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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 23 AUGUSTUS 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   
29 juni, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 juli, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 en 
31 aug.  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: 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus. 
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: Hou de Hallo in de gaten  
 
Oud papier / karton .Wordt ingezameld door Jong Nederland. De volgende keer is 
op zaterdag 11 juli en zaterdag 8 augustus vanaf 9 uur.  
 
Oud ijzer. 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/
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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 september geen ritten te verzorgen met ViA. Dit is ook een 
dringend advies van de Provincie. 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.  
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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. 

 

OP ZOEK NAAR EEN WONING ? 
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg /  

Grad Poelsstraat of Meister Rongenstraat ? 

Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl 
 

Beweegt u ook mee? Speciale editie Beleef de Dag 2020!  
De coronacrisis treft ons allemaal. Ook de jaarlijkse fietstocht van Beleef de 
Dag. In de huidige situatie is het niet verantwoord om de fietstocht, die in het 
teken staat van een dag gezellig bewegen en ontmoeten door te laten gaan. 
Maar “niks doen” vinden we ook geen optie.  
 
Daarom hebben de werkgroep Beleef de dag, Sport aan de Maas en Omroep 
Horst aan de Maas de handen ineengeslagen en een alternatief programma 
bedacht: Beweeg mee met Susan en Ilvy. Vanuit huis kunnen we in de maand 
juli samen met Susan en Ilvy bewegen via omroep Horst aan de Maas TV. Elke 
woensdag vanaf 8.30 uur is er een uitzending met Susan en Ilvy. Deze uitzending 
wordt herhaald tot 11.00 uur. Beweegt u ook mee? 
 
We zien u graag weer fit en gezond aan de start van Beleef de dag 2021! 
 
Werkgroep Beleef de dag, Sport aan de Maas en Omroep Horst aan de Maas 

 
 
 

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/
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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…… 
 

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.  
 
 

"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  
 

http://www.horstaandemaas.nl/
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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. 

 

 

                  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 !! 

 

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig 
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om je rijbewijs 
op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie vorige week 
besloten dat verlopen rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. 
 
Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari 2020? Of verloopt je rijbewijs vóór 31 
augustus 2020? Je rijbewijs is dan 7 maanden langer geldig. De 7 maanden gaan 
in vanaf de datum dat je rijbewijs verloopt. Je blijft verzekerd en krijgt geen 
boete voor je verlopen rijbewijs.  
 
Er zijn voorwaarden: 

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of 

geschorst. Bijvoorbeeld na een ernstige verkeersovertreding of 

alcoholgebruik in het verkeer.  

• Een verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, behalve voor 

gezondheidszorg of hulp. 
 
Wil je je rijbewijs toch verlengen? Dat kan natuurlijk. Kijk dan op 
www.horstaandemaas.nl/rijbewijs. Hier staat wat u moet meenemen voor uw 
aanvraag. Meer informatie over de regeling vind je op RDW.nl. 

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

  De Paardenvrienden.  

 

Kienen voor ouderen  
Wíj willen op woensdag 12 augustus proberen met kienen te 
beginnen. Als er tenminste kieners zijn die willen komen. Als ze 
even 2 dagen van tevoren willen bellen met mij op 06 18301853 
(Til Huijs), kunnen we dan zíen of het door kan gaan  
 

 

Attentie ! 
Altijd al zorgeloos willen wonen aan de Grad Poelsstraat in America? Dan 
is nu je kans. Het prestigieuze nieuwbouwplan bestaat uit vijf 
levensloopbestendige- en vier twee-onder-éénkap woningen. De 
toekomstige bewoners van dit woonproject zijn verzekerd van een leven 
lang zorgeloos wonen. De negen woningen worden namelijk gerealiseerd 
volgens hoge normen op het gebied van gezondheid, milieu en energie. 
Als u meer informatie wilt, kunt u een brochure ophalen in de Dagwinkel 
of via Intermakelaars een brochure opvragen. Ook kunt u kijken op de 
website van het project: www.9woningenamerica.nl  

 
Uwaga ! 
Zawsze chciałeś żyć beztrosko na Grad Poelsstraat w Ameryce?  Więc 
teraz masz szansę.  Prestiżowy nowy plan budowy składa się z pięciu 
domów parterowych i czterech domów bliźniaczych.  Przyszli mieszkańcy 
tego projektu mieszkaniowego mają zapewnione beztroskie życie.  
Dziewięć domów powstaje zgodnie z wysokimi standardami w dziedzinie 
zdrowia, środowiska i energii.  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, 
możesz odebrać broszurę w Dagwinkel lub zamówić broszurę za 
pośrednictwem Intermakelaars.  Możesz również odwiedzić stronę 
internetową projektu: www.9woningenamerica.nl 
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ven een update vanuit het LaefHoes, 
 
Omdat de gemeente onze stichting een 
toezegging heeft verstrekt is de acute 
financiële problematiek voor dit jaar 
opgelost. De oproep aan de inwoners van America om het Laefhoes 
te helpen is een prachtig succes. Jullie kunnen dat via de 
thermometer aan de gevel en via facebook Laefhoes volgen. Het is 
hartverwarmend om de verbondenheid van de burgers met hun 
Laefhoes zo uitgedrukt te zien: al ruim € 8000,- gedoneerd. Ook 
zijn er al diverse financiële toezeggingen voor 2021 en 2022. 
 Hartelijk dank hiervoor ! 
 
