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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 SEPTEMBER 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   
31 aug., 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 en 28 september.   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: 7 en 21 september. 
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 5 september 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 tot 4 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). 

 

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 
 

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!!!  

 

 
 
 

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 of brengen 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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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 dorpscoöperatie 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 . STAP is echter weer actief vanaf juli 
en de openingstijden zijn nu ( de bibliotheek is voormiddag gesloten): 
Maandag   van 15.00-17.00 uur  
Woensdag van 13.00-15.00 uur 

 

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

 
 

Complimenten woon – en leefomgeving 
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen. 

Samen moeten we America mooi zien te houden !! 
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?  

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

Heeft u een klacht? Zie bericht elders in het Peelklokje.  
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"Kom d'r beej" 
"Kom d'r beej" is de naam van een WhatsApp groep hier in America.  

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

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

 

7 dagen per week, 24 u per dag kunt u bij ons terecht in de 

boerderijautomaat voor blauwe bessenproducten, 

seizoensproducten en eieren.  

 

Ook is elke zaterdagmorgen van 09:00 u 

tot 12:00 u de winkel geopend, hier kunt u 

naast blauwe bessenproducten en 

seizoensproducten ook bevroren blauwe 

bessen en geschenkmanden kopen.   

Tot snel! 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15 

5966 PM America 

www.handjegezond.nl  

mailto:peggywismans@home.nl


Zij Vooruit! opent het seizoen met een fietstocht. 
 

Woensdag 2 september worden we om 13.00 uur bij Het Peelmuseum 
aan de Griendtsveenseweg verwacht. Dit keer hebben Wilma van 
Ginkel, Henny Vervoort en Bertha Schurink de fietstocht uitgezet. De 
fietstocht bedraagt ong. 24 km.  
Vind je dit te ver, dan kun  je op de start- en eindlocatie blijven en 
maken we  er een gezellige middag van. Bij slecht weer zullen we de 
middag anders invullen. 
Eigen bijdrage €2,50, te betalen bij binnenkomst. 
Aanmelden kan tot en met 30 augustus. 
Locatie: Het Peelmuseum 
 

Lezing IVN “Vogels in de gemeente Horst aan de 
Maas - vroeger en nu” bij Zij Vooruit! op 16 
september. 
Het is een initiatief van beide presentatoren Jan Peeters en Noud 
Janssen in het kader van het 25-jarig jubileum van Vogelwerkgroep ‘t 
Hokske. De opnames zijn voornamelijk gemaakt in de gemeente Horst 
aan de Maas. Mooie dia’s, unieke video-opnames en interessante 
informatie over vogels vanaf het einde twintigste eeuw tot heden. Ruim 
70 vogelsoorten worden behandeld.  
Tevens zullen we deze avond Rikie en Truus bedanken voor hun inzet 
in het bestuur en Toos (40 jaar lid) en Annie (25 jaar lid) in het 
zonnetje zetten. 
Locatie: Aan de Brug 

 

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 !! 

 

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

  De Paardenvrienden.  

 

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, via Intermakelaars kunt u een brochure 
opvragen. Ook kunt u kijken op de website van het project: 
www.9woningenamerica.nl  
 

 

Meldpunt Signaal is een onderdeel van de regionale 

aanpak personen met verward gedrag. Het  is er voor 
iedereen die zich zorgen maakt om een ander.  
Bel dan met 0900 – 0116   www.meldpuntsignaal.nl  
 

 
 
 
 

mailto:madeleineschuurmans@home.nl
http://www.madeleineschuurmans.nl/
http://www.9woningenamerica.nl/
http://www.meldpuntsignaal.nl/


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

 

Repair Cafe America. 
We hopen gauw genoeg 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. 
Een aantal activiteiten in Aan de Brug zijn  weer opgestart.  

Iedere activiteit heeft een eigen protocol en houdt een 
aanwezigheidsregistratie bij.  

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

De deelnemers aan de activiteiten worden via hun contactpersonen 
benaderd. 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 !! 

 

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.  

 
 

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). 

 

Ondanks alles toch een bijeenkomst ?  
 
