alle fiëstende minse! 
Dikke pluim aan ut Besteur, aanhang en alle Vreejwilligers van de Turftreiërs. 
Ut liekt allemoal vanzelf te goan, alles waas tot in de puntjes geregeld. 
Ut begos allemoal op 18 september 2019, toen weej woorte gevrogd um Preens 
en Prinses van de Turftreiërs te weare. 
Hiel bizonder um te beleave um Preens  te zien van de Turftreiërs, same met 
Prinses Christine, Adjudanten Dennis & Bianca en Ger & Miranda. 
Ut Boorebroedspaar Dirk & Milou en groep, Jeugdprins Bjorn / jeugdprinses 
Mirthe en oettrekkende groep. Veul lol hebbe we same gehad.  
Ut oetkome op 11 januari, de receptie, zittingsoavunde en de 
sleuteloaverdracht waare geweldig.  
Veul van dees groëte activiteite hebbe we meigemaakt. Ma ok veul bizondere 
dinge, zoas ut Carnavals-koken, de bezeuke aan de Wouter, oudere 
Carnavalsmiddaag en zeeke meense. Aal dees dinge maake ut groëts! 
 
Ma ut moëste waas toch waal de verbondenheid die ontstoan is vanaf de ierste 
ontmoetinge met meense van verschillende generaties van jonk en ald.  
We hebbe d'r un complete familie / vriende beej gekrege. Dit is vur os unne erg 
gezellige en onvergeatelikke tiëd gewoare. 
We zien daan ok erg  trots hoe we same Carnaval hebbe gevierd in America, 
iederiën bedankt! 
Os kiender Ferri, Inge & Teun, Astrid & Joey bedankt vur alles.  
Speciale dank aan Marion, Paul, Inge en Astrid vur jullie beejdrage aan ut liedje 
"ut dörp van" 
Ok ozze buurtgenote, bedankt vur de erg moëie versiering van os hoes en buurt. 
 
Dit waas en is "os momento"! "Laef met unne traan en unne lach, 
Geniet en Pluk d'n daag! Á laaf! 
 

Preens Geert II en prinses Christine Turftreiërs 2020 
 

Oud ijzer Tussendoor oud ijzer? Bij Tielen aan de Putweg staat een 
container voor oud ijzer en een voor elektrische apparaten.  

  De Paardenvrienden.  

 

 



 
 

 

 

 

Servicedag 

Vrijdag 1 mei 2020 
Georganiseerd door de BurgerAdviesRaad 

in samenwerking met Medipoint, 
“Hersenletsel om tour” en Jac Craenmehr  

Locatie: Merthal  
Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur 
De monteurs van Medipoint kijken alle hulpmiddelen na, 

ook als uw hulpmiddel niet van Medipoint is. 
Hulpmiddelen zoals: 

* Rolstoelen in alle maten en uitvoeringen. 
* Scootmobielen, rollators en aangepaste fietsen. 

 

Tijdens deze dag is er een parcours uitgezet, 
zodat uw u rijvaardigheid kunt verbeteren. 

Muzikale omlijsting van Jac Craenmehr 

VeloPlus rolstoelfiets 

De VeloPlus rolstoeltransportfiets is ontwikkeld om mensen, die in hun eigen rolstoel 
blijven zitten, per fiets te vervoeren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

Fax : 077-4642212 
             Mail : info@schurinkelektroservice.nl 
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Vrijwilligers jubileum weekend 100 jaar AVV America! 
 
Dit jaar bestaat AVV America maar liefst 100 jaar! Dit zal groots gevierd 
worden op vrijdag 19, zaterdag 20 én zondag 21 juni. De organisatie is 
inmiddels druk bezig met het verzorgen van een feestelijk programma. 
Een paar dingen kunnen we al verklappen;  
Vrijdag 19 juni // BIERCANTUS XXL (18+) met opvolgend een spetterend 
optreden van RadioRave. 
De zaterdagmiddag zal bestaan uit een 
kindermiddag. 
De rest van het programma volgt snel! 
MAAR… Dit grandioze weekend organiseren 
kunnen wij niet alleen. Hierbij is alle hulp 
welkom. Vind jij het leuk om een biertje te 
tappen, fris in te schenken, aan de bar te 
werken of bonnen te verkopen? Meld je dan aan via onderstaand 
emailadres; 
evenementen@avvamerica.nl 
Vermeld in de mail welke dag(en) je kunt en handje kunt komen helpen, 
er zal dan een schema volgen waarbij je je voorkeuren kunt doorgeven. 
Nogmaals, ALLE hulp is welkom! 
Sportieve groet,  Bestuur 100 jaar AVV America 
 