Intussen is het bestuur op diverse manieren  bezig om  structurele 
oplossingen voor het exploitatietekort te zoeken. Er is inmiddels 
een toelichting geplaatst op onze site om dit probleem verder uit 
te leggen.  Op de lange termijn is ons probleem dus zeker nog niet 
opgelost.  
We willen, zodra het weer kan, weer opstarten met de Ruilbieb, 
de keuken, het Repaircafe en de andere werkgroepen. Dit zal ook 
in samenspraak met de overige participanten in het LaefHoes 
gebeuren.  
De buitenactiviteiten, zoals de kloostertuin gaan gewoon door.  
Met kleine groepen kan er ook weer vergaderd worden in enkele 
ruimtes. Op de bovenste verdieping wordt een vergaderruimte in 
orde gemaakt voor max. 8 personen.  In enkele andere ruimtes kan 
met 4 a 5 personen vergaderd worden. Dit is kan echter alleen in 
de avonduren, na 17 uur. Dit omdat de praktijkvoering van de 
huisartsen nog extra maatregelen noodzakelijk maken. 
Voor vragen kun je contact opnemen met de beheerder: 
beheerder@laefhoes.nl  
 
Financiële situatie LaefHoês 
Via een brief aan alle inwoners  hebben we steun gevraagd voor ’t 
LaefHoês. Daarbij hebben we beloofd om als bestuur van het 
Laefhoes duidelijkheid geven over de financiële situatie. Hier volgt 

een korte samenvatting. U kunt een exploitatieoverzicht 
aanvragen bij info@laefhoes.nl . 
Inkomsten : 
Onze inkomsten bestaan vooral uit de opbrengsten uit huur + 
servicekosten, aangevuld met een bijdrage van de Gemeente Horst 
a/d Maas, fondsen plus schenkingen en donaties.   
Er zijn nog enkele ruimtes voor verhuur beschikbaar. Daarnaast 
hebben enkele kleine huurders te kennen geven om februari 2021 
te willen stoppen. Dat betekent ca. € 3.786 minder huurinkomsten 
op jaarbasis.  
Uitgaven : 
De uitgaven bestaan uit personeelskosten, huisvestigingskosten, 
algemene kosten plus aflossingen en rente op de (hypothecaire) 
leningen. 
Het exploitatieresultaat is negatief en bedroeg over 2018 -€ 7.119 
en 2019 -€ 7.413. Hierdoor konden wij ook geen reservering voor 
groot onderhoud doen (jaarlijks € 5.000). 
Toelichting : 
Het LaefHoês is in maart 2018 geconfronteerd met brandschade en 
deze gebeurtenis heeft nog steeds enige nasleep.  Daarbij komt dit 
jaar ook nog de coronaproblematiek. In verband met dit laatste 
hebben wij van onze hypotheekverstrekker uitstel van aflossingen 
gekregen voor de periode april t/m september 2020. 
’t Laefhoes heeft in 2017 (hypothecaire) leningen afgesloten, 
groot € 716.000. Per 31 december 2019 bedroeg de totale 
(hypotheek)schuld  nog € 670.238. De hieruit voortvloeiende 
kapitaallasten bedragen ca. € 43.000 per jaar. Het tekort om de 
kapitaallasten over 2018 en 2019 te kunnen betalen bedroeg per 
jaar ca. € 14.000, inclusief € 5.000 reservering voor groot 
onderhoud.   
 
Mocht u nog vragen hebben of een exploitatieoverzicht wensen, 
neem dan contact op met  info@laefhoes.nl  
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Vanaf 28 juni 
stopt het aspergeseizoen. 

 
We blijven daarna 

OPEN 

op de vrijdag en  
zaterdag  

van 8.00 tot 18.00 uur voor: 
Groente 
Fruit, 

Ingevroren asperges, 
Soep enz…… 

 

VOF Rasing  
Tel. 06 - 44329796 

 

Vanaf woensdag 1 juli tot en met 31 

augustus zijn wij weer dagelijks 

geopend voor de allerlekkerste 

blauwe bessen. 

Maandag t/m zaterdag van 9.00u-

18.00u en op zondag van 10.00u-

17.00u. 

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. 

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” 

 
 

 
 
 
 

 
 

Wie wil er met ons groepje badmintonnen op de 
maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in de gymzaal in 
America. 
 
Info Tilly Arts 06-27416334 

 
 

http://www.handjegezond.nl/
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Lekker bewegen van thuis uit ! 
𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗲 𝗕𝗹𝗲𝗲𝗳 𝗱𝗲 𝗗𝗮𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟬!  
De coronacrisis treft ons allemaal. Ook de jaarlijkse fietstocht van Beleef de 
Dag. Het is niet verantwoord om de fietstocht in het teken van beweging en 
ontmoeting door te laten gaan. Maar “niks doen” vinden we ook geen optie. 
Daarom heeft de werkgroep Beleef de dag, Sport aan de Maas, Gemeente Horst 
aan de Maas en Omroep Horst aan de Maas de handen ineen geslagen. Ze 
bedachten een alternatief programma: Horst aan de Maas in beweging! In de 
maand juli kan iedereen uit Horst aan de Maas vanuit thuis meedoen met het 
beweeg halfuurtje van Susan en Ilvy. Beweegt u ook mee?  
 

📅 vanaf juli   ☀️ elke woensdagochtend 

🕤 start 8.30 uur herhaling tot 11.00 uur 🖥 Omroep Horst aan de Maas 
 

Voor meer info zie je op www.sportaandemaas.nl/nieuws/horst-aan-de-
maas-in-beweging/ 

 

Repair Cafe America. 
We hopen na de zomervakantie weer op te starten met  

de nodige maatregelen.  

Nu spullen weggooien ! Mooi niet !! 
Veel mensen ruimen momenteel hun huis op. Soms wordt daarbij 
wel heel veel weggegooid. Ook spullen die nog prima gerepareerd 

kunnen worden... Wij zouden je willen vragen: gooi kapotte 
spullen niet weg, maar bewaar ze nog even. Straks kun je er weer 
mee naar het Repair Café. Ons motto blijft: 'Weggooien? Mooi niet! 

 

Activiteiten Aan de Brug. 
De meeste activiteiten in Aan de Brug kunnen weer opgestart worden. 
Iedere activiteit, die opstart dient een eigen protocol op te stellen en 

een aanwezigheidsregistratie bij te houden. Uiteraard dient men zich te 
houden aan de gebruikelijke regels en afspraken . 

De deelnemers aan de activiteiten zullen via hun contactpersonen 
benaderd worden. Voor vragen kunt u ook bij hen terecht.  

