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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 JUNI  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.  
Ingezonden brieven dienen voorzien te zijn van naam.  

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   
25 en 28 mei, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 en 29 juni.. 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: 30 mei, 15 en 29 juni. 
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 ingezameld door Jong Nederland. De volgende keer is 
op zaterdag 13 juni vanaf 9 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 077-4779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 
Kind Centrum De Wouter 0774641918   Stichting “ Aan de Brug” 077 4641269 
OJC Cartouche   077 4642166   Kantine (v.v America)  077 4641212 
Handboog (de Krekel)  06-42861821 Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255 
Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 
Redactie Peelklokje  077 4642033 Dorpsraad America  06-51554717 
Dagblad De Limburger 077-7110046 Hallo Horst a/d Maas 077 3961356 
Wonen Limburg (Horst) 088-3850800 Lokale omroep Horst a/d Maas 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: Hans Nillesen en Andrea Longstaff. 
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 en jaarlijks uw 
inschrijving te verlengen. 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.  
De werkgroep Vervoer in America heeft besloten om vooralsnog tot 
1 juli geen ritten te verzorgen met ViA. In de meeste auto’s is het 
onmogelijk om tegemoet te komen aan de 1,5 meter afstand. We 

zijn wel bezig om samen, met de Provincie te bekijken welke 
aanpassingen er nodig zijn en welke protocollen er moeten gelden.  

Als het weer kan staan we graag voor u klaar. Tot die tijd hopen 
we dat iedereen zich kan redden m.b.v. familie of anderszins.  

 

 

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
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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: Oud Papier! 
Op zaterdag 13 juni is weer oud papierinzameling vanaf 
9.00 uur. De vrijwilligers van Jong Nederland komen het 

oud papier weer bij u thuis ophalen.  
 

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 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
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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…… 
 

Heeft u vragen over het coronavirus? 
• Voor medische vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid 
bel uw huisarts. 
• Voor vragen over uw eigen mentale gezondheid of die van een 
ander? Kijk op www.thuisarts.nl voor informatie en tips om klachten te 
verminderen. 
• Als u (anoniem) online wilt chatten, mailen of bellen kunt u 
naar www.mindkorrelatie.nl 
• Voor vragen en richtlijnen over het coronavirus, Rijksoverheid: 
08001351. Gemeente Horst aan de Maas 077 4779777 
• Voor (praktische) hulpvragen Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888. 
• Voor ouderen met vragen KBO PCOB  030-3400600 of ‘hart onder 
de riem’ Anbo: 0348-466666.  
• Voor jongeren met vragen GGD www.jouwggd.nl (chatfunctie 
voor jongeren). 
• Voor een luisterend oor, De Luisterlijn: 0900-0767 (24/7). 
• Ook kunt u contact opnemen met uw regionale GGD, voor 
contactgegevens zie; www.ggd.nl. 
• Ouders die vragen hebben over de zorg en opvoeding van hun 
kinderen kunnen chatten met de JGZ (jeugdartsen/-verpleegkundigen) 
via: chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl of kijken 
op www.nji.nl/coronavirus. 
• Als u vaak negatieve gedachtes hebt, is het aan te raden er met 
iemand over te praten. Vindt u het lastig om met bekenden te praten 
over uw gedachten aan de dood of suïcide? Via 113 kunt u meer 
informatie vinden, gratis (anoniem) online chatten en bellen met de 
hulplijn: 0900-0113. 
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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?  
In ieder geval voor alle mensen, die klaar staan voor een ander ! 

 
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 

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

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. 

 

 

"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. Tot 1 juni kan het nog. 

 

Denk om ! 
Als de wind anders waait, stellen mensen hun zeilen bij, zodat ze 
op hetzelfde punt uitkomen. Je kunt ook zeggen: als de wind 
anders waait, moet je een andere kant op varen. Misschien kom je 
op een prachtig eiland terecht.’ 
 