Te Koop tulpen 1 bos €3,- 2 bossen €5 ,- 
BBQ en Varkensvlees pakketten van onze scharrel 
varkens 
Info: Fam Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America 
Tel 4641380/0617218933  
 

Te kp. Mooie d.blauwe  kunstleren 3-zits bank 40.00  en 
Houten ledikant 2 mtr. bij 90cm. incl. matras en lattenbodem 

40.00 
 

Ger. Smuldersstr. 30   0774641754 / 0642485628 

 
 
 

mailto:evenementen@avvamerica.nl


AED/BLS/Reanimatie in America 
 
America Leeft! En dat willen we graag zo houden. Een belangrijk 
hulpmiddel daarbij is de AED (Automatische Externe Defibrilator). 
Bij mensen die een circulatiestilstand (hartinfarct) krijgen, kan een 
AED letterlijk levens redden. Het apparaat helpt de hulpverlener 
via duidelijke instructies bij het reanimeren en geeft, indien nodig, een 
elektroshock. 
Elke seconde telt als via 112 een oproep binnenkomt waar reanimatie gevraagd 
wordt. Een ambulance probeert dan zo snel mogelijk naar het slachtoffer te 
gaan, maar door de afstand kan dit enige tijd duren. Gelukkig telt America al 
verschillende vrijwilligers die op hetzelfde moment een berichtje krijgen om 
naar het slachtoffer te gaan en al te starten met reanimatie. 
Hoe gaat dat in zijn werk? Bij een oproep voor reanimatie wordt direct een 

bericht gestuurd naar alle vrijwilligers die zijn aangesloten op 
het AED-Alert systeem die in de buurt zijn van het slachtoffer. 
Tegelijkertijd krijgen andere aangesloten vrijwilligers een 
oproep om een AED op te halen die in de buurt hangt. 
Vervolgens gaat deze ook naar het slachtoffer. Zo kan het 
slachtoffer snel geholpen worden. Als er binnen 3 minuten 
gestart wordt met reanimatie, stijgt de kans op herstel zelfs 
met 50 tot 70%. 
 
Ook vrijwilliger worden? Dat kan! Graag zelfs, want hoe meer 

vrijwilligers, des te groter de kans op een succesvolle reanimatie. Het enige wat 
je daarvoor hoeft te doen is jaarlijks een AED/BLS (Basic Life Support) cursus te 
volgen (eerste jaar 2 avonden, daarna 1 avond), éénmalig een 
informatiebijeenkomst bij te wonen in het gemeentehuis en je aan te melden 
voor het AED-Alert systeem. Op de AED/BLS cursus leer je de AED te gebruiken 
en te reanimeren, op de informatieavond wordt het AED-Alert systeem 
uitgelegd. Dit alles geheel gratis. 
In mei/juni worden er weer instructies georganiseerd in America, mist de 
maatregelen t.g.v. Corona dit toelaten. Nieuwe deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij ondergetekende, graag voor 19 april 2020. Dit mag overigens 
ook vanuit een vereniging of andere organisatie. 
Mensen die beroepsmatig al een AED/BLS instructie krijgen kunnen zich ook 
aanmelden voor het AED-alert systeem. Zo houden wij samen America leefbaar.  
 
Aanmelden of meer weten? Neem contact op met: 
Peter Hesp 
06-54221034 
aed.america@gmail.com 
Namens de AED vrijwilligers in America 
 

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

De gemeente Horst aan de Maas gaat, gezamenlijk met alle 
verenigingen binnen deze gemeente, een middag organiseren voor 
kinderen die de ponysport leuk vinden. Alle kinderen die binnen 
deze gemeente wonen mogen meedoen aan een bixie-wedstrijd. 
Verder worden er clinics gegeven, zowel dressuur als springen. 
Dit alles gaat plaatsvinden op zaterdagmiddag 25 april op het 
evenementen terrein in Sevenum. Er zal nog een artikel in de 
HALLO geplaatst worden.  
 