Voor overige vragen of reserveringen kunt u terecht bij  
de beheerder van Aan de Brug: Kees 06-10100175 

beheerderaandebrug@gmail.com 

Ben je niet fit: blijf dan thuis !! 

Hoera, we mogen weer naar de kerk. 

Vanaf 14 juni bent u weer welkom om 11.00 uur en daarna werken 
we weer gewoon met het vakantierooster. Hieronder staan de missen 
voor de komende maanden nog een keer aangegeven.  
 
Het was een bijzondere tijd. Voor het eerst voor een periode van drie maanden 
geen mogelijkheid om een zondagsmis te volgen in America. Zelfs de oorlog met 
verwoeste kerk heeft dat niet voor elkaar gekregen. Toen was een noodkerk de 
oplossing. Nu hebben we na drie maanden een andere oplossing. En dat is 
afstand houden. Om nu te zeggen dat we blij zijn met het dalende kerkbezoek 
gaat te ver, maar het komt in deze situatie wel goed uit. We hebben een grote 
kerk voor een klein dorp. We verwachten dat we de regels over afstand en 
aantal bezoekers op een vrij natuurlijke wijze kunnen invullen. 

Wat zijn de regels; 

- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van 
elkaar. 
- Tot 1 juli mogen er niet meer dan 30 bezoekers per dienst zijn. 
Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 aanwezig zijn, mits de afstand van 
1,5 meter gewaarborgd kan blijven.  
- Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk 
gevraagd om thuis te blijven. 
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later 
blijken dat er iemand van de bezoekers toch Corona had, dan willen we 
iedereen kunnen bereiken.  
- We vragen u om niet mee te zingen met eventuele muziek. Het 
hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit 
beschouwd, dus dat laten we nog achterwege. 
Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam in te vullen op een lijst, 
handen ontsmetten en wordt daarna door een vrijwilliger naar een 
plaats verwezen. 
Als er tot 1 juli 30 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Wie het 
eerst komt, het eerst maalt. Vanaf 1 juli mogen er per dienst 100 
personen aanwezig zijn, indien de 1,5 meter regel kan worden 
gewaarborgd. Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis moeten 
sturen niet heel groot is.  
 
Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij 
Ine Daniëls 077-4641438 of  06-18260231 of via mail: 
h.i.daniels@home.nl .     
We hopen dat we u mogen begroeten, 
De parochiecoördinatoren. 

http://www.sportaandemaas.nl/nieuws/horst-aan-de-maas-in-beweging/?fbclid=IwAR1HBvnEtu7hxHrzEu7kCQETqM2DjiC1yuvfcLXdJ3t2Pb1EJ1uUYnaDRk0
http://www.sportaandemaas.nl/nieuws/horst-aan-de-maas-in-beweging/?fbclid=IwAR1HBvnEtu7hxHrzEu7kCQETqM2DjiC1yuvfcLXdJ3t2Pb1EJ1uUYnaDRk0
https://repaircafe.us2.list-manage.com/track/click?u=11c2f8d9e3815c5476f7c0829&id=434542e94f&e=c6358543be
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Rooster voor de komende maanden:    
(als er geen mis is, is de kerk gesloten) 
14 juni Mis 11.00 uur   21 juni GEEN MIS  
28 juni Mis 11.00 uur   05 juli GEEN MIS  
12 juli Mis  11.00 uur   19 juli GEEN MIS  
26 juli Mis  11.00 uur   02 aug. GEEN MIS  
09 aug. Mis 11.00 uur   16 aug. GEEN MIS 
23 aug. Mis  11.00 uur   30 aug. GEEN MIS 
06 sept. Mis 11.00 uur   13 sept. GEEN MIS 
20 sept. Mis  11.00 uur   27 sept. GEEN MIS 
04 okt. Mis  11.00 uur   11 okt. GEEN MIS 
18 okt. Mis  11.00 uur   25 okt. GEEN MIS 

 

 
 
 
 

 

Peelmuseum weer open. 
Vanaf 1 juni is op woensdag- en zondagmiddag het 
Peelmuseum weer open voor bezoekers. 
 
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.  

 

100 JAAR AVV AMERICA 
Dit jaar bestaat sportvereniging AVV America maar liefst 100 jaar! AVV 
dat opgericht is in 1920, zou dit eeuw feest groots vieren door middel 
van een spetterend feestweekend op sportpark Erica. Het jubileum feest 
zou eigenlijk plaats vinden op 19,20 en 21 Juni aanstaande. 
Helaas door de huidige omstandigheden omtrent Corona kan het 
jubileumweekend niet plaats vinden. 
De organisatie van ‘100 Joar AVV’ was al druk bezig met de nodige 
voorbereidingen, de muzikale omlijsting, de invulling van de 
spellenmiddag voor de jeugd en tal van andere voorbereidingen die 
behoren tot het organiseren van het jubileumweekend van AVV dat 
groots gevierd zal worden. 
De organisatie 100 Jaar AVV America verzekert het publiek dat het 
jubileumweekend gevierd wordt in het seizoen 2020-2021 mochten de 
omstandigheden zodanig zijn dat het weer kan en mag volgens de 
overheid. 
Het is best uniek als een voetbalclub het 100 jarig bestaan haalt en dit 
dus kan vieren. Dit komt puur door alle hardwerkende vrijwilligers van 
de afgelopen 100 jaar die er altijd alles aan gedaan hebben om 
sportpark Erica te laten leven en bloeien en wat te denken van al onze 
sponsoren die AVV America een warm hart toedragen! 
Grote dank voor al hun inzet & bijdrage! 
 
Heb je zelf nog leuke foto’s, anekdotes, items etc? Laat het ons weten! 
Zoek ons op social Media → ‘100 Jaar AVV America’ of stuur een mail 
naar feestweekend@avvamerica.nl. 
 
