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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 MEI A.S. 
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/  of de app Afvalwijzer 
Zet uw afval tijdig aan de straat. 

Ophaalschema Keukenafval . Dit wordt opgehaald in de kleine containers op  
30 april, 4, 7, 11, 14, 18, 25 en 28 mei. 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: 4, 18 en 30 mei. 
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. 
Chemo kar in America: op 14 mei a.s. Hou de Hallo in de gaten  
 
Oud papier / karton .Wordt normaal ingezameld door Jong Nederland. Nu dient u 
het zelf te brengen, waarschijnlijk naar locatie Ger. Smuldersstraat (parkeerplaats 
vrachtauto’s) De volgende keer is op zaterdag 16 mei van 9-12 uur.  
 
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 of op de app Afvalwijzer kun u uw postcode 

invoeren en u krijgt een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp / straat.  
 

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 

Bij een klacht over een medeburger: spreek elkaar aan ! 
 

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


 

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  
 
  

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. 
 

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.  
Zie hiervoor www.thuisinlimburg.nl 
Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag ook de 
dorpsondersteuner inschakelen hiervoor.  
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        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. 
  

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  

 

STARS 

Kleinschalige Buitenschoolse Opvang 

Wouterstraat 60 
 

Voor info: Petra Kleuskens 06-11 21 72 91 
 

 

 

Is voorlopig overdag gesloten.   
Op woensdagen van 18.00 -19.00 uur kunnen er boeken geruild worden.  

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

 

mailto:info@schurinkelektroservice.nl
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
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Een dokter nodig in het weekend of ’s avonds / ’s 
nachts?  
 

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

Huisartsenpost (HAP) Venray is per maandag 30 maart verhuisd naar een 
(tijdelijke) nieuwe locatie met een grotere capaciteit in behandelkamers. Deze 
locatie is gevonden in ziekenhuis VieCuri Venray. Tot verhuizing is overgegaan 
om te kunnen waarborgen dat we de komende periode over voldoende fysieke 
ruimte blijven beschikken op de HAP in Venray. De HAP in 
Medisch Centrum De Wieënhof is gedurende deze periode 
gesloten.  
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. 

 

LET OP: Gewijzigde brenglocatie Oud Papier! 
 

Op zaterdag 16 mei  is weer oud papierinzameling van 
09.00 tot 12.00 uur. En aangezien de vrijwilligers van 
JNA het oud papier nog steeds niet bij u thuis op mogen 
halen kunt u uw papier zelf brengen. De locatie hiervoor 
is waarschijnlijk de vrachtwagenparkeerplaats langs de 
Ger. Smuldersstraat t.h.v. de Eghaam. Hou hiervoor de 
Hallo of de app Afvalwijzer in de gaten. 
 

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

Grad Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 
 

 
Zodra het kan, sta ik weer voor u klaar ! 

 
 

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 ben ik 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.  
 

Boeken ruilen in de Ruilbieb kan op 
woensdagavond van 18 uur tot 19 uur in het 

LaefHoes (met de nodige afstand). 

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


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. 
 
 

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 dorps coöperatie:  jacthijssen@home.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. STAP is tijdelijk gesloten.  

 
 

 

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.  
 

HARTELIJK DANK 
aan de bloementelers en hun bezorgers! 

Dank voor de mooie bloemen voor ouderen en zieken. 
 

Voetbal AVV America 1 

De competitie zit er, sneller dan we dachten, al weer op. Door de corona crisis 
is al het amateurvoetbal afgelast voor dit seizoen. We hopen, net als altijd, 
volgend seizoen  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.  
 

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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"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  
 

Plekskes van Geluk 
Beste Americanen, 
Wij delen iets samen, namelijk; de prachtige omgeving waar we in wonen.  
Vele momenten van intens geluk werden samen of individueel beleefd in 
America (en heel Horst aan de Maas). En we kennen allemaal wel dat ene 
plekje waar we ons alleen maar goed kunnen voelen. Misschien is het een 
mooi plekje in de natuur, in het dorp of is het bij jouw geliefde 
vereniging. Dit noemen wij een "Plekske van Geluk" en wij horen heel 
graag wat de jouwe is!  
 
Wat is jouw "Plekske van Geluk" in America?  
Geef het aan ons door via het formulier op www.inamerica.nl of via 
www.plekskesvangeluk.nl  en wellicht wordt jouw favoriete plekje wel 
een officieel ‘Plekske van Geluk’ in Horst aan de Maas! Dit onderzoek is 
onderdeel van het gemeentelijke zoektocht naar de fijnste "Plekskes van 
Geluk"! 
 
Bedankt voor uw bijdrage.  

 
 

 
 
 
 

 
Zondag 18 oktober 

Peelbrunch 
en optreden Tonny Wijnands 

 

De nieuwe datum voor de Peelbrunch is vastgesteld op  
18 oktober 2020 

Kaarten die voor 5 april gekocht zijn blijven geldig voor  
deze nieuwe datum. 