Wandeldriedaagse 19, 20 en 21 juni 2020 - 
America 

Het is alweer een flink aantal jaren geleden dat de Wandeldriedaagse America 
bezocht, maar dit jaar is het weer zover: op zaterdag 20 juni zal een bonte 
stoet door de straten van ons prachtige dorp trekken. Wij als organisatie hebben 
er weer zin in, we hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk Americaanse kinderen 
zullen meelopen. Op vrijdag vindt de traditionele opening plaats rondom het 
Ruiterterrein in Horst, waar de wandelaars in- en rondom de prachtige 
Kasteelse Bossen hun kilometers mogen maken. Zaterdag zal dus in het teken 
staan van een bezoek aan America. Ongeveer 1000 kinderen uit de hele 
gemeente Horst aan de Maas zullen hun beste beentje voorzetten en onder luid 
gezang en (hopelijk) een stralend zonnetje zullen de mooiste plekjes van 
America voorbij worden gelopen. Op zondag staat de finale op het programma, 
met een groots defilé in het centrum van Horst. Men kan kiezen tussen de 
volgende afstanden: 5, 10 en 15km waarbij op zondag ook 20km beschikbaar is 
voor de gevorderde wandelaars. Mede in het kader van Gezondste regio is dit 
dus een zeer goed initiatief om de jeugd achter de schermpjes vandaan te 
halen. De opgaveformulieren worden rond de meivakantie op De Wouter 
uitgedeeld / digitaal verspreid. Mochten er nu al vragen of opmerkingen zijn, 

dan kunnen die worden doorgegeven aan Ilona Janssen, tel. 06-23256655 
 
 
 
 
 

 

mailto:aed.america@gmail.com


 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het 

competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 
Corona Maatregelen ook bij SV Oxalis 
Ook SV Oxalis volgt het besluit van NOC*NSF, overheid en RIVM van 15 maart j.l. 
dat sportclubs alle faciliteiten moeten sluiten tot 6 april vanwege de uitbraak 
van het coronavirus. Al eerder had het KNKV op advies van NOC*NSF besloten 
om alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten.  
 
Concreet betekent dit voor SV Oxalis dat alle wedstrijden, trainingen en 
geplande activiteiten tot 6 april worden afgelast.  
Voor de activiteiten die niet doorgaan wordt op een later moment een nieuwe 
datum gepland. 
Activiteiten die NIET doorgaan zijn de DoeDag 28/03, kadervergadering (30/3) 
en de bloemenacties in Hegelsom (6/4) en America (8/4). Het schoolkorfbal op 
15/4 wordt ook afgelast. 
 
Voor de situatie na 6 april over o.a. de competitie volgt het KNKV de verdere 
ontwikkelingen van de overheid, RIVM en NOC*NSF.  
SV Oxalis volgt deze richtlijnen van het KNKV op. 
Voor vragen kan men contact opnemen met een bestuurslid van SV Oxalis. 
 

Agenda  

• 13-4-2020 t/m 17-04-2020: 3e Vriendinnentraining F-E-D-jeugd  
Sportpark Wienus  

• 17-04-2020: Koningsspelen America 

• 18-4-2020: KangoeroeKlup 2e Wervingstraining 10.00-11.00 uur 
Sportpark Wienus 
 

Voor meer informatie bezoek ons ook op  
twitter: https://twitter.com/SVOxalis,  
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of  
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis 

 
 
 
 
 

 
 

Hallo Turftreiers en Turftreierinnekes, 
 
Wat hebben weej onzettend genote van unne schonne Carnaval. 
Genote van alle aandacht, cadeautjes, aanspraak en de feestjes. Maar vooral 
genote van de saamhorigheid die zo met Carnaval in America duidelijk naar 
voren komt. 
Schon dat er zonne gooije klik was tussen alle hoefdpersoene van deze 
Carnaval; prins Geert, prinses Christine en hun adjudanten en natuurlijk prins 
Bjorn en prinses Mirthe en hun adjudanten. 
Weej wille in het bijzonder os gezelschap en het comité bedanken. Maar ok 
jullie motte we bedanken. Iederien di aanwezig is gewest haet beejgedrage aan 
enne Carnaval di weej ni zulle vergaete. 