We hopen elkaar weer zo snel mogelijk te zien op 
sportpark Erica. 
Sportieve groet, 

AVV America 

mailto:peelmuseum@hetnet.nl
http://www.peelmuseum.nl/
http://www.inamerica.nl/
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Denk mee over de toekomst  
van onze energie 

Het is goed wonen, werken en ondernemen in Horst aan 
de Maas. Dat willen we versterken, of op z’n minst zo houden in de 
toekomst. Denk daarom mee. Doe het voor de toekomst van je kinderen, het 
milieu of omdat je zelf misschien wilt meeprofiteren van duurzame energie 
opwek. Kijk op: www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen. 
Minder warm Belangrijk is dat we de CO2-uitstoot verminderen. Dit om te 
voorkomen dat de opwarming van de aarde zorgt voor nog hetere zomers met 
droogte en gevaar voor ons voedsel als gevolg. Maar ook om hevige regenval en 
de alsmaar grotere kans op overstromingen tegen te gaan. Er moet iets 
veranderen willen we de aarde goed kunnen doorgeven aan onze 
(klein)kinderen.  
Uitdaging 
We staan dus samen voor een grote uitdaging. Ook in Horst aan de Maas. Veel 
inwoners zijn al gestart met energiebesparing, isolatie of het plaatsen van 
zonnepanelen. Het energiesysteem zoals we dat kennen gaat de komende 30 
jaar veranderen; fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame, lokaal 
opgewekte energie. Hierover zijn wereldwijd en ook in Nederland en in de regio 
afspraken gemaakt. Daarom werken we in Horst aan de Maas aan een Kader voor 
het Opwekken van Duurzame Elektriciteit (afgekort: KODE).  
Wat is KODE? 
KODE gaat over de voorwaarden die we in onze gemeente willen stellen aan 
zonne- en windenergie. KODE gaat ook iets betekenen voor jou als inwoner van 
Horst aan de Maas. Daarom vinden wij het belangrijk om te horen hoe jij hier 
naar kijkt zodat de gemeenteraad jouw mening kan meenemen bij het 
vaststellen van het beleid. Verder zijn wij benieuwd naar hoe je in de toekomst 
betrokken wilt blijven bij dit proces en of je daarin een rol of kansen voor 
jezelf als inwoner ziet. 
Digitale enquête 
Dat het landschap van Horst aan de Maas er op een aantal plaatsen de komende 
tijd anders uit gaat zien is een gegeven. Hoe? Dat bepalen we samen! Samen 
werken we aan een betere toekomst. Denk daarom mee. Omdat bijeenkomsten 
nog niet kunnen plaatsvinden, doen we dit digitaal. Via deze link kom je bij een 
filmpje met uitleg, aanvullende informatie en de digitale enquête: 
www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen. Daarin staan zowel inhoudelijke vragen 
als vragen over de wens om bij dit onderwerp betrokken te zijn in de toekomst. 
KODE is immers de start van een langdurig proces om te komen tot duurzame 
energie in Horst aan de Maas. 
Verhalen uit de praktijk Onder de vlag van #WijGaanGroen! belichten we de 
komende tijd een aantal voorbeelden uit de praktijk van Horst aan de Maas. Dit 
om te laten zien hoe Horst aan de Maas lokaal bezig is met mooie, duurzame 
projecten die daadwerkelijk effect gaan hebben.  

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk 
America en huisartsenpraktijk 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. Het kan voorkomen dat de apotheek in de vakantieperiode 
(augustus) minder open is. Exacte data zijn nog niet bekend. 
Gelieve de berichtgeving in de apotheek, praktijk of website in 
de gaten houden. 

3. Er hangen  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. 
 

 

MEUBELVERKOOP 
Beste dorpsgenoten,  
In de zomervakantie wordt een groot deel 
van onze schoolmeubels vervangen. Daarom 
houden wij onze eerste ronde 
MEUBELVERKOOP  

Vanwege Corona kan dit helaas alleen digitaal. Via 
www.dewouter.nl/meubelverkoop kunt u zien wat er 
allemaal verkocht wordt en kunt u uw interesse met een 
bestelformulier doorgeven. Omdat dit logistiek gezien 
nogal wat voeten in aarde heeft, willen wij alle 
bestellingen uiterlijk 6 juli a.s. binnen hebben.  
Bedankt!  

Team Kindcentrum De Wouter 

http://www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen
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https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


Zonnebloemloterij 
Vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren regelmatig activiteiten voor 
mensen met een lichamelijke beperking.  
Bij jou in de buurt of verder van huis. Een deel hiervan wordt betaald 
door de opbrengst van de Zonnebloemloterij. 
Door de Coronacrisis loopt alles anders. Onze doelgroep wordt hard 
getroffen. Juist voor hen staan wij klaar! 
De vrijwilligers komen deze keer niet langs om Zonnebloemloten te 
verkopen. Dit jaar hebben we noodgedwongen gekozen voor een andere 
opzet. 
Je kunt online loten bestellen via onderstaande link.  
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/riajosten 
  
Deze is gekoppeld aan de secretaresse van de afdeling Horst. 
We mogen van elk lot 1,50 euro besteden aan onze eigen afdeling. 
  
Je kunt loten ook zelf kopen bij Marion Derks, Zwarte Plakweg 2 op 
woensdag 8 juli tussen 17.00 en 18.00 uur (achterom onder de 
carport). Mocht je de loten bij Marion kopen, wil je dan met gepast geld 
betalen.  
  
Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken?  
Koop dan Zonnebloemloten. Ze kosten maar 2 euro per stuk en je maakt 
gelijk kans op leuke prijzen. 