Mensen die deze dag verhinderd zijn of om een andere 
reden afzien van de brunch, kunnen tegen inlevering 
van  hun  kaarten het geld terug krijgen bij de 
penningmeester van het Peelmuseum: 
 
Huub Geuijen  Nieuwe Peeldijk 14   
5966NB America  
Voor meer informatie: 06-13439510 of peelmuseum@gmail.com 

 
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.  
De voorverkoop zal t.z.t. hervat worden; zie hiervoor 
berichten in het Peelklokje en op Facebook 
 

 
 

mailto:peggywismans@home.nl
http://www.inamerica.nl/
http://www.plekskesvangeluk.nl/
mailto:peelmuseum@gmail.com


                  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  

Telefonisch ben ik altijd bereikbaar !! 

 

Houd America Schoon! 
Met enige regelmaat wordt er groenafval en ook 
soms restafval gestort, bijvoorbeeld aan de rand 
van de Kabroeksebeek, De Schaak, langs de weg 
en ook in windsingels. Deze locaties zijn hier niet voor bedoeld natuurlijk. 
Graag gebruik maken van bladkorven in uw buurt voor groenafval. 
Restafval graag in de bruin/gele afvalzakken die bij Ine Derks-Haegens 
verkrijgbaar zijn. Voor groter grof afval kunt u bellen met de gemeente 
077-4779777 voor gratis ophaling. 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met hondenpoep in de 
bladkorven gegooid. Dit is niet de bedoeling en mag ook niet. 
Hondenpoep graag thuis in de prullenbak bij het restafval doen! 
 

Bij voorbaat dank.  Namens alle Americanen 
 

 
 

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.  

 

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

  De Paardenvrienden.  

 

Voetbalclub AVV stelt eeuwfeest een jaar uit 
Voetbalclub AVV America stelt het eeuwfeest een jaar uit vanwege 
de coronacrisis. Het honderdjarig bestaan zou worden gevierd in 
het weekend van 19 tot 21 juni. 
Onzekerheid over wat er na 1 juni wel en niet mag, is voor het 
bestuur één van de redenen om het jubileumweekend af te 
blazen. Daarnaast is de resterende voorbereidingstijd te kort. 
Los daarvan vindt de club feestvieren nu ongepast. Van uitstel 
komt echter geen afstel. Het eeuwfeest schuift door naar het 
nieuwe voetbalseizoen. 
Bestuur AVV 

 

Joekskapel Mekkeluk Zat. 
 
Op 27 juni zou “Joekskapel mekkeluk zat” het 40 jarig jubileum 
feest houden met een spetterend optreden van de: 
America All Starband. 
Helaas hebben we als kapel besloten om dit feest uit te stellen 
i.v.m. het corona virus. 
 
Het feest zal hopelijk plaats gaan vinden op een nieuw te bepalen 
datum. Als we de datum hebben zal deze z.s.m. bekend worden 
gemaakt. 
Alle muzikanten die zich hebben opgegeven krijgen dan ook zo 
snel mogelijk bericht als de datum bekend is. 
 
Blijf allemaal gezond, en tot komend najaar. 
 

Joekskapel Mekkeluk Zat. 
 
 

mailto:madeleineschuurmans@home.nl
http://www.madeleineschuurmans.nl/
https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken


Goed nieuws! 
Vanaf 10 april 2020 verkopen wij onze dagverse gerbera's ook aan huis.  

Onze gerbera's zijn verkrijgbaar in vele mooie kleuren.  
Bij deze bent u dan ook van harte welkom op onze locatie in America.  

 

Wij zijn wekelijks voor u geopend: 
- vrijdag van 14:00u - 17:00u 

- zaterdag van 10:00u - 13:00u 
Uiteraard volgen wij ook de richtlijnen van het RIVM, zoals deze nu gelden.  
Zo zorgen wij voor 1,5 meter afstand en is contactloos betalen met pin 
mogelijk.  
 
Prijs per bos € 5,00,-     Prijs per gemengde bos € 6,00,- 
 
1 bos bestaat uit 20 gerbera's. 
De bossen worden verpakt in een fraaie hoes met huislogo. 
 
Wenst u liever van te voren uw gerbera's te bestellen? Dan behoort dit ook 
tot de mogelijkheden.  
Komt u uw bestelling graag afhalen op vrijdag?    Graag ontvangen wij 
een e-mail of what's app bericht op donderdag vóór 17:00u. 
 
Komt u uw bestelling graag afhalen op zaterdag?  --> Graag ontvangen wij 
een e-mail of what's app bericht op vrijdag vóór 12:00u.  
 
Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bestelde gerbera's al voor u klaar 
zullen staan. U kunt uw bestelling vervolgens binnen bovengenoemde 
openingstijden komen afhalen.  
 