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 

 

Vervoer in America is 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.  
Er zijn ook een aantal auto’s voorzien van een scherm. Hier zijn dan 
geen mondkapjes nodig.  
Dus:  
-Geen passagiers op de voorbank 
-Mondkapjes verplicht in auto’s zonder scherm 
-Wel een scherm: alleen mondkapje verplicht bij meerdere personen 
niet uit één huishouden. 
 
 Rit bestellen via: 06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 en 12 uur. Ook 
hier geldt: niet fit, bestel geen rit !   
 

http://www.inamerica.nl/
https://repaircafe.us2.list-manage.com/track/click?u=11c2f8d9e3815c5476f7c0829&id=434542e94f&e=c6358543be


Activiteitenoverzicht America sept. / okt.  
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.  

september 
2 – Eetpunt   
2 – Puzzelfietstocht Zij vooruit  
5 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
5 - Seizoensopeningsdag JNA (5 t/m 12 jaar)  
5 – Concert PCB sixties band in het Peelmuseum 
6 – filmvoorstelling Wei in America Beukenhof 
8 – Wandeltocht KBO 
9 - Kienen voor ouderen  
14 – Jaarvergadering Dorpscoöperatie America 
14 – Oudercafe 0-16 
15 – Fietstocht en mini-golf KBO  
16 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur) 
16 – Zij Vooruit Lezing IVN  
20 – Inleveren Kopie Peelklokje  
20 – start voetbalcompetitie AVV  
23 – Info avond Zonnepanelen op geluidschermen 
26 - Landelijke Burendag 
26/27 - Stukskes Loëpe - De Vrije Spelers 
 
Oktober 
3 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
3/4 - Pompoenendag in het Peelmuseum 
3/4/5 - Stukskes Loëpe - De Vrije Spelers 
6,7,8 -Ronde tafelgesprekken America zorgt  
7 – Eetpunt   
7- – Activiteit Zij Vooruit 
10 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur 
10 – Ophalen Vlooien  
11 – Vlooienmarkt bij Jong Nederland America 
13 – Laatste Fietstocht van het jaar  KBO  
14 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst  (20 uur) 
14 - Kienen voor ouderen 
17 – 25 - Herfstvakantie 
18 – Inleveren Kopie Peelklokje   
21 – Tussentijdse ledenvergadering KBO  
24 – JNA-IKL Snoeidag (5 t/m 12 jaar) 
28 – Activiteit Zij Vooruit 
31 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  

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

Beste allemaal, 
Op vrijdag 11 september gaan wij verhuizen van 
Caeciliahof 6 naar Meister Rongenstraat 5 (5966 RX) te 
America.  
Wij hebben de afgelopen 21 jaar met heel veel plezier 
op het Caeciliahof gewoond en zullen o.a. de 
maandelijkse schoffel werkzaamheden zeker gaan 
missen vooral de culinaire aangelegenheden deze waren erg gezellig en 
ook heel lekker. 
Wij willen alle bewoners dan ook heel hartelijk bedanken voor de 
afgelopen jaren en wensen de nieuwe bewoners, Tonnie en Jan, net 
zoveel woongenot als wij hebben ondervonden. 

Met verhuisgroet, 
              Mariette en Fred Peek. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
 

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

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

Groene Kruis thuiszorg – coaching(kinderen) – Bureau Gaafd 

Zie ook www.laefhoes.nl  
 
 
 
 
 
 

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


 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

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

 
Trainingen en trainingstijden 1e helft veld 
Vanaf 24 augustus zijn de 1e helft veldtrainingen weer gestart voor alle 
jeugdteams A-B-C-D-E-F + MW + Recr. De trainingstijden zijn 
gecommuniceerd via de mail en website. 
De Senioren zijn al enkele weken eerder begonnen. Vanaf week 36 (31 
augustus) zijn de trainingstijden voor de Senioren als volgt: 

• Dinsdag   
Training S1+S2   20:00-21:30 uur 
S1 Wedstrijdbespreking 21:30-22:00 uur 