Bij voorbaat dank, De Zonnebloem vrijwilligers America  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.zonnebloem.nl/loten/p/riajosten


Het coronavirus heeft de afgelopen tijd grote impact 
gehad. Wij nemen in deze tijd graag uw eventuele 
opvangzorgen weg!  
Staat u voor uitdagingen doordat opa en oma niet op 
kunnen passen?  
Of heeft u onverwachts andere werktijden gekregen?  
Wij hebben nog een aantal plekjes beschikbaar en 
helpen u graag.  
Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
KC De Wouter, Gerard Smuldersstraat 1, America   

tel: (077) 4641918  info@dewouter.nl 

 

Extra bijeenkomst Zij Vooruit! 
Op woensdag 15 juli heeft Zij Vooruit! een extra middag gepland om 
gezamenlijk even bij te kletsen over de bizarre tijd waar we in 
terecht zijn gekomen. 
De versoepeling van de Corona maatregelen laat dit toe en we zullen 
deze bijeenkomst ook buiten laten plaatsvinden. 
De middag wordt gesponsord door Party Verhuur Tacken uit 
America. Wij willen Mark dan ook bedanken voor dit mooie gebaar. 
We willen de leden vragen om als je komt je voor 13 juli aan te 
melden bij Cristel. 
Vanaf 14.00 uur zijn de leden welkom op Putweg 20. 
 

Opening nieuw seizoen Zij Vooruit! 
Mits de Corona situatie niet verslechterd zullen we op woensdag 2 
september ons seizoen openen met een puzzelfietstocht. 
Deze dag worden we om 13.00 uur bij het Peelmuseum verwacht. 
Dit keer hebben Wilma van Ginkel en Henny Vervoort de fietstocht 
uitgezet. De fietstocht bedraagt ongeveer 24 km. 
Vind je dit te ver dan kun je gezellig op het start en eindpunt blijven 
en maken we er een gezellige middag van. Bij slecht weer zullen we 
de middag anders invullen. 
Aanmelden kan tot en met 30 augustus. 
 

Activiteitenoverzicht America en juli / aug. / sept 
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 of neem contact op met de betreffende contactpersoon.  

 
Juli 
Kermis – afgelast , verschoven naar 3 t/m 7 juli 2021 
1 en 13 – Tennissen bij Tennisclub America 
4 – Kleedjesverkoop aan huis 
Tot 6 juli digitale verkoop schoolmeubilair 
8 – lotenverkoop Zonnebloem 17-18 uur Zw. Plakweg 2 
11 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
14 – Fietstocht KBO ?  
15 – Bijeenkomst Zij Vooruit 
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 ? 
23 – Inleveren Kopie Peelklokje   
26 – Dagtocht KBO ? 
 
September 
2 – Eetpunt  
2 – Puzzelfietstocht Zij vooruit  
5 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
5 - Seizoensopeningsdag JNA (5 t/m 12 jaar) 
8 – Wandeltocht KBO 
9 - Kienen voor ouderen  
12 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
14 – Jaarvergadering Dorpscooperatie.  
14 – oudercafe 0-16 
15 – Fietstocht en mini-golf KBO  
16 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur) 
20 – Inleveren Kopie Peelklokje   
23 – activiteit Zij Vooruit  
 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl 

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

 
 
 
 
 

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). 

 

Een echte verjaardag nu voor elk kind in America 
 

61.000 Kinderen in Nederland vieren 
de mooiste dag van het jaar niet 
omdat er geen geld is voor extra 
boodschappen en een cadeau. Voor 
hen is er geen feestelijke dag thuis en 
op school. Soms melden ouders hun 
kinderen zelfs ziek om niet te hoeven 
trakteren. Stichting Jarige Job helpt 

gezinnen met een laag inkomen met een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. 
De doos bevat slingers, ballonnen, een taartmix, een cadeau en traktaties voor 
op school. Ouders kunnen samen met de eventuele broertjes en zusjes van de 
jarige Job een echt verjaardagsfeest organiseren. Ze versieren het huis, bakken 
een taart en pakken het cadeau feestelijk in. Op school hoort de jarige Job er 
helemaal bij met echte traktaties voor de hele klas. Kinderen in America die 
wonen in een gezin met een inkomen rond het bijstandsniveau kunnen sinds kort 
ook gebruik maken van de verjaardagsbox. Ze kunnen daarvoor een mail sturen 
naar info@leergeldhorstaandemaas.nl. Zij regelen de verjaardagbox voor 
kinderen in deze gemeente. Jarige Job is er zeker ook voor werkende ouders en 
ondernemers met een laag inkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@leergeldhorstaandemaas.nl


Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2020 
Afgelopen maanden hebben we weer de gebruikelijke jaarlijkse 
financiële actie voor de lezers van het Peelklokje gehad.  
Er zijn een heleboel lezers die een bijdrage gedaan hebben.  
Hartelijk dank hiervoor. Vergeten? U kunt nog meedoen. Zie onder.  
Onlangs zijn ook alle verenigingen aangeschreven.  

 
 
Wij danken u 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.  
 
 
 

 
Beste gasten van de Hoeskamer: 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.  
Hopelijk komen jullie de tijd goed door. Blijf gezond en hou je aan de 
afspraken.  

Vrijwilligers Hoeskamer.  

 

Oudheidkamer de Moeëk is voorlopig nog gesloten 
voor bezoekers. U moet dus nog even wachten om 
onze nieuwste aanwinst te komen bekijken: een 
zilveren herdersschopje, aangeboden aan onze 1e 
pastoor van America in 1891: Pastoor J. Jeuken.  

In de afgelopen maanden is er flink opgeruimd bij veel mensen: er 
zijn veel spullen binnengekomen. Dat kan natuurlijk even goed.  

 

In de winkel van de Werkgroep Oud America nog steeds te koop: boek “Van 16 
naar America” en het Boek “van Doorne’s Jeugdjaren”. Interesse? Laat het even 
weten: 06-21274075 ofr via info@oudamerica.nl  

 

mailto:info@oudamerica.nl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOM VOETBALLEN BIJ DE JEUGD van AVV 
AMERICA / RKSV METERIK! 