Voor de mensen die nu in deze moeilijke tijd tot de risicogroep behoren, of 
niet in de mogelijkheid zijn om zelf langs te komen, bezorgen wij onze 
gerbera's tegen een kleine vergoeding ook aan huis.  
 
Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden met ons te bespreken. 
 
Peter en Hans Weijs  
Nieuwe Peeldijk 51, 5966 NA America 
077-4641064 / 06-51510500 
info@gebroedersweijs.nl 
www.gebroedersweijs.nl 

 

Wandeldriedaagse  
In verband met de corona crisis zijn wij als Wandel Drie Daagse 
Horst aan de Maas genoodzaakt het wandel evenement voor 2020 
af te gelasten. Door alle maatregelen die in Nederland van kracht 
zijn is het niet mogelijk een verantwoord evenement voor te 
bereiden. Mocht het na 1 juni weer allemaal opgepakt kunnen 
worden dan nog is het voor ons als vrijwilligers organisatie niet 
haalbaar drie weken later het evenement door te laten gaan. We 
hopen dat iedereen ons standpunt respecteert en er volgend jaar 
weer bij is op 18, 19 en 20 juni in America.  
Verder wensen wij iedereen veel sterkte en succes voor de 
komende tijd. 

 

We gaan eind april 2020 weer beginnen met de 
bestrijding van de eikenprocessierups 

Ook in 2020 gaan we weer preventief spuiten ter bestrijding van de 
eikenprocessierups. We hebben een groot buitengebied en het 
spuiten vergt veel tijd, dus het kan nodig zijn dat we ook ’s nachts 
doorgaan met de bestrijding. 
 
Binnen en buiten de bebouwde kom spuiten we met een biologisch 
bestrijdingsmiddel. De meeste bomen worden 2 keer behandeld.  
De eikenprocessierups kan voor veel overlast zorgen in de tuin, bij uw 
vereniging of bij het organiseren van een evenement. Rupsen in uw 
eigen bomen, neem dan contact op met een professionele bestrijder. 
 
Op onze website www.horstaandemaas.nl vindt u een kaart waarop u 
kunt zien waar we al bestrijden. 

• U hoeft geen nesten te melden. 
• Kijk op de website van de GGD Limburg-Noord voor informatie 

over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups. 
• Kijk voor meer informatie en een afbeelding van de rups op de 

website van de Rijksoverheid (RIVM). 
• Kijk voor meer informatie over het verminderen of voorkomen 

van overlast op Processierups.nu. 
 

Gemeente Horst aan de Maas 

http://www.horstaandemaas.nl/
https://www.ggdlimburgnoord.nl/milieu-en-gezondheid/eikenprocessierups
https://www.rivm.nl/eikenprocessierups
https://processierups.nu/


!! NIEUWS !! 
Wij hebben nu naast de winkel ook een 

automaat met hierin ons sap en jam. Ook 

vindt u hier verse seizoensproducten en 

zuivel. Let even op: hier kunt u alleen contant 

betalen. De automaat is 24/7 geopend. 

 

Verder zijn we gewoon iedere zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 

12.00u. In ons winkeltje vindt u ’n uitgebreid assortiment aan blauwe 

bessenproducten, bevroren bessen en mooie geschenkmanden. 

 

Wilt U op een andere dag en/of tijdstip komen? Dit is mogelijk, 

Maar bel ons even voor de zekerheid op 06-34451302 of 06-

10525382. Onze spaar- en winactie loopt het hele jaar 

door. Producten uit de automaat vallen buiten deze actie. 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 

www.handjegezond.nl 

 

Fysio Westsingel is op dit moment bezig 

met beweegsessies voor ouderen op enkele 
plaatsen in America.  

Erg leuk en zinvol initiatief om met de mensen 
toch op een zinvolle manier in beweging te 

blijven.  
 

Limburgs Museum in huis (ook voor de kinderen) .  
Ga hiervoor naar:  

https://www.limburgsmuseum.nl/nl/ontdek/uitg
elicht/Limburgs-Museum-online/ 

 