• Donderdag  
Training S2    20:00-21:30 uur 
Training S1   20:00-21:30 uur 

Op 5 en 6 september start de 1e helft veldcompetitie. 
Corona Update 
Om de trainingen en competitie zo veilig mogelijk te laten verlopen, 
blijft SV Oxalis de richtlijnen volgen van het KNKV, dat weer de 
ontwikkelingen van de overheid, het RIVM en het NOC*NSF volgt. Ook 
staat het bestuur van SV Oxalis in nauw contact met de gemeente Horst 
aan de Maas. De Corona protocollen zijn binnen de vereniging weer 
aangepast en worden opnieuw gecommuniceerd via mail, in de teams en 
op het sportpark. 
KangoeroeKlup trainingen 
De KangoeroeKlup gaat in september weer van start. De KangoeroeKlup 
is een soort kleutergym voor 4- en 5-jarigen met een knipoog naar 
korfbal. Er worden allemaal leuke (bal)spelletjes gedaan en je bent op 
een speelse manier met bewegen bezig. Een keertje meedoen? 
Alle meiden kunnen vrijblijvend en kosteloos 3x een training bijwonen. 
De 1e training is op zaterdag 5 september van  09.30-10.30 uur op 
Sportpark Wienus. Kijk voor alle andere data op onze website. 
Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Arts, tel 077-
3986325 of info@svoxalis.nl 
 

Agenda Oxalis 

• 05-09-2020 + 06-09-2020: Start 1e helft veldcompetitie 2020-2021 

• 05-09-2020: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark 
Wienus 

• 19-09-2020: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark 
Wienus 

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

 

EETPUNT AMERICA 
Wij gaan weer starten met het Eetpunt. 
Dit kunnen wij op een veilige manier doen. 
 

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van 
harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 2 september en 7 oktober 2020 er een Eetpunt. 
Opgeven of afmelden voor 12.00 uur op maandag 31 augustus en 5 
oktober 2020. 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd. 
 
Opgeven of afmelden bij; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
  
De kosten voor deelname (€ 13,00) betaalt u 2 september 7 oktober. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 13,00 bij  
Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707) ook 
tijdens het Eetpunt. 

 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leergeld Horst ad Maas helpt nu ook 
leerlingen uit groep 8 bij de extra kosten 

voor de middelbare school 
De overgang van groep 8 naar de middelbare school 
is leuk en spannend. Voor ouders brengt deze grote 
stap ook veel extra kosten met zich mee. Een goede 
fiets, schooltas, mobiele telefoon, rekenmachine, 
boeken, bijdrage voor de schoollaptop, schoolgeld 

en een berg schoolspullen. Bij elkaar opgeteld zijn ouders al snel € 1000,- euro 
kwijt. Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt nu ook gezinnen met een laag 
inkomen financieel. Zo kunnen gezinnen eventueel tegoedbonnen ontvangen 
voor de bijdrage aan een schoollaptop, de aanschaf van schoolspullen of een 
(tweedehands) fiets. Want geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen 
doen op de middelbare school. De regeling is er voor kinderen uit gezinnen met 
een inkomen rond het bijstandsniveau en geldt zeker ook voor werkende ouders 
en ondernemers met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie 
www.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 en verenigingen, die een bijdrage gedaan 
hebben. De totale opbrengst was € 1700,-  
Hartelijk dank hiervoor 

De redactie van het PEELKLOKJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  

 

Gevonden: een kinderbril, op de hoek 
Griendtsveenseweg / Jacob Poelsweg. 

Voor informatie: Jacob Poelsweg 4, America. 
 

Kienen voor ouderen. 
Op 9 september is het kienen, maar als het 
“Beleef de dag” is op 9 september gaat het 

kienen niet door 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KBO Nieuws, 
Beste Leden, 
De vakanties zijn weer achter de rug. Nou ja 
vakantie, veel van onze leden hebben veel 
thuis en of binnen door gebracht, dit om het 
corona virus of door de geweldige hitte. 
De dagtocht gaat dit jaar niet door i.v.m te weinig opgaves en dat 
is ook begrijpelijk in deze onzekere tijden. 
Verder willen we toch de activiteiten wel afwerken  zoals het 
vermeld staat op het jaar jaarprogramma. 
8 september staat de wandeltocht. Diegenen die mee gaan 
wandelen:  vertrek om 13.30 uur bij de kerk. 
15 sept fietstocht en minigolf vertrek 13.00 uur bij de kerk hier 
wel even voor opgeven bij Ger Cuppen tot 8 september Tel 077-
4641938. 
13 Oktober is de laatste Fietstocht daar willen we het happen en 
trappen aan verbinden. Die zich opgegeven hebben hiervoor 
hoeven zich niet opnieuw op te geven tenzij je verhinderd bent en 
als er nog zijn die toch nog mee willen even een belletje tot 6 
Oktober vertrek 13.00 uur bij de kerk. 
Frans Steeghs tel 077-4641336/0620702173. 
 