 
We zeen os.  Boorebroedspaar Dirk en Milou  

 
 

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


Gewijzigde openingstijden apotheek en 
huisartsenpraktijk America. 

 

Vanaf 1 maart jl. iedere dag bereikbaar 
 

  Huisartsen  Apotheek  

Maandag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

dinsdag  8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

woensdag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Donderdag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

 
Spoedrecepten: na 15.00 uur bestellen via telefoonnummer 077-4674175 
Afhalen recepten: iedere dag vanaf 13.00 uur. 
 
Voor spoedgevallen in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen 
kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Noord Limburg 0900-
8818 
 

Voor herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen: 
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl 

 

Uit voorzorg vanwege het coronavirus zien 
wij momenteel enkel patiënten op afspraak 

op de locatie in America. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht America april en mei 2020 
 

NB  I.v.m. de ontwikkelingen van het coronavirus is het 
doorgaan een aantal activiteiten nog onzeker voor de 
komende tijd. Hou de website www.inamerica.nl en 
facebook “America dat stiet” in de gaten de komende 
weken.  
 

April 
8 – Activiteit Zij Vooruit  
10 - Computerclub America, 9-11 uur Aan de Brug 
11 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
12 – 13 – Pasen 
14 – Fietstocht KBO 
17 – Koningsspelen, Basisschool met 4 jeugdverenigingen 
18 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
19 – Inleveren Kopie Peelklokje   
24 - Computerclub America, 9-11 uur Aan de Brug 
24 - Jaarvergadering JNA 
25/26 - Junioren Districtstoernooi JNA (9-13 jaar) 
28 – Huifkartocht KBO 
25/4 t/m 3/5 – meivakantie  
 

Mei 
4 – Dodenherdenking 
5 – Bevrijdingsdag 
6 – Eetpunt   
8 - Computerclub America, 9-11 uur Aan de Brug 
8 – Aardbeienactie VC Trivia 
9 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
12 – Fietstocht KBO  
?   – Bedevaart KBO 
13 - Kienen voor ouderen 
13 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur) 
16 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
17 – Eerste H. Communie gr. 4 
17 – Concert St. Caecilia  met fanfare Monte Corona Kronenberg-Evertsoord 
17 – Inleveren Kopie Peelklokje   
20 – vertoning documentaire Wei van Ruud Lenssen in de Bondszaal 
21 – Hemelvaart 
22 - Computerclub America, 9-11 uur Aan de Brug 
30 - Maxiorendag JNA (6-9 jaar) 
31 - Pinksteren 

 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
http://www.inamerica.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/


 

Uitnodiging 
 

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus  
is er op woensdag 15 april 2020 is weer een  

Openbare Dorpsraadvergadering 
 

Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur. 

 
Op onze facebookpagina 

www.facebook.com/dorpsraadamerica kunt u t.z.t. zien of deze 
vergadering doorgaat. 

 
Diverse actuele onderwerpen die spelen in of voor ons dorp zullen 
besproken worden. En wellicht heeft u ook nog wel een vraag of 

opmerking in het belang van America…? 
Laat het ons weten en praat mee! 

 

Dorpentoer documentaire WEI 
over dementie en mantelzorg 

Ruud Lenssen (Horst) heeft een unieke documentaire gemaakt waarin hij 
het dementie- en mantelzorgproces heeft vastgelegd van zijn ouders. De 
film geeft een intiem beeld van de impact van de ziekte op het gezin en 
de worsteling die mantelzorgers en mensen met dementie doormaken. 
Door de film te vertonen in verschillende dorpen in de gemeenten Horst 
aan de Maas en Venray alsook in Well, in aanwezigheid van de filmmaker 
en diverse experts op het gebied van (lokale) zorg- en hulpverlening, 
willen we het gesprek over dementie en mantelzorg openen. Getrainde 
gespreksleiders bieden bezoekers tijdens het nagesprek alle kans om 
vragen te stellen of hun hart te luchten. De vertoningen worden zo 
toegankelijk mogelijk gemaakt door ze te laten plaatsvinden in de 
gemeenschapshuizen en gratis toegang te verlenen. 
 