We kunnen (nog) niet terug naar normaal, want normaal was nou juist het 
probleem. 

 

                  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 !! 
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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 mag in de daarvoor geplaatste prullenbakken of thuis 
in de prullenbak bij het restafval! 
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.  

 

Het eerstvolgende Peelklokje is voor 
de maanden juli en augustus ! 

Hou hier rekening mee i.v.m. de kopie 
(graag voor 21 juni).  

Misschien…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken


!! 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 

 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel  
Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met 

inzamelactie! 
Het taxus inzamel seizoen staat weer voor de deur. Ook dit jaar is 
Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te 
zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 
346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op 
zijn! Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje 
bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwerking met Den Ouden 
Groep, ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen 
kanker’.  
 
Op 1 juni geeft de stichting het startschot en is het weer mogelijk om 
24/7 alvast online een afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. 
Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch weer bereikbaar, maar let op dit 
laatste is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een 
afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden.  
 
Praktische zaken 
Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt 
de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het 
snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale hoeveelheid 
van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter 
kan men hiermee terecht bij de verschillende inzamelpunten, welke 
online terug te  vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. 
 
Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. 
Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig 
snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude takken van 
een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij 
om een kuil, ter grote van een voetbal, te maken in de gevulde tas. En 
het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden 
en instructievideo’s zijn terug te vinden via 
taxustaxi.nl/knipvoorwaarden. 
 
Gratis materialen 
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt 
Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen 
kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij o.a. 
Boerenbond en Welkoop) welke online te vinden zijn via 

http://www.inamerica.nl/
http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
http://www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden


taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag ook op een hoop 
worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook 
hierbij aan de kuil in het midden van het snoeisel. 
 
Chauffeurs gezocht 
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de 
stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een 
enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek 
naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus 
en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan 
gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl.  
 
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting 
Taxus Taxi is te vinden via.  
taxustaxi.nl of social media 

 

Tijd om weer lekker mee te doen voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen 

Sportclubs en muziekverenigingen zijn weer gestart met hun 
jeugdactiviteiten  

 

De meeste sportclubs en muziekverenigingen zijn weer 
        gestart met hun activiteiten voor jeugdleden.  

Een goed moment om (weer) lekker mee te gaan 
doen bij een sport-, dans- muziek- of 
jeugdvereniging. Lid zijn of 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), rekenmachines, schoolfietsen of een laptop voor school. 
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  

 

MEDEDELING ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA 
 
Misintenties uit stichtingen 
Er is vanuit het secretariaat doorgegeven dat er 
verschillende misintenties zijn uit stichtingen die de 
afgelopen weken niet gelezen zijn of niet gelezen 
kunnen worden door het uitvallen van de missen. Ze doen het  
voorstel om deze betreffende stichtingen automatisch te 
verlengen voor zolang de periode nu duurt. 
Mocht u echter heel graag dat de intentie toch gelezen wordt 
zodra de kerken weer open zijn en er meer zicht op de situatie is, 
willen wij u vriendelijk vragen om hiervoor contact op te nemen 
met het secretariaat. Telefoonnummer secretariaat: tel.077-
3981416 op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Kerk open op zondag 
Zo lang er geen missen zijn op zondag is het portaal van de kerk 
voortaan geopend van 11.00 tot 12.00 uur zodat iedereen een 
kaars aan kan steken in de Mariakapel. Diverse mensen hebben 
hier om gevraagd en we willen daar toch gehoor aan geven. 
De rest van de kerk is dan wel afgesloten.  
Denk wel aan de corona maatregelen: 1 ½ meter afstand houden 
van elkaar. Als iemand bezig is om een kaars aan te steken, blijf 
dan even in het portaal wachten. 
 
De parochiecoördinatoren. 
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KENDEDIE? 
Wat is de datum van deze foto ? Waarschijnlijk in de oorlog gemaakt.  