Voor vragen kun U altijd bellen met Frans Steeghs  
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Seizoensopeningsdag 2020 
 
Hallo kinderen, ouders en verzorgers,  
Zaterdag 5 september is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Seizoensopeningsdag van Jong Nederland America.  
Bij deze willen we jullie allemaal uitnodigen om een 
middagje te komen kijken hoe leuk het is om lid te zijn van Jong 
Nederland. Ook kinderen die al lid zijn mogen natuurlijk komen. Vanaf 5 
jaar mag je er bij!  
Iedereen tot en met groep 8 is van harte welkom!!! 
 
De inschrijving is van 12:45 tot 13.00 uur. Als we alle teams gemaakt 
hebben gaan we beginnen met de eerste spelronde. Daarna gaan we het 
bos in, dus zorg dat je dichte schoenen en een lange broek aan hebt! 
Tussendoor wordt er voor wat te drinken en wat te eten gezorgd. Rond 
16:00 uur verwachten we klaar te zijn en zullen we beginnen met de 
prijsuitreiking.  
 
De rest is nog een verrassing! Doe wel oude kleren aan, want je kunt vies 
worden. Verder is iedereen vrij om te komen kijken, dus neem gerust de 
rest van je familie en vrienden mee!!!  
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 5 september! 
Groetjes,   Jong Nederland America 

 
 

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…… 
 

 

 

Vacature M/V 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 16 jaar die 
ervan houdt om buiten te zijn, creatief en/of sportief en 
energie krijgt om met kinderen en jongeren om te gaan?  
 

Dan zoekt Jong Nederland America jou! 
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwillige groepenbegeleiders 
die één avond in de week met een bepaalde leeftijdsgroep spel, sport en 
het buitenleven ontdekt! Dit kan zijn in de vorm van balspellen, knutselen, 
bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast worden er door het hele jaar heen 
aanvullende activiteiten voor deze jeugd georganiseerd, zowel in America 
als provinciaal en gaan we jaarlijks natuurlijk op zomerkamp. Hier kun je 
dan ook aan deelnemen uiteraard. 
 
Op dit moment zoeken wij dringend enkele extra vrijwilligers voor onze 
jongste groepen. Maar ook voor andere groepen is alle hulp welkom. Doe 
je liever andere vrijwilligerstaken, of wil je gewoon bij andere activiteiten 
meehelpen, laat het dan ook weten. Wij kunnen altijd wel wat extra 
handjes gebruiken. 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of 
heb je nog aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!  
Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp, info@jnamerica.nl,  
of bel 06-51554717. 
Wij vragen een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen indien 
men vrijwilliger wil worden. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collecteweek 2020 !!! 
 

Door het Coronavirus mochten onze 
collectanten in april niet bij u langs de deur. 
Als organisatie hoopten wij dat dit wellicht in 
het najaar wél ging. Maar de ontwikkelingen 
zien er niet zo positief uit op dit moment en wij 
willen u en de collectanten niet blootstellen aan onnodige risico’s.  
Daarom hebben wij besloten om dit jaar NIET te collecteren aan de 
DEUR. We geven u allen nu de gelegenheid om het bedrag dat u had 
willen geven aan de fondsen DIGITAAL over te maken.  
 
Want…Geen collectegelden voor de diverse fondsen zou een fikse 
aderlating zijn voor deze Goede Doelen. Zij doen namelijk zeer 
waardevolle investeringen, zoals financiering van onderzoek naar 
het ziektebeeld of bijdrage in projecten voor bepaalde doelgroepen.  
 
Het overmaken van uw gift gaat via de rekening van de Dorpsraad, 
omdat vanuit daar de gehele financiële afhandeling van de 
Gezamenlijke Nationale Collectes in America al vanaf het begin 
(2006) loopt. Dus u kunt dit jaar uw collectebedrag digitaal 
overmaken op het IBAN rekeningnummer NL55 RABO 3312741416 
t.n.v. Dorpsraad America o.v.v. Gift GNCA. 
De totaalopbrengst van deze digitale collecte zullen wij op het 
einde van de maand evenredig verdelen over alle 19 fondsen 
waarvoor wij de collectes ophalen. Wij hopen hiermee alsnog 
een goede bijdrage te kunnen leveren aan de Goede Doelen in 
dit bijzondere jaar. 
 