Compensatie voor aanleg eventingroute Grandorse 
 
Onderdeel van de doorontwikkeling van Grandorse (koplopers omgeving 
paardensport nabij de Midden Peelweg) is de aanleg van een eventingroute. 
Onlangs zijn er in de bossen van Kronenberg werkzaamheden gestart om deze 
route te realiseren. Bij de planvorming zijn o.a. de Provincie Limburg en 
Bosgroep betrokken geweest en is er rekening gehouden met de aanwezige 
natuurwaarden.  
Er is o.a. een Flora & Fauna toets uitgevoerd en een kapvergunning aangevraagd 
en verkregen bij de Provincie. De route is aangepast om rekening te houden met 
de dassen die in het gebied leven. Hierdoor was geen ontheffing in het kader 
van de natuurbeschermingswet noodzakelijk. Ook zijn er 
natuurcompensatieplannen ingediend bij de Provincie. 
De werkzaamheden zijn intensief begeleid door Bosgroep, er is door hen 
zorgvuldig naar de effecten voor flora en fauna gekeken. De impact van de 
werkzaamheden op de omgeving is groot. Nu is alleen het effect van de 
bomenkap zichtbaar.  
De geplande compensatie: aanleg van een gevarieerd bos met grotere 
biodiversiteit als effect, is nog niet in beeld. Ondanks dat we hierover hebben 
gecommuniceerd, realiseren we ons dat de omgeving hierbij nadrukkelijker 
betrokken had moeten worden. Graag willen de initiatiefnemers de omgeving 
uitnodigen om de ontwikkelingen en de (bijbehorende) compensaties nader toe 
te lichten en uw vragen te beantwoorden. Echter de huidige situatie door het 
coronavirus laat een bijeenkomst met de omgeving nu niet toe. Zodra de 
omstandigheden het toelaten zal een bijeenkomst worden georganiseerd of 
zoeken we een andere oplossing mocht dit te lang duren. U wordt hierover 
nader geïnformeerd via het Peelklokje.  

 
Gemeente Horst aan de Maas en stichting Grandorse.  

 

Mededeling 
In verband met het Coronavirus zal er op woensdag 13 mei 2020 

géén Openbare Dorpsraadvergadering plaatsvinden. 
 

Heeft u vragen aan de dorpsraad? 
Mail gerust via info@dorpsraadamerica.nl  

of bel 06-51554717. 
 

Wellicht dat wij u op deze manier dan kunnen helpen. 
 
 

https://www.limburgsmuseum.nl/nl/ontdek/uitgelicht/Limburgs-Museum-online/
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/ontdek/uitgelicht/Limburgs-Museum-online/


Vereniging, stichting of initiatief 
Heeft u hulp nodig als gevolg van de coronacrisis? 

 
Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Nu alle activiteiten 
noodgedwongen stil liggen, wordt heel duidelijk hoe waardevol ze 
eigenlijk zijn. Onze kinderen kunnen niet naar een training, de 
dorpsdagvoorziening is gesloten en geplande evenementen gaan niet 
door.  
 
We realiseren ons dat het coronavirus een grote impact heeft op 
verenigingen, stichtingen en initiatieven. Daarom wil de gemeente u 
helpen om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis.  
 
Deze situatie is voor iedereen nieuw. We kunnen niet voorspellen wat er 
de komende tijd gaat gebeuren. We weten niet precies wat u merkt van 
deze crisis. Dat willen we graag van u weten. Zodat we daarna samen 
met u kunnen bekijken wat er nodig is en wat de gemeente voor u kan 
betekenen. Laat u ons weten waar u tegenaan loopt? U kunt dat doen via 
www.horstaandemaas.nl/ondernemersloket. 
 
Op dit moment bereiden we een aantal aanvullende lokale maatregelen 
voor waarmee we verenigingen en stichtingen willen ondersteunen. 
Zodra we hier mee klaar zijn, publiceren we deze op onze website en 
via onze gemeentelijke kanalen. 

Gemeente Horst aan de Maas. 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Muizen en ratten 

Bij de gemeente Horst aan de Maas komen regelmatig meldingen binnen 
over muizen en ratten. Ook in America wordt regelmatig overlast 
geconstateerd. Mogelijk roept dit vragen op. Alle belangrijke informatie 
voor u op een rij. 
 

Voorkomen!  
Voorkomen is beter dan bestrijden. Wat kunt u doen om overlast te voorkomen?   
• Muizen en ratten komen af op voedsel, dus ook op brood, etensresten of 
vetbollen in uw tuin. Berg voedsel goed (afgesloten)  op.  
• Houdt u dieren? Geef ze nooit méér voedsel dan ze binnen korte tijd opeten, 
zodat er geen restanten achterblijven. Voorkom dat muizen en ratten onder of in 
de hokken van uw dieren kunnen komen.   
• Ruim regelmatig op in en rond gebouwen. Zo voorkom je dat er plekjes ontstaan 
waar ratten en muizen zich nestelen of schuilen.  
• Sluit gebouwen af, repareer kapotte rioleringen en zorg ervoor dat alle kieren 
groter dan 0,5 cm zijn afgedicht. 

 

Risico’s 
Muizen en ratten vormen een risico voor veiligheid en volksgezondheid. Ze kunnen 
grote schade aan uw huis en omgeving veroorzaken. Door het knagen aan kabels 
ontstaat het gevaar op kortsluiting en brand. Daarnaast kunnen muizen en ratten 
infectieziektes verspreiden. Via ontlasting en urine verontreinigen ze voedsel en 
water. 
 