Ter gelegenheid waarvan ? 
Enkele namen zijn bekend, maar 
niet allemaal. Wat zijn de namen 
van de personen op deze foto ? 
 
Gegevens hierover kun je sturen 
naar info@oudamerica.nl  
Ook kun je de gegevens afgeven 
bij Nico Vermeer  Doenssenstraat 
11  5966 PE America of Hay 
Mulders  Kerkbosweg 6  5966 NP 
America 
Je kunt ook bellen 06 21274075. 
Verder zijn we op zoek naar 
geboortekaartjes – trouwkaarten – 
rouwbrieven – bidprentjes 
Als men de originele terug wil, 
worden deze digitaal gemaakt en 
de originele teruggegeven 
Dit kan ook bij bovenstaande 
mensen worden afgeleverd.  
 

 
De Moeëk is voorlopig nog gesloten , helaas.  
Alvast bedankt voor uw reactie. 

Namens alle leden van Oud America 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Peelmuseum weer open. 
Vanaf 1 juni zal op woensdag- en zondagmiddag het Peelmuseum 
weer open zijn voor bezoekers (mits de overheid het toelaat). 
 
Om te voldoen aan de richtlijnen én om te voorkomen dat er 
teveel mensen gelijktijdig in het museum zijn, vragen wij als u 
een bezoek wil brengen graag vooraf te reserveren.  
 
-Reserveren: liefst telefonisch op 06-20702173( Frans Steeghs). 
                        evt. per e-mail peelmuseum@hetnet.nl  
-Betalen: per internetbankieren bij reservering of contant met 
gepast geld 
 
Zie ook de website www.peelmuseum.nl  of onze Facebookpagina  
voor de hygiënemaatregelen en protocollen van het Museum. 

 
 

Beste Americanen, 
 
Hou voor informatie over activiteiten en coronamaatregelen 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.  

 
 
 
 
 
 

mailto:peelmuseum@hetnet.nl
http://www.peelmuseum.nl/
http://www.inamerica.nl/


Activiteitenoverzicht America juni en juli 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.  
 

Mei 
31 - Pinksteren 
 
Juni (onder voorbehoud)  
1 – Pinksteren 
5-6-7 – Volleykamp VC Trivia ? 
6/7 - Provinciaal Juniorentoernooi JNA (9-13 jaar) ? 
13 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
21 – Inleveren Kopie Peelklokje  

 
Juli 
Kermis – afgelast , verschoven naar 3 t/m 7 juli 2021 
1 – Eetpunt ?  
8 - Kienen voor ouderen ? 
11 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
11 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur ? 
18/25 - Kamp Badboys (15+) JNA in Slovenië 
11/7 t/m 23/8 – Zomervakantie  
 
Augustus 
5 – Eetpunt   
8 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
8 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
11 – Fietstocht KBO  
12 - Kienen voor ouderen 
15/22 - Groot Zomerkamp JNA 2020 in Mook 
23 – Inleveren Kopie Peelklokje   
26 – Dagtocht KBO  

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

 
 

Ondanks alles toch een klein 
feestje ?  

De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en 
houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of een 
andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- per set) 
te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor 
binnengebruik (€ 6,- per set) .  

Er zijn ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928) b.g.g. 

06-21274075 

 
 
 
 
 

http://www.inamerica.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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Zolder opgeruimd ?! 
De Werkgroep Oud – America is op zoek naar allerhande oude foto’s, 
bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die waardevol 
kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. weer terug. 
Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 

 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2020 
Vorige maand hebben we weer de gebruikelijke jaarlijkse financiële 
actie voor het Peelklokje aangekondigd.  
Er zijn al een heleboel lezers die een bijdrage gedaan hebben. 
Hartelijk dank hiervoor.  
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan 
kan dit op de volgende manieren: 
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het 
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a) 
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 
 

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.  
 

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. 