Wij danken iedereen voor hun bijdrage aan deze collecte! 
 
Werkgroep GNCA 
collectes@inamerica.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fondsen van de Collecteweek 
2020 
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Uitnodiging 

 
Op woensdag 16 september 2020 is (onder 

voorbehoud)  
de volgende 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. 

 
 



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 

 

Voetbal AVV America Veteranen 
Programma: de veteranen gaan weer van start.  

5-9-2020 17:00 Melderslo America 

12-9-2020 17:00 sv Oostrum America 

19-9-2020 17:00 America SV United 

26-9-2020 17:00 SVOC '01 America 
 
Voor wie wil genieten van een leuk potje voetbal: op zaterdagmiddag op 
Sportpark Erica. De trainingspakken van de veteranen worden gesponsord door 
Café Boëms Jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voetbal AVV America 1 

In september gaat de bal weer rollen. O.l.v. trainer Mikel is de selectie in 
augustus weer gaan trainen. De bekerwedstrijden zijn mooie partijtjes om 
straks op 20 september weer sterk aan de competitie te beginnen.   

Succes !! 
Programma: 
20 sept.  Start competitie 

6-9-2020 14:30 Kronenberg 1 America 1 beker 

13-9-2020 14:30 Sparta'18 1 America 1 beker 

20-9-2020 14:30 Hegelsom 1 America 1  

27-9-2020 14:30 America 1 Panningen 1  
We hopen, net als voorgaande jaren weer op de steun van ons trouwe publiek. 
Zie hiervoor onderstaande afspraken.  
Kijk op www.avvamerica.nl voor actueel nieuws.  

 
Hoofdsponsoren van AVV zijn  

Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.  
 

Afspraken , die gelden op ons sportpark Erica:  
• toeschouwers mogen tijdens wedstrijden aanwezig zijn. Daarbij geldt dat 
toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;  
• het dringende verzoek om langs de velden de 1,5 meter afstand te 
respecteren, wij hebben hier vooralsnog geen extra markeringen aangebracht;  
• er worden op sportpark Erica maximaal 250 toeschouwers/personen 
toegelaten;  
• bij de in- & uitgang van het sportpark verzoek om 1,5 meter afstand te 
houden;  
• de kantine en het terras zijn geopend;  
• net als in de reguliere horeca is een zitplaats verplicht, zowel binnen als 
buiten;  
• voor binnen geldt een maximum aantal van 32 personen; • desinfecteer je 
handen voordat je de kantine betreedt;  
• er is een in- & uitgang, volg deze looproute;  
• de bar is uitsluitend voor het bestellen van drank, er zijn geen zitplaatsen aan 
de bar;  
• betaal zoveel mogelijk met pin 

Dank voor uw medewerking ! 
 

http://www.avvamerica.nl/


Zorg en hulpverlening zijn tegenwoordig niet 
altijd meer vanzelfsprekend. 

Hoe mooi zou het zijn als wij Americanen 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! 
De werkgroep America zorgt' nodigt jong en oud uit om in een 
klein groepje mee te komen praten en nadenken over dit thema.  
 

Op 6, 7 en 8 oktober organiseren we van 20.00 tot 21.30 uur een 
rondetafelgesprek voor maximaal 6 deelnemers met inachtneming 
van de coronavoorschriften. Als het nodig is, doen we er nog een 
paar data bij. Locatie LaefHoes of Aan de Brug.  
 