Bestrijden  
De gemeente voert zelf geen bestrijding uit. Overlast bij u thuis of op uw 
bedrijf is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij willen u natuurlijk wel 
adviseren. Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijding? 
- U kunt zelf vangkooien of vallen plaatsen. Zet ze op plaatsen waar muizen en 

ratten hun loop hebben. Draag handschoenen om besmetting te voorkomen 
- Voor een effectieve en veilige bestrijding raden wij aan een professionele 

bestrijdingsdienst in te schakelen. Via zoekmachines op internet vindt u 
eenvoudig diverse gespecialiseerde bedrijven 

- Heeft u een muskusrat (waterrat) gezien? Neem contact op met Waterschap 
Peel en Maasvallei via (077)389 11 11. 

 
Pak het samen aan! Het is belangrijk dat u de muizen en ratten zoveel 
mogelijk samen met omwonenden bestrijdt. Dit levert de beste 
mogelijkheden op om de overlast effectief tegen te gaan. 
 

http://www.inamerica.nl/


 

KBO Nieuws, 
 
Beste Leden, 
Het zijn op dit moment moeilijke 
tijden: we zitten veel binnen, er komt geen of weinig bezoek en 
dat treft vooral de oudere bewoners, zeker die al niet zo goed 
mobiel zijn.  Dan wordt het toch al lastig om ergens te komen als 
je ergens heen moet. 
We horen op de TV dat er ook steeds minder mensen op het 
normale spreekuur bij de huisarts komen en worden de kwaaltjes 
nu vooruit geschoven i.v.m. het coronavirus. Mensen doe dat niet 
!! Als er iets is, ga evengoed naar de huisarts. Dat kan op een 
veilige manier. 
Als er op een of andere manier ergens hulp nodig is laat het a.u.b. 
weten dan proberen we dat op te lossen. Sprekende mensen zijn 
te helpen. 
We zijn hier in America tot nu toe nog redelijk erdoor heen gerold. 
Als wij horen van andere afdelingen, daar heeft het harder 
toegeslagen en hopelijk houden we dat zo. 
Vorige maand hebben de ouderen en alleenstaanden allemaal een 
mooie bos bloemen gekregen  die beschikbaar gesteld werd door 
Gebr. Weijs Gerberakwekerij America. En de bezorgers die ze toch 
maar even rond gebracht hebben. 
Daarvoor heel hartelijk dank namens de KBO en alle ouderen van 
America. 
Ook voor de bedrijven zijn het zware tijden daarom wensen wij 
hun veel geluk in de toekomst, Hopelijk komen er snel andere 
tijden. 
Beste mensen let goed op elkaar en blijf gezond. 
 
Voor vragen kun U altijd bellen met Frans Steeghs 077 4641336/ 
0620702173. 
 
 
 

Apotheek en huisartsenpraktijk 
America. 

 

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 

 
============================================================== 
 
 

 
 
 

 
 

Attentie. Omgangstip! Ook in deze onrustige tijd:  
Hebt u ergens moeite mee of staat u iets niet aan? 
Spreek elkaar hier op aan. Dat werkt het beste ! 
 
 
 
 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


Activiteitenoverzicht America mei en juni 2020 
 

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

April 
25/4 t/m 10/5 – meivakantie  
 

Mei 
4 – Dodenherdenking – zeer beperkt  
5 - Bevrijdingsdag 
16 - Oud papier inzameling  
17 – Inleveren Kopie Peelklokje   
21 – Hemelvaart 
31 - Pinksteren 
 
Juni (onder voorbehoud)  
1 – Pinksteren 
2 – Wandeltocht KBO ? 
3 – Eetpunt  ? 
4 – Oudercafe 0-16 ? 
5-6-7 – Volleykamp VC Trivia ? 
6 – Carwash fanfare St. Caecilia ? 
6/7 - Provinciaal Juniorentoernooi JNA (9-13 jaar) ? 
10 - Kienen voor ouderen ? 
13 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America ? 
13 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur ? 
16 – Fietstocht KBO ? 
17 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur) ? 
21 – Inleveren Kopie Peelklokje  
21 – deelname  fanfare Peeltoernooi ? 
24 – Happen en trappen KBO ? 
28 – Peelmuseum Classic tour 2020 ? 

 
Juli 
Kermis – afgelast , verschoven naar 3 t/m 7 juli 2021 
 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl 

 
 

 
 

Hulp vragen; hulp aanbieden. 
Niemand weet wanneer alle maatregelen vanwege het Coronavirus worden 
opgeheven. Waarschijnlijk gaat het nog een hele poos duren voordat alles voorbij 
is. Dat betekent dat we voorlopig meer op onszelf zijn aangewezen. Het lijkt erop 
dat de meeste mensen in America zich redelijk redden. Gelukkig zijn er veel 
mensen die een helpende hand bieden. Dat is mooi. Dat is ook wat America zo’n 
krachtig dorp maakt. 
 