De vertoning voor America en Griendtsveen staat voor 20 mei gepland in 
de Bondszaal in America.  
Hopelijk is er, i.v.m. de ontwikkelingen rond het coronavirus, volgende 
maand meer duidelijkheid of dit door kan gaan en hoe u de tickets 
hiervoor kunt reserveren.  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Is voorlopig overdag gesloten.   
Op woensdagen van 18.00 -19.30 uur kunnen er boeken geruild worden.  

Loop dan gerust eens binnen. Er is dan iemand aanwezig.  

 
 
 
 



 

Wij zijn iedere zaterdagmorgen geopend van 9.00 u tot 12.00 u. In ons 

winkeltje vindt u ’n uitgebreid assortiment aan 

blauwe bessenproducten, bevroren bessen en 

mooie  

geschenkmanden in alle prijsklassen.  

 

Wilt U op een andere dag en/of tijdstip 

komen? Dit is mogelijk, 

Maar bel ons even voor de zekerheid.  

 

Ons telefoonnummer is 06-34451302 of 06-10525382.  

Onze spaar- en winactie loopt het hele jaar door. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

www.handjegezond.nl 

 

 
 

Collecteweek 2020:  VERPLAATST  !!! 
 

De geplande collecteweek in april wordt i.v.m. het Coronavirus 
verplaatst naar een andere week in dit jaar. De organisatie van  
de Gezamenlijke Nationale Collectes America volgt hiermee de 
richtlijnen en adviezen van het RIVM om zo veel mogelijk sociale 
contacten te vermijden. 
Op het moment van het schrijven van dit bericht is het nog onduidelijk wanneer de 
collectanten weer veilig er op uit kunnen gaan om de collectegelden van dit jaar op te 
halen. In het volgende Peelklokje hopen wij de nieuwe collecteweek te kunnen plaatsen. 
Houdt onze berichtgevingen dus goed in de gaten. 
 
We hopen dat iedereen deze vervelende periode goed doorkomt, zodat wij daarna weer 
in alle gezondheid gul kunnen en mogen geven aan de goede doelen van Nederland! 
 
Bestuur  GNCA 

 

 

Uit de Open brief van Burgemeester Palmen 
 
In het kader van corona een dringend verzoek om de voorgestelde 
maatregelen serieus te nemen. 
Het is duidelijk: het corona-virus gaat aan niemand voorbij. Dus ook niet 
aan ons. We gaan dus met elkaar een zware en onzekere periode 
tegemoet. Ook in Horst aan de Maas hebben alle maatregelen grote 
effecten op onze dagelijkse bezigheden. 
Het is voor ons allemaal een onbekende situatie, die voor iedereen 
enorm wennen zal zijn. De maatregelen van de Rijksoverheid zijn nog 
steeds onverkort (vooralsnog tot in ieder geval 6 april) van kracht.  
 
Ik wil ze toch nog even onder de aandacht brengen. 
• was je handen regelmatig met zeep; 
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
• schud geen handen; 
• werk indien mogelijk thuis; 
• blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts; 
• ziek uit en blijf thuis totdat je minstens 24 uur klachtenvrij bent; 
• zoveel als mogelijk sociale onthouding; 
• houd gepaste afstand van elkaar (1,5 meter); 
• afhalen van eten mag, ter plaatsen consumeren mag niet. Houd 
afstand in de rij. 
 
Let een beetje op elkaar… 
Onze minister-president sloot er zijn toespraak mee af: ‘Let een beetje 
op elkaar. Ik reken op u’. Onze gouverneur had het in zijn open brief 
over ‘dichtbij willen zijn’. Ik zou beide uitspraken willen combineren 
door jullie te vragen om de komende tijd goed op elkaar te letten en 
elkaar (dicht) bij te staan. Mag ik dat van jullie vragen? 
 
Ryan Palmen 
Burgemeester van Horst aan de Maas 
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Café Boëms Jeu 
 

 
 

Boëms blieft Boëms : 
 

Alderwets gezellig 



 

Zaterdag 25 April v.a. 22.00 uur 

 

De Geweldige Rock/Blues Band 
 

Van Elvis tot Pink Floyd en alles wat er tussen zit 
 

 
 

 



In 2020 bestaat Joekskapel Mekkeluk Zat 40 jaar. 
We gaan deze mijlpaal vieren op zaterdag 27 juni 2020. 