 
Ben jij 5,6 of 7 jaar? En wil je graag eens kennis maken met het 
jeugdvoetbal in America/Meterik? 
Meld je dan nu aan om na de zomervakantie (als de scholen weer 
beginnen dus) een aantal proeftrainingen te komen doen. Op deze 
trainingen maak je kennis met je mogelijke teamgenoten, onze 
jeugdtrainers, de sportparken in America en Meterik en natuurlijk 
het voetbalspelletje.  
Kijk voor meer informatie over het jeugdvoetbal in America / 
Meterik op www.jeugdvoetbalamericameterik.nl, meer informatie 
over de verenigingen is te vinden op www.avvamerica.nl / 
www.rksvmeterik.nl.  
 
Wil je graag komen proeftrainen meld je dan aan bij Mark Geuijen 
(jeugdcoordinator@avvamerica.nl, 06-86616014).   
 
Teamindeling 
In het nieuwe seizoen gaan AVV America / RKSV Meterik starten met de 
volgende teams: 
2 elftallen JO19, 1 elftal JO15, 1 elftal JO13, 1 achttal JO12, 1 achttal 
JO11, 2 zestallen JO10, 2 zestallen JO9 en 2 mini-pupillen teams (JO7). 
In de meeste teams is nog plek voor nieuwe aanmeldingen maar in het 
bijzonder zijn we nog op zoek naar enkele versterkingen voor onze JO19. 
Wil jij of ken jij nog iemand die graag bij AVV America / RKSV Meterik 
wilt komen voetballen? Dan is na het moment om je aan te melden! 

 
Aanmelden Jeugdspelers AVV America 
Het aanmelden als jeugdspeler bij AVV America kan eenvoudig via 
het digitaal aanmeldformulier te vinden op www.avvamerica.nl. 
Na aanmelding wordt er door de jeugd coördinatoren contact met 
jouw opgenomen met verdere informatie over teamindeling en 
trainingsavonden. Voor meer informatie over het aanmelden van 
leden kan contact opgenomen worden met de ledenadministratie  
(ledenadministratie@avvamerica.nl) of met ondergetekende. 
 

http://www.jeugdvoetbalamericameterik.nl/
http://www.avvamerica.nl/
http://www.rksvmeterik.nl/
http://www.avvamerica.nl/
mailto:ledenadministratie@avvamerica.nl


Vervolg AVV.  GEZOCHT, GEZOCHT!!! -   TRAINERS JEUGDTEAMS  
-  GEZOCHT, GEZOCHT!!! 
Om het jeugdvoetbal aankomend seizoen mogelijk te maken zijn 
wij met spoed op zoek naar (Assistent) TRAINERS om voor onze 
JO15, onze JO12/O11 en onze JO9 trainingen te verzorgen.  
 
Voor de invulling van onze trainersfunctie zijn wij op zoek naar 
eenieder die graag één of twee keer per week een training wil 
verzorgen aan één van onze jeugdteams. Voetbalervaring en/of 
het geven van trainingen is een pré maar niet noodzakelijk; 
Enthousiasme en het kunnen omgaan met groepen kinderen vinden 
wij van veel groter belang!!!   
 
Trainingen in de diverse leeftijdscategorieën vinden plaats van de 
maandagen tot donderdagen tussen 18:30 en 19:45. Dus ben jij, of 
ken jij, iemand die graag met ons het jeugdvoetbal in America en 
Meterik mogelijk maakt? Neem dan contact op met Mark Geuijen 
(jeugdcoordinator@avvamerica.nl, 06-86616014).  
 
GEZOCHT, GEZOCHT!!! -   TRAINERS JEUGDTEAMS  -  GEZOCHT, 
GEZOCHT!!! 
Mocht een trainersfunctie niet passen, maar wil/kun je wel iets 
voor het jeugdvoetbal betekenen in de vorm van een bestuurlijke 
rol (bijvoorbeeld) jeugd coördinator, het fluiten/begeleiden van 
een wedstrijdje, het draaien van een kantinedienst of het 
begeleiden van een activiteit? Neem dan contact met ons op om 
de mogelijkheden te bespreken!  
Met sportieve groet, 
Commissie Jeugdvoetbal AVV America – RKSV Meterik 
 
 
 
 
 
 
 

KBO Nieuws, 
Beste Leden, 
Heel langzaam wordt Nederland weer 
van het slot gehaald. Daarom willen we 
weer starten met de fietstocht en wel 
op 14 juli bij voldoende deelname. Op 
11 aug willen we dan ook de fietstocht houden met happen en 
trappen ook bij voldoende deelname. 
We houden wel voldoende afstand 1,5 meter. 
Of de Dagtocht op 26 Aug doorgaat is nu nog niet duidelijk dat zal 
ook te maken hebben of de bussen weer mogen rijden en of dat 
veilig is. 
Voor de fietstochten graag even opgeven . 
De fietstocht 14 Juli opgeven tot 28 juni. 
Happen en trappen 11 Aug opgeven tot 2 Aug. Hier zijn de kosten 
€12.00 pp. 
Op geven kan op onderstaand Tel nr.   
 
Voor vragen kun U altijd bellen met Frans Steeghs 
0774641336/0620702173. 
 

Plekskes van Geluk 
In de afgelopen maanden hebben 
mensen hun “Plekske van geluk “ 
kunnen insturen.  
De Top 5 van Americaanse “Plekskes 
van geluk”: 

1. Het Beukenhof 
2. Verhalenberg de Zuringspeel 
3. De Mariapeel 
4. Schadijkse bossen  
5. Viswater de Put 

 

Allemaal bedankt voor het 
meedoen!! 