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


 

KBO Nieuws, 
 
Beste Leden, 
Heel langzaam wordt Nederland weer 
van het slot afgehaald, maar we zijn 
er nog lang niet. Dus de activiteiten van de KBO worden voorlopig 
nog niet opgestart we kunnen beter lang genoeg afwachten zodat 
we straks niet moeten zeggen hadden we maar. 
Maar als het weer verantwoord is zullen we de activiteiten weer zo 
snel mogelijk oppakken. 
Dus nog even geduld en hou vol. 
Beste mensen let goed op elkaar en blijf gezond. 
 
Voor vragen kun U altijd bellen met Frans Steeghs 
0774641336/0620702173. 
 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

Beste Americanen,  

Wij mogen de oud ijzer actie ook dit jaar door laten gaan. 

Dus heb je de laatste tijd ijverig geklust en opgeruimd, dan komen 
wij je een handje helpen. Leg het oud ijzer op 4 of 5 juni, het 
liefst aan het einde van de middag, aan de weg, dan halen wij het 
op. Natuurlijk gelden ook dan de regels van het RIVM, zoals die 
inmiddels wel bij iedereen duidelijk zijn. Net zoals voorgaande 
jaren ontvangt U een briefje waar alles opstaat. Bij vragen kunt U 
bellen. En als we op het laatste moment toch alles af moeten 
blazen dan stellen we U op de hoogte via de website van America. 
Maar daar gaan we niet vanuit.  
Gelukkig is het rijden in clubverband ook weer toegestaan. Op 
woensdagavond zijn we van half 8 tot half 9 weer actief bezig, aan 
de Jacob Poelsweg.  

 

Mededeling 
 

In verband met het Coronavirus zal er op woensdag 17 juni 2020 
vooralsnog 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. 
 

Deken van Horst naar Roermond. 
Onlangs is Deken Alexander De Graaf Woutering vanuit het Bisdom 
Roermond gevraagd om de opengevallen plaats van Plebaan-deken te 
Roermond te vervullen. Inmiddels heeft hij na beraad gevolg gegeven 
aan deze oproep en wordt daar dus de opvolger van Mgr. Rob Merkx.  
 
Alexander de Graaf Woutering,  aangesteld als pastoor-deken in 2009,  
was destijds ook al de opvolger van deken Merkx.  In het dekenaat 
Horst,  qua oppervlakte het grootste van Limburg,  zal dus een nieuwe 
deken worden benoemd; wie dat wordt is momenteel nog niet bekend.  
Daarover wordt met het bisdom gesproken. 
 
Het tijdstip van de overgang van Horst naar Roermond is momenteel nog 
niet bekend.  Het streven is zo snel mogelijk.  In verband met de 
Corona-crisis zal er wellicht geen groot publiekelijk afscheid kunnen 
plaatsvinden. 
 
Deken De Graaf Woutering was ook pastoor van de H. Jozefparochie in 
America. In zijn afscheidsbrief dankt hij iedereen voor de fijne 
samenwerking en het gestelde vertrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ingezonden. 
Mag Willems gewoon zijn gang gaan? 