 
 

De America All Starsband zal 
dan weer een optreden 

verzorgen. 

 

Als je kan zingen (of denkt dat je 
het kan) een instrument bespeelt, 
van gitaar tot de deksels van de 
kookpannen, van trompet tot de 
panfluit en alles wat er tussenin zit, 
geef je dan op om mee te doen met de America All Starsband.  
 
Je krijgt hiervoor een avond eeuwige roem,  vriendschappen voor het 
leven en in de zomer nog een afterparty  met de jubilarissen van de 
Joekskapel. 
 
PS. de luchtgitaar geldt niet als instrument.  Die mag je wel meenemen 
op 27 juni en meespelen met de America All Starsband.  
 

Voel je je geroepen om mee te doen,  
geef je dan op via onderstaand mail adres: 

marksteeghs@ziggo.nl  
Of stuur mij een persoonlijk bericht via Facebook. 

 

We hopen dat we veel aanmeldingen krijgen en we 
weer een onvergetelijke editie van de AMERICA 

ALLSTARS BAND kunnen neerzetten. 
 

Namens Joekskapel Mekkeluk Zat alvast bedankt. 

Beste mensen, Americanen, 
 
Afgelopen week zijn alle activiteiten in het LaefHoes (keuken en 
ruilbieb) en in Aan de Brug stilgelegd tot zeker 6 april. Dit in 
overleg met de betrokken besturen en organisatoren.  
Dit sluit ook aan bij de landelijke en gemeentelijke richtlijnen. 
Het is erg onzeker hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen en 
dus ook hoe het verder zal gaan met alle activiteiten in America.  
Hou hiervoor de website (www.inamerica.nl) of de facebook 
pagina “America dat stiet” in de gaten of neem contact op met 
de contactpersonen van de betreffende activiteit.  
Ook alle verenigingen hebben hun maatregelen genomen. 
Al deze maatregelen hebben een flinke impact op het dagelijkse 
leven in America. Veel mensen hebben nu geen of heel weinig 
sociale contacten. Als dorpsgenoten kunnen we best wel wat voor 
elkaar betekenen, zoals bijv. een telefoontje naar elkaar of 
medicatie ophalen (met toestemming), boodschappen doen voor 
de buurman (vrouw), maaltijden ophalen enz. 
Er zijn vast ook mensen, die nu thuis zijn of thuis werken en een 
minder drukke agenda hebben door de hele situatie 
Heb je dit soort praktische hulpvragen of wil je anderen helpen? 
Neem dan contact op met de dorpsondersteuner Hay Mulders en ik 
probeer je verder te helpen: tel. 06 21274075 of via mail: 
hay.mulders@ziggo.nl .  
 
Intussen: volg de adviezen op , let goed op jezelf en zie om naar 
de ander.  

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

 

Chapeau voor alle 
mensen in de zorg ! 
 
 

mailto:marksteeghs@ziggo.nl
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Mensen in het nieuws 
 
Op 19 februari overleed Nell Hesp. Nell was 61 jaar.  
 
I.v.m. de ontwikkelingen rond het corona-virus zijn er 
onzekerheden over het al of niet doorgaan van activiteiten en 
ontmoetingen. Van een aantal activiteiten hebben we hier al iets 
van kunnen schrijven in dit Peelklokje.  
 
Hou er rekening mee dat bedrijven, bedrijfjes of zelfstandige 
ondernemers mogelijk ook dicht zijn of dicht gaan. Neem contact 
op met hen als u het zeker wil weten.  
Een aantal berichten komen wel via facebook, maar niet iedereen 
leest dit of heeft dit.  
 
Voor u persoonlijk is het belangrijk om de aanwijzingen op te 
volgen en u zelf en anderen goed in de gaten te houden.  
Het devies voor de toekomst is: omzien naar elkaar, maar hou 
wel afstand ! 

 
Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in 
het nieuws”? Graag tijdig bij de redactie, liefst via mail. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis. 
Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 

 