 
 

mailto:jeugdcoordinator@avvamerica.nl


 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
 

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de 
gulle gaven. De oud-ijzer actie is voor ons goed 

verlopen. 
Verder mogen we met trots een leuke groep kinderen verwelkomen, 
binnen onze vereniging. Zij zijn net begonnen met rijlessen, ook op 
de woensdagavond. Helaas zijn toeschouwers nog niet toegestaan 
vlg de corona-maatregelen, maar zo’n eerste rijlessen zijn zo al 
spannend genoeg. We wensen Evi, Leentje, Daynah en Luuk veel 
plezier bij deze mooie sport 
 

Hallo beste koersballers, 
Wat een nare tijd, hopelijk is het jullie allemaal goed vergaan, wie had 
dit verwacht, ongelooflijk waar we in terecht zijn gekomen en hopen dat 
het allemaal goedkomt en we ons wereldje weer met alle mooie dingen 
kunnen oppakken te zijner tijd. 
Officieel zouden we weer mogen koersen met het nodige corona- 
protocol en de 1,5 meter. 
We hebben de mensen benaderd en zijn tot de conclusie gekomen dat 
het grote  merendeel er nog niet aan toe is en echt niet wil beginnen 
maar dit is ieders eigen keus! 
Als er iets is kun je me altijd bellen en we bekijken het met de mat 
leiders wat te doen. We hopen dat jullie gezond blijven en dat we over 
een poosje weer met ons mooie clubje kunnen spelen met veel plezier. 
We wensen jullie een mooie vakantie en in het Septembernummer lees 
je wel weer wat er weer mogelijk is, hou je taai. 
Mijn telefoonnummer is 077-4641840. 

Groetjes,  Fien en de rest 
 

 
 
 
 
 
 

In het najaar organiseert werkgroep 
America zorgt een dorpscafé: 

 
Zorg en hulpverlening zijn tegenwoordig niet altijd meer 
vanzelfsprekend. Hoe mooi zou het zijn als wij, inwoners van 
America, hierin zelf de regie in hand zouden nemen? Elke 
dorpsbewoner mag gezien worden en de hulp en zorg ontvangen 
die hij verdient. Laten we ons daar samen sterk voor maken! 
Graag wisselen we hier met jullie van gedachten over tijdens het 
dorpscafé.  
We willen zo spoedig mogelijk een datum voor deze avond 
communiceren, maar zijn nog in afwachting tot de maatregelen 
rondom het corona virus dit toelaten. Houdt hiervoor het 
peelklokje en andere media in de gaten, wordt vervolgd!  
 
Werkgroep America zorgt!  
 

 
Wij hebben vakantie van 

10 t/m 22 augustus 
 

en van 21 t/m 26 
september 

 
Wij wensen iedereen 

een heel fijne 
vakantie toe 

 
v. Heijster 

Wol & textiel 
 
 

 

 



Uitnodiging 
Op woensdag 16 september 2020 is de (onder voorbehoud) 

eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering. 
Alle Americanen zijn hierbij van harte bij uitgenodigd. 

De vergadering begint dan om 20.00 uur in Aan de Brug. 
Laat het ons even weten als je wenst te komen i.v.m. de te 

nemen coronamaatregelen. 
Heeft u vragen aan de dorpsraad? 

Mail gerust via info@dorpsraadamerica.nl  
of bel 06-51554717. 

 

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

 
 

 Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 

 
Terugblik Covid19 bij SV Oxalis  
I.v.m. Covid19 liep het korfbalseizoen heel anders. Nadat op 15 maart het 
bericht kwam dat de sportclubs alle faciliteiten moesten sluiten, gaf ook SV 
Oxalis hier gehoor aan. De competitie werd abrupt afgebroken en de trainingen 
en alle activiteiten werden stop gezet. Eind april waren we heel blij met het 
bericht dat de jeugdtrainingen tot 18 jaar weer hervat mochten worden en 
vanaf 11 mei kwamen hier de senioren, midweek en recreanten bij. Het bestuur 
van SV Oxalis heeft in korte tijd een Corona protocol opgesteld en Corona 
Coördinatoren (Coco’s) geworven die bij elke training aanwezig zijn. Alles is tot 
nu toe goed verlopen. Een compliment ook aan onze leden, ouders, kader en 
vrijwilligers die zich keurig aan het protocol houden. De teams trainen door tot 
de zomervakantie, t/m zaterdag 11 juli. Als de vooruitzichten goed blijven, 
hopen we half augustus weer te kunnen starten met de trainingen en 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Om uiteindelijk hopelijk in september 
van start te gaan met de competitie. 
 
SV Oxalis blijft de richtlijnen volgen van het KNKV, dat weer de ontwikkelingen 
van de overheid, het RIVM en het NOC*NSF volgt.  
Voor de nieuwste ontwikkelingen vanuit het KNKV zie:  
https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates 
 
Seizoen afsluiting bij SV Oxalis 
Afgelopen week stond in het teken van de seizoen afsluiting. Vanwege Covid19 
was dit in aangepaste vorm. Een afvaardiging van het bestuur heeft tijdens de 
reguliere trainingstijden van de teams, op het einde van de training, op gepaste 
wijze de leden, het kader, de vrijwilligers en de kampioenen in het zonnetje 
gezet. Voor iedereen was er een hapje en drankje.  
 
Voor onze kampioenen kon er dit seizoen helaas geen receptie aangeboden 
worden. De Junioren A1 werden op gepaste wijze nogmaals gefeliciteerd en 
ontvingen een attentie voor het behaalde veld-kampioen-schap. 
 
 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junioren A1 
Proficiat! 
 
 

 
WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE. MAAR BLIJF VOORAL 
GEZOND! 

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

Eetpunt America. 
Als alles meezit, willen we woensdag 2 september weer een 
Eetpunt organiseren. Dit is nog onder voorbehoud i.v.m. mogelijke 
beperkingen vanwege corona. Tegen die tijd hoort u van ons.  
Fijne vakantie voor iedereen en blijf gezond.  
 

 
 

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


Americaanse kleedjesmarkt, en 

wel op kermiszoaterdaag 4 juli 

2020. Vur jong en ald, dus ok de 

garage-inhoud kan op ow klèdje. 

Het is kort dag, maar we hoape op 

veul animo!! Natuurlijk volgen wej 

ok de maatregelen van het RIVM, 

het is dus de bedoeling dat gej ow 

klèdje veilig op ow eigen oprit oet 

legt. Geaf ow op dur ow naam, 

telnr en adres te mailen 

 

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 

 
 
 
 
 
 

Omgaan met dementie. Wat kun jij doen? 
 