Willems, de mestverwerker aan de Hoebertweg wil de mestverwerking 
uitbreiden tot 450.000 ton. Een grote groep omwonenden heeft daar 
zienswijzen op  ingediend. De reden is dat Willems essentiële voorzieningen al 
jaren niet heeft geïnstalleerd. In feite overtreedt hij al jaren (van voor 2015 in 
ieder geval) zijn voorschriften. Hij laat afvalwater in de grond lopen, in die tijd 
meer dan 10.000 M3 per jaar. Hij zet silo’s neer die er niet mogen staan, 
sleufsilo’s zonder vergunning en in elkaar zakkend van ellende, sloeg mest op 
etc. Dit is maar een kleine greep uit de overtredingen en niet de ergste. Er is bij 
de provincie en bij de gemeente veelvuldig geklaagd over stankoverlast. De 
Provincie heeft veelvuldig gecontroleerd en het blijkt dat de stank logisch was. 
Willems trekt zich niets aan van de omwonenden en vergunning. Al jaren heeft 
hij geen wasser om de stank, H2S (een sluipmoordenaar) en ammoniak uit de 
lucht te wassen. Daarnaast heeft hij nu al een reeks van jaren bijna 4 maal 
zoveel verwerkt als is toegestaan. Grof geld voor hem en veel stank en 
verkeersoverlast voor de omwonenden. Hij blijkt een notoire overtreder van de 
vergunningen. Voor ons als dorp dus de vraag of je zo iemand in je gemeenschap 
wilt toestaan nog meer te verwerken en overlast te laten bezorgen. Mag dit 
allemaal? 
Logisch zou zijn om het bedrijf te verplaatsen, b.v. naar Equestrian Centre de 
Peelbergen. Wat er aan de Hoebertweg bij Willems staat is niet meer dan oude 
meuk en van de rest staat er het meest onvergund of slecht uitgevoerd. Dat is 
bij elkaar nog van weinig waarde en geld is er genoeg bij Willems verdiend met 
een reeks van economische delicten. En daar staat het ook veel dichter bij de 
Midden Peelweg, wat veel kosten aan wegreparaties voor de gemeenschap kan 
besparen. 
Dwangsommen moeten Willems regelmatig op het juiste spoor brengen, maar 
dat is altijd achteraf. Direct fatsoenlijk het bedrijf inrichten is er niet bij. Hoe 
dat kan? Zou dat te maken hebben met zijn uitspraak: IK HEB OP BESTUURLIJK 
NIVEAU GOEDE CONTACTEN EN IK GA ERVAN UIT DAT WE EEN OPLOSSING 
VINDEN??? Dat is iets voor de raad om uit te zoeken, maar voor ons als dorp 
geldt: STOP DIT BEDRIJF EN VERPLAATS HET EN LAAT DE OMWONENDEN WEER 
FRISSE LUCHT ADEMEN. 
Een verontrustende Hofweg bewoner. 
Peter Janssen  
 

Met ingang van 15 mei is ons nieuwe woonadres Venraijseweg 20, 5825 AC 
Overloon. Ook hebben we een nieuw e-mailadres , namelijk:  
josenelly20@outlook.com. Vanaf 20 mei kunnen we geen e-mails meer via 
jwp.vervoort@telfort.nl ontvangen. 

 
Met vriendelijke groet, Jos en Elly Vervoort-Bosgoed 
En natuurlijk Toon en Lotte 

 

Vanaf 6 juni 
Grof tuinafval naar Kurstjens Recycling BV 

 
Grof tuinafval kan iedere week op zaterdag van 12.00 - 16.00 uur 
worden gebracht. 
Nu kan dit nog op de werf aan de Americaanseweg in Horst, maar 
vanaf 6 Juni kan dit alleen nog bij Kurstjens Recycling BV aan 
Horsterweg 66 in Grubbenvorst. 
 
Ook voor het aanleveren van grof tuinafval gelden een aantal afspraken: 

• Het aanleveren van grof tuinafval is bedoeld voor particulieren van 
Horst aan de Maas. 

• Neem je identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). 

• Kom met eigen auto en aanhanger. 

• Je kunt maximaal 4 m3 inleveren en dient in en uit te wegen over de 
weegbrug. 

• Je mag geen tuinafval inleveren met een vrachtwagen, bedrijfsauto, 
tractor etc. 

• Bedrijven mogen geen tuinafval inleveren. Ook niet als ze uit de 
tuinsector komen zoals hoveniers, loonwerkers, plantenkwekers. 

 
Wat valt er ook al weer onder grof tuinafval? 
Grof tuinafval zijn takken, snoeihout en struiken groter / langer dan 50 
cm. Ook boomstronken, boomstammen en grasmatten vallen hieronder 
en horen daarom niet in de bladkorf thuis. 
 