Desondanks kan het zo zijn dat hulp wel nodig is maar niet gevraagd wordt. “Ik 
moet het zelf kunnen”; “Ik wil een ander niet tot last zijn”; “Ze doen al zo veel voor 
me”. Het zijn stuk voor stuk gedachten die het vragen van hulp lastiger maken. 
Hieronder een paar tips om het vragen van hulp én (in cursief) het aanbieden van 
hulp makkelijker kunnen maken. 

1. Op een concrete vraag is het makkelijker een antwoord te geven. 
Ik zit zonder brood, zou je voor mij een brood willen halen? 
Ik ga boodschappen doen, kan ik iets voor je meebrengen? 
Concrete vragen zijn vaak kleiner. Je overvraagt niemand. Een concreet aanbod 
verplicht je verder niet. En op een open vraag kan ‘ja’ maar ook ‘nee’ als 
antwoord gegeven worden, of een wedervraag ‘kan het morgen?’ 
 

2. Denk niet voor een ander. 
Ze hebben het al zo druk… Ze vinden me vast een bemoeial… 
We denken veel voor een ander zonder na te gaan of dat die gedachten wel 
kloppen. Ook dan helpt het om een open en concrete vraag te stellen. 
‘Heb je vanmiddag even tijd om me te helpen?’ En als aanbod ‘Ik maai 
vanmiddag ons gras, zal ik het bij jou ook even doen?’ 
Het staat de ander vrij om een eerlijk antwoord te geven. 
 

3. Samen sterker. 
Dank je wel. Je hebt me echt geholpen.  Graag gedaan. Het was een  

kleine moeite. 
Het blijkt dat de meeste mensen graag hulp bieden. Iets doen voor een ander, 
doet goed! Je bent nuttig. En omgekeerd. Je bent de moeite waard om geholpen 
te worden. Je bent immers een vriendelijke buurman/vrouw vriend of vriendin.  
 
Mocht het toch lastig zijn om hulp te vragen of aan te bieden? Neem 
contact op met Hay Mulders, onze Dorpsondersteuner. Die helpt je in 
ieder geval graag verder. Bel dan 06-21274075 of mail: hay.mulders@ziggo.nl 
 

Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 

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


Beste Americanen, 
 
Hou voor informatie over activiteiten 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.  
Veel mensen hebben nu geen of heel weinig sociale contacten. 
Dorpsgenoten zijn al heel actief voor elkaar zoals bijv. een 
telefoontje naar elkaar of medicatie ophalen, 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 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.  

 

Attentie:  

We horen de media dat er steeds minder mensen op het normale 
spreekuur bij de huisarts komen en worden de kwaaltjes nu 
vooruit geschoven i.v.m. het coronavirus. Mensen doe dat niet !! 
Als er iets is, ga evengoed naar de huisarts. Dat kan op een veilige 
manier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij spelen samen door! 
 
Door het coronavirus staan de activiteiten bij Jong Nederland 
America ook stil natuurlijk. Dat is voor niemand leuk, vooral 
niet voor onze leden. Die zitten nu vooral ook thuis. Dat kan 
ook leuk zijn uiteraard, maar voor als je even niet meer weet 
wat te gaan doen kun je ook even een kijkje nemen op de Facebook- en 
Instagrampagina van JNA, want daar wordt al sinds het begin van deze 
coronacrisis iedere dag een nieuw leuk (natuur)spel of creatieve opdracht op 
gezet dat je zelf thuis of met de familie kunt doen.  
 
Deze spellen komen het de SamenSpelen spellenboekjes die de leiders van JNA 
altijd ontvangen van JongNL Limburg om spelideeën op te doen voor tijdens 
groepsbijeenkomsten. De uitgezochte spellen zijn voor alle leeftijden en in 
verschillende categorieën. Totdat de scholen weer gaan beginnen zal er iedere 
dag een nieuw leuk spelidee gepubliceerd worden,  
kijk maar eens op www.facebook.com/jongnederlandamerica en 
www.instagram.com/jongnederlandamerica en blijf deze pagina’s volgen! 

 
 
 
 
 

 
 

Thuistip van de Werkgroep Oud America: 
Wat was het nieuws op jouw geboortedatum? 

 
Kijk eens op www.delpher.nl om eens te snuffelen in ruim 100 
miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en 
tijdschriften.  
Veel plezier. Erg interessant.  
Als u iets leuks tegenkomt, geef het dan door aan 
info@oudamerica.nl  
Kijk ook eens op www.inamerica.nl  

http://www.inamerica.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.delpher.nl/
mailto:info@oudamerica.nl
http://www.inamerica.nl/


 

Zodra het kan, staan wij weer voor u klaar ! 
 