Hoe wij als samenleving omgaan met dementie is een belangrijk 
vraagstuk. Het begint met herkennen van dementie en weten hoe je 
omgaat met iemand met dementie. Help mee aan een 
dementievriendelijke samenleving! Kijk wat jij kunt betekenen voor 
iemand met dementie in verschillende situaties. 

 

Neem iemand met dementie serieus 
• Laat mensen met dementie in hun waarde en neem 
hen serieus. Wees belangstellend en ga zo veel mogelijk 
mee in hun beleving. 

• Stel jezelf voor en vertel wat je komt doen. Een 
naambordje kan helpen. Iemand met dementie herkent jou 
mogelijk niet (meer). 

• Praat in korte zinnen. Stel één vraag per keer. Wacht 
even totdat je reactie krijgt. Kijk of zij jou begrijpen. 

Stel iemand met dementie gerust 
• Maak oogcontact of leg voorzichtig even je hand op 
de arm van de persoon met dementie voordat je iets zegt. 

• Vraag toestemming ("vindt u het goed als...") voordat 
je handelt. Dat stelt gerust en zo laat je de regie bij de 
persoon met dementie. 

• Geef complimentjes! Zo krijgt iemand het gevoel iets 
(nog) goed te kunnen en daardoor groeit de eigenwaarde. 

 

Kijk wat iemand met dementie wél kan. 
 
Kijk ook op: https://www.samendementievriendelijk.nl/ 
 
 
 

https://www.samendementievriendelijk.nl/


Activiteitenoverzicht America en juli / aug. / sept 
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 of neem contact op met de betreffende contactpersoon.  

 
Juli 
Kermis – afgelast , verschoven naar 3 t/m 7 juli 2021 
1 en 13 – Tennissen bij Tennisclub America 
4 – Kleedjesverkoop aan huis 
Tot 6 juli digitale verkoop schoolmeubilair 
8 – lotenverkoop Zonnebloem 17-18 uur Zw. Plakweg 2 
11 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
14 – Fietstocht KBO ?  
15 – Bijeenkomst Zij Vooruit 
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 ? 
23 – Inleveren Kopie Peelklokje   
26 – Dagtocht KBO ? 
 
September 
2 – Eetpunt  
2 – Puzzelfietstocht Zij vooruit  
5 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
5 - Seizoensopeningsdag JNA (5 t/m 12 jaar) 
8 – Wandeltocht KBO 
9 - Kienen voor ouderen  
12 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
14 – Jaarvergadering Dorpscooperatie.  
14 – oudercafe 0-16 
15 – Fietstocht en mini-golf KBO  
16 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur) 
20 – Inleveren Kopie Peelklokje   
23 – activiteit Zij Vooruit  
 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl 

 

Openingsaanbieding 
op vrijdag en zaterdag 3 en 4 juli. 

Actie-Tas nu voor € 9.95 
Inhoud: appels, prei, rabarber, 

bloemkool, peulen, mandarijntjes, 
komkommer en champignons. 

Onze actietas is alleen op bestelling 

VOF Rasing  
Lorbaan 17  Tel. 06 - 44329796 

 
Vakantiesluiting algemeen secretariaat Parochiefederatie 
Horst-Sevenum: 
Het algemeen secretariaat aan de Hoofdstraat 7 zal vanwege 
vakantie gesloten zijn vanaf vrijdag 24 juli 12.00 uur tot en met 
zondag 16 augustus. Gelieve hierbij het opgeven van intenties 
rekening mee te willen houden.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inamerica.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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N.a.v. de aangekondigde versoepeling van 24-6-’20 is Vervoer in 
America weer mogelijk vanaf 1 juli. Een gezondheidscheck en niet - 

medische mondkapjes zijn verplicht (zelf voor zorgen)  en zoveel 

mogelijk afstand is wenselijk. Na iedere rit zal de chauffeur extra 
schoonmaken. Rit bestellen via: 06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 
en 12 uur. Ook hier geldt: niet fit, bestel geen rit !   

Het bericht op pag. 37 vervalt hiermee.  
 

Mensen in het nieuws 
Op maandag 15 juni overleed Dien Drabbels-Gielen. Dien was 84 jaar en 
woonde sinds vijf jaar op Munckhofplein 1. 
 
Op Wouterstraat 58 zijn komen wonen: Bart en Miranda Derkx met hun 
kinderen Koen (17), Meike (15) en Guus (10). Van harte welkom in America.  
Op 17 juli zijn Frits en Marga Gielen Colbers 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd! 
 
We feliciteren alle geslaagden en wensen hen veel succes bij hun 
vervolgopleiding of in de nieuwe werkkring. We kregen bericht dat Sanne van 
der Sterren is geslaagd voor de opleiding zelfstandig werkend bakker op het 
Summa college in Eindhoven. Proficiat! en Sil van den Homberg is geslaagd voor 
Atheneum aan het Dendron College. Gefeliciteerd! Ook Inge Mulders is geslaagd 
voor de opleiding Leerkracht Basisonderwijs en het post – hbo Vakspecialist 
Muziek. Proficiat! 
Het Junioren A1 team van SV Oxalis werd kampioen in hun afdeling. 
Gefeliciteerd ! 
AVV America bestond op 20 juni precies 100 jaar ! Vanwege de omstandigheden 
worden de feestelijkheden een jaar opgeschoven.  
De financiële actie voor het LaefHoes is geweldig geslaagd: Tot nu toe bijna € 
8000,- Namens het LaefHoes: super bedankt.  
Ook de jaarlijkse  financiële actie voor het Peelklokje loopt nog.  
De corona maatregelen worden langzaam versoepeld, maar: Het devies voor de 
komende tijd blijft: omzien naar elkaar, hou afstand en hou je voorlopig nog 
aan de regels ! Blijf gezond !! 
 

Wij, de redactieleden van het Peelklokje wensen iedereen  
een fijne vakantie toe ! 

Het volgende Peelklokje is voor september. Uw kopie voor of op 23 augustus 
inleveren. 

 
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. 