Wil je grof tuinafval thuis laten ophalen? 
Dat kan! Maak dan een afspraak met ons Klant Contactcentrum (077) 477 
9777. Je betaald tot 3m3 grof tuinafval: € 20,35, 3 tot 5 m3 grof 
tuinafval: € 33,- 
Bij meer dan 5 m3 grof tuinafval betaal je voor elke 5 m3 € 33,- 
Bijvoorbeeld: je maakt een afspraak voor 14 m3, dan betaal je 3 x € 33,- 
= € 99,-. 
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Kom een kijkje nemen in ons Dorpspark ‘t 
BeuKenHof, midden in het dorp. Het is mooi 
om te zien hoe de rododendrons in de bloei 

staan. Neem de tijd om rustig op een bankje te zitten en de 
omgeving in je op te nemen. Ook is er behoorlijk wat bedrijvigheid in 
onze dieren-weide; er lopen jonge cavia’s buiten en zelf de jonge 
kippetjes laten van zich horen. Het is een feest om te zien! Vergeet 
niet een dubbeltje mee te brengen want dan kun je met de 
voerautomaat de beestjes ook nog wat voer geven en dat kennen 
ze! Want ze mogen geen restjes van ander eten of oud brood 
hebben, hier krijgen ze buikpijn van. Maar voor jezelf kun je hier een 
leuke picknick houden met je kinderen of kleinkinderen, gezellig bij 
de Beus de reus! Iedereen is welkom maar houd afstand van elkaar! 
Groetjes vanuit een bankje uit ’t BeuKenHof. 

 

Hoi,  
bij deze wil ik diegenen die ondanks het corona-virus aan dit 

Peelklokje hebben gewerkt, een welverdiend applaus geven. Zo 
blijven wij als dorpsbewoners van America toch nog van vele 

dingen op de hoogte! 
Truus, lezeres van het Peelklokje. 

 

TE KOOP 
Pioenrozen  

1 bos €3.- 2 bossen voor €5.- 

 
BBQ en varkensvlees pakketten  

 
Fam Klomp  

Nieuwe Peeldijk 35 America  
info 077-4641380 

 

 

Let op: neprekening gemeentelijke belasting 
Loansma & Partners verstuurt neprekeningen via e-mail. Dit is een 
rekening voor gemeentelijke belastingen. De rekening is niet in 
opdracht van de gemeente Horst aan de Maas verstuurd. Betaal de 
rekening dus niet. 
Het televisieprogramma Opgelicht?! publiceerde al meer 
informatie over deze valse e-mails. Uit onderzoek blijkt deze 
rekening ook onder andere bedrijfsnamen gestuurd wordt. 
Hebt u de rekening of aanmaning ook ontvangen? Betaal deze dan 
niet. Twijfelt u of een rekening van de gemeente echt is? Dan kunt 
u ons altijd bellen op (077) 477 9777. Wij adviseren u graag. 
 

Waarschuwingen voor oplichterspraktijken krijgt u via de app: opgelicht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/loansma-partners-gerechtsdeurwaarders-verstuurt-spookfacturen-namens-verschillende-gemeentes/


 

Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod 
oppervlaktewater af. 

 
Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei, 06.00 uur  een 
verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het 
verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken 
weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020 

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de 
beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit 
de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te 
zijn met het beschikbare water. 
Mensen met vragen over het onttrekkingsverbod kunnen zich ook 
melden bij Waterschap Limburg, T: (088) 88 90 100, 
E: info@waterschaplimburg.nl  
Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het 
water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water van 
Waterschap Limburg, dat is 24 uur per dag bereikbaar: 0800 0341 

 
 

Misschien…. 