Knipmobiel Anita 
 

Zodra het kan, sta ik weer klaar voor u ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thuistip van de Werkgroep Oud America: 
Wat was het nieuws op jouw geboortedatum? 

 
Kijk eens op www.delpher.nl om eens te snuffelen in ruim 100 
miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en 
tijdschriften.  
Veel plezier. Erg interessant.  
Als u iets leuks tegenkomt, geef het dan door aan 
info@oudamerica.nl  
Kijk ook eens op www.inamerica.nl  

 
 
 
 
 
 

http://www.delpher.nl/
mailto:info@oudamerica.nl
http://www.inamerica.nl/


Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2020 
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis in de brievenbus. Het 
Peelklokje is niet meer weg te denken in de informatievoorziening in 
America. Elk jaar stijgen de kosten voor het Peelklokje, dat steeds 
dikker wordt. Deze maand is weer de gebruikelijke jaarlijkse 
financiële actie voor het Peelklokje.  
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan 
kan dit op de volgende manieren: 
 
1.via de eenmalige incasso – zie hiernaast  (graag inleveren bij het 
redactieadres: Ine v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a) of 
 
2.direct op rekeningnr: NL39RABO0102506043 onder vermelding van: 
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2020.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
 
De redactie van het PEELKLOKJE 
 

De dodenherdenking op 4 mei in America  heeft een 
aangepaste ceremonie. 

Er is GEEN  bijeenkomst bij het monument op de Griendtsveense 
weg in America. Graag willen wij iedereen uitnodigen om in de 
komende dagen het monument te bezoeken op de manier zoals 
voorgeschreven is, geen samenscholing. De beplanting is geheel 
vernieuwd en het ligt er prachtig bij. 
Dankzij de inspanningen van een paar mensen van het comité De 
Zwarte Plak/Brabantse Peel, in samenwerking met de Gemeente 
Horst aan de Maas.  
Omroep Horst aan de Maas zendt beelden uit van de 
herdenkingen op 4 mei om 20.00  uur.  
 
 
 
 
 
 

Eenmalige machtiging vrijw. bijdrage Peelklokje 2020 
 
Gegevens opdrachtgever     Gegevens Ontvanger 
 
Naam :   ………………………………………..  Naam :Stichting  ’t Peelklokje 
 
Adres : ………………………………………….  Adres : p/a Hofweg 47 
 
Postcode en Woonplaats : ………. - ……………….  5966 NE America 
 
Uw bankrekening nr : ……………………………………..Bankrek.: NL39 RABO 01025-06-043 

 
 

============ 

Machtiging 
Ondergetekende machtigt de ontvanger om het volgende totaalbedrag van zijn/haar rekening af te 
schrijven 

 

Totaalbedrag :   € ….. 
 
Afschrijving :   in een keer   Reden :   Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2020 
 
Ondertekening opdrachtgever 
 
Datum :   …………………   Handtekening :   …………………………………. 
 
Graag Inleveren bij Hofweg 2a. Dank voor uw bijdrage !!! U kunt ook direct (via bank) een 
bijdrage storten.  

 
 

LET OP: Gewijzigde brenglocatie Oud Papier! 
 

Op zaterdag 16 mei  is weer oud papierinzameling van 
09.00 tot 12.00 uur. En aangezien de vrijwilligers van 
JNA het oud papier nog steeds niet bij u thuis op mogen 
halen kunt u uw papier zelf brengen. De locatie hiervoor 
is waarschijnlijk de vrachtwagenparkeerplaats langs de 
Ger. Smuldersstraat t.h.v. de Eghaam. Hou hiervoor de 
Hallo of de app Afvalwijzer in de gaten. 
 
 



Wat wordt wanneer opgehaald ? 
Afvalinzameling op uw locatie?  
Download de app “Afvalwijzer “ op uw telefoon. Toets 
uw postcode in en bekijk wat er aan de beurt is. Handig.  
 

Beste gasten van de Hoeskamer: het duurt 
nog wel even voordat we weer gezellig 
kunnen kaarten, samen buurten of een 

potje rummikub.  
 
Ook wij als vrijwilligers missen jullie gezelschap.  
Hopelijk komen jullie de tijd goed door. Blijf gezond en hou je aan de 
afspraken.  

Vrijwilligers Hoeskamer.  

 

Viering Bevrijding 5 mei 2020. 
De officiële viering van 75 jaar Bevrijding hebben we al achter de 
rug in onze regio. In America hebben we dat met een prachtig 
concert en een expositie gedaan in nov. J.l. . Op een tweetal 
plekken de zgn. Stolpersteine gelegd, ter herinnering aan de Joodse 
onderduikers, die hun leven gelaten hebben. Laten we op 4 en 5 
mei denken aan alle overledenen en aan onze bevrijders uit de 
oorlog. Dit jaar is het allemaal anders dan anders.  
  St. Werkgroep Oud America.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America en huisarts van 
Weeghel 
1. Door de corona-crisis werken we nog alleen vanuit 
de locatie America tot nader bericht. Er worden alleen 
afspraken gemaakt via de telefoon. 
2. Vrijdag 29 mei a.s. is de apotheek in America 
gesloten. De huisarts werkt wel deze dag na een 
telefonische afspraak. 
3. Er hangen tegenwoordig camera's in de apotheek en in de 
wachtkamer. Dit voor uw en onze veiligheid. 

Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op 
feestdagen kunt contact opnemen met huisartsenposten Noord 

Limburg 0900 8818 
 https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 

Ook voor uw herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen. 
 

Super ! Die beweegsessies van Fysio Westsingel. 
De bewoners van Aan de Brug en het 

Caeciliahof zijn er blij mee !! 
 

Corona. 
Het coronavirus laat over de hele wereld, landelijk en zeker ook 
plaatselijk hier in America zijn sporen na. Op het persoonlijke vlak qua 
gezondheid natuurlijk het allermeest. We wensen alle zieken beterschap 
toe. Ook maatschappelijk en economisch zijn het voor velen barre 
tijden. Veel ondernemers, werkgevers, werknemers, zzp-ers e.d. hebben 
er onder te lijden. Voor de kinderen en de jongeren komt er weer wat 
ruimte voor school en om te sporten. Helaas kunnen de mensen in de 
verpleegtehuizen nog steeds geen bezoek ontvangen.  
Voor gemeenschapsaccommodaties en voor bijvoorbeeld het LaefHoes 
wordt het wel heel erg moeilijk om de (vooral) financiële touwtjes aan 
elkaar te knopen.  
Ook ontstaan er leuke activiteiten en de creativiteit viert hoogtij. Denk 
aan : Beweegsessies, berenjachten, telefooncirkels, digitale vormen van 
lesgeven, bloemenacties, digitale vergaderingen en verjaardagen,  enz.  
 
Hou vol en veel sterkte allemaal. HM 
 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zodra het kan, sta ik weer voor u klaar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Café Boëms Jeu 
 

 
 

Boëms blieft Boëms : 
Ook straks weer :  

Alderwets gezellig 



Ik ben op zoek naar een rolstoel om iemand blij mee te maken. Neem contact 
op met 06-21274075. 

 

Mensen in het nieuws 
In Sevenheym overleed op 1 april Truus van de Munckhof – Kleuskens, 
echtgenote van Pierre v/d Munckhof (†). Truus was 95 jaar. 
Op 19 april overleed in Sevenheym Mien Versleijen – Roelofs, echtgenote van 
Han Versleijen (†). Mien was 88 jaar.  
Op 9 april is  Rien Sonnemans – van Dijnen overleden, echtgenote van Joep 
Sonnemans (†). Rien was 69 jaar. 
 
Op 3 april werd Lars geboren, zoon van Nico Janssen en Lieke van Helden en 
broertje van Sten en Kim. (Hofweg 43).  
Op 16 april werd Fin geboren, dochter van Roy en Jolijn Derix - Ummenthun, 
zusje van Zeb. (adres: 7562 Owens Street, Hillsboro Oregan 97124 USA)  
Kees en Martha Selten werden op 19 april de trotse opa en oma van Joelle, 
dochter van Mitch en Mieke Francken - Selten.  
 
We begroeten als nieuwe bewoners op Wouterstraat 6: Frank Verberkt en 
Janneke Janssen en hun kinderen Bram (3) en Anne(1). Welkom in America.  
 
Wim en Mariet Jacobs - van de Rijdt zijn op 15 maart verhuisd naar Diepe 
Kuilenstraat 5. 
 
De biljartcompetitie is voortijdig afgesloten, ondanks dat er nog 1 wedstrijd 
gespeeld zou moeten worden . Het B- team met Eric Klerkx, Leo Baltussen, 
Marco Vermeer, Lei Keijsers en Johan Hulleman is voor het 4e jaar op rij 
kampioen geworden in de B – klasse .  
Het C – team met Peter Hesp , Marc Derks, Emil Schins , Eric Martens en 
Frans Vervoort is kampioen geworden in de C-klasse.  
Het E- team met Etienne Klerkx, Koen Houben, Jesper Huijs, Jack van den 
Munckhof, Lars Duijkers, Bas Janssen en Clint Raedts is kampioen geworden in 
de E- klasse. Een geweldig resultaat van deze mooie club. 
 
De 4 mei herdenking zal dit jaar heel sober zijn. Op Omroep Horst aan de Maas 
zullen beelden te zien zijn. Individueel bezoek aan het monument kan wel.  

 
Het devies voor de komende tijd blijft: omzien naar elkaar, maar hou 
wel afstand en hou je voorlopig nog aan de regels ! Blijf gezond !! 

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