 

mailto:info@waterschaplimburg.nl


 
 

Beste gasten van de Hoeskamer: het duurt 
waarschijnlijk nog tot 4 juni voordat we weer 
gezellig kunnen buurten en elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Kaarten of een potje rummikub is 

misschien wel lastig, maar er zijn ook andere 
mogelijkheden. Jullie horen via de vrijwilligers wanneer we 

weer starten. En : kom alleen als je geen klachten hebt.  
Ook wij als vrijwilligers missen jullie gezelschap. Het miniconcert, 
samen met de gasten van de Zonnebloem was al een mooi voorproefje.  
Hopelijk komen jullie de tijd goed door. Blijf gezond en hou je aan de 
afspraken.  

Vrijwilligers Hoeskamer.  

 

Hou uw brievenbus in de gaten. 
Actie America samen sterk ! Mogen wij op u rekenen ? 

Alvast bedankt !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Perdsvottenbuurt  
 

Met trots kunnen we melden dat we erin geslaagd zijn om onze buurt 
een mooier aanzien te geven. De gemeente is het groen aan het 

renoveren rond om de speeltuin/ontmoetingsplaats. Door het 
herinrichten van de speeltuin is er plek vrijgekomen voor een aantal 
toestellen. Aangezien we allemaal geacht worden langer zelfstandig 

thuis te blijven wonen, hebben we 2 senioren toestellen geplaatst. De 
speeltuin en beweegtoestellen zijn voor iedereen toegankelijk en te 

gebruiken. 

 
 
 
 
 
 

 

(Evenwichtstraat) 
 
(Heuptwister) 
 
 

Dit is mogelijk gemaakt door heel wat uren van vrijwilligers uit de buurt. 
We willen onze financiële sponsoren heel hartelijk  bedanken voor hun 
bijdrage: 
 

• Prioriteitsgelden van de Dorpsraad 

• Wonen Limburg  

• Goede Doelenfonds Familie Geurts 

• De Rabobank 

• Dela 

 
Officiele opening is (onder voorbehoud) 
gepland op 26 september 2020 (burendag).  
 

 
Met vriendelijke groet; 
Leo Geurts, Leo van Dijck, Mario Linders, Ruud Weijs, Marc 
Wijnhoven en Ton Derks 



 

Café Boëms Jeu 
 

 
 

Boëms blieft Boëms : 
vanaf 1 juni weer  
Alderwets gezellig 



 
 
 

 
 

 
 



Op woensdagmiddag een half uurtje lekker bewegen voor 
ouderen bij Aan de Brug van 15.15 – 15.45 uur o.l.v. 

Susan en Ilvy, beweegcoaches gem. Horst aan de Maas. 
Ook u bent welkom !! 

 

Mensen in het nieuws 
Het volgende Peelklokje is voor juli en augustus. Hou hier rekening 
mee m.b.t. de kopie (voor 21 juni).  
 
Op 5 mei overleed Toos Jacobs – Kellenaers, echtgenote van Sjraar 
Jacobs. Toos was 79 jaar.  
In Sevenheym overleed op 14 mei An Hermans-Keijsers, echtgenote van 
Toon Hermans (†). An was 81 jaar 
 
Op 13 mei zijn Ruud Weijs en Ilona van de Vin in het huwelijksbootje 
gestapt. Proficiat.  
 
Per 1 mei zijn Peter van der Ligt en Debbie van der Zanden en Teun en 
Anna verhuisd naar Deurne (Schommerveld 15).  
Als nieuwe bewoners begroeten wij Lya en Aart Hoogendoorn  op 
Wachtpostweg 6. Welkom in America.   
Op Kerkbosweg 15 begroeten we als nieuwe bewoner Luco Philipsen. 
Welkom (terug) in America.  
Op Past. Jansenstraat 25 zijn Kelly en Patrick komen wonen. Welkom in 
America.  
 
We gaan afscheid nemen van Deken De Graaf Woutering, deken van 
Horst en ook pastoor van America.  
Alle geslaagden gefeliciteerd en succes voor de toekomst ! 
 
De corona maatregelen worden langzaam versoepeld, maar:  
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. 