Aanmelden kan via; zorg@inamerica.nl of bellen of via WhatsApp 
bij Hay Mulders (06-21274075). 
Jullie komst wordt enorm gewaardeerd! 
De Werkgroep America zorgt: 
Ellen van Heijster, Mieke Hoeijmakers, Kelly Kusters, Jan Driessen 
en Hay Mulders  
 

Snoei uw taxushaag t/m 10 september. 
Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de ´strijd tegen kanker´. 
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi begon voorspoedig, de mooie 
doelstelling van 425.000 kilo komt steeds dichterbij. Echter, wat veel mensen 
bestempelden als heerlijke warme weken, was het voor de meeste te warm om te 
snoeien. En terecht! 
Hierdoor loopt de stichting achter op schema. De stichting zet nu alles op alles om toch 
de doelstelling te behalen. De stichting kan dit alleen met uw hulp! Snoeit u uw 
taxushaag nog uiterlijk 10 september, om ook úw takje bij te dragen in de strijd tegen 
kanker? 
Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er op diverse uitgiftepunten 
gratis Taxus Taxi tassen en opvangzeilen op te halen. Het gebruik hiervan is niet 
verplicht! De stichting geeft wel aan dat het bewaren van snoeisel in plastic zakken 

funest is voor de naaldjes. Bewaar het liever los op de grond of leg het op een zeil. 
De stichting zorgt ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd na hun bezoek. 
De uitgiftepunten zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn 
groen van kleur. 

 

Ben jij nog niet bij Jong Nederland America? 

Dan wordt het echt tijd hiervoor, toch…??? 

 

Vanaf jouw 5e verjaardag mag je bij de leukste en 

gezelligste jeugdvereniging van America. En zeker als je van 

(buiten)spelen, ravotten, sporten of knutselen houdt. Maar we doen nog 

veel meer bij JNA, iedere week namelijk wat anders. Wil je weten wat? 

Kom dan gewoon een keer naar de groepsavond van jouw 

leeftijdsgenoten. Tot het einde van het jaar mag dat trouwens geheel 

gratis voor nieuwe leden. Hieronder een overzicht van de groepen: 

 

Naam Groep 

  

Geslacht Leeftijd Groep/Klas Groepsavond 

De Snoepertjes  Gemengd 5-8 Groep 2 t/m 5 Vrijdag 

18.15 – 19.15 uur 

The Thundergils 

 

Meiden 8-9 Groep 5 + 6 Dinsdag 

18.45 - 19.45 uur 

De Rebelse Rovers Jongens 9-11 Groep 6 + 7 Dinsdag 

18.30 - 20.00 uur 

The American Roses  Meiden 10-12 Groep 7  

t/m Klas 1 

Maandag 

18.30 - 20.00 uur 

De Koele Oene  Jongens 11-13 Groep 8  

+ Klas 1 

Woensdag 

19.00 - 20.30 uur 

De Stoere Bende  Jongens 13-15 Klas 2 + 3 Maandag 

19.00 - 20.30 uur 

De Meidebende  Meiden 13-16 Klas 2 t/m 4 Maandag 

19.00 - 20.30 uur 

The Badboys   Jongens 16-18 Klas 4 + hoger Woensdag 

19.00 - 20.30 uur 

 

Vragen? 

Kijk dan eens op www.jnamerica.nl of neem contact op met Marco Hesp 

via info@jnamerica.nl of 06-51554717. We zien je graag een keer….. 
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Op zoek naar zorg 
op maat? 

Bij ons kunt u terecht bij de 
volgende disciplines: 

 

Fysiotherapie   Echografie  

Ergotherapie   Osteopathie  

ZwangerFit    Mindfulness 

E-Gym     Pilates 

Diëtiste Eefje Smits  

Verpleegkundig overgangsconsulente Madeleine Schuurmans   

Telefonisch: 077-3982834  E-mail: info@fysiowestsingel.nl  
Whatsapp: 06 – 449 244 23  www.fysiowestsingel.nl 

 
Locatie: Horst: Westsingel 96 (’t Zorghoes) 1e verdieping 

Westsingel 104 (Nieuwbouw) 1e verdieping 
Locatie America: Pastoor Jeukenstraat 6 (Laefhoes) 1e verdieping 

 

Afval laten ophalen?  
Afspraak maken kan even niet 

Wilt u een afspraak maken voor het laten ophalen van afval? Donderdag 3 
september na 16.00 uur en vrijdag 4 september de hele dag kunt u hiervoor 
geen afspraak maken.  
 
Het gaat om een ophaal-afspraak voor asbest, bouw- en sloopafval, grof 
(huis)vuil, elektrische apparaten, matrassen, metalen, steenpuin, grof tuinafval 
en vlakglas. Dit komt door werkzaamheden aan ons afsprakensysteem. 
 
Let op! We rijden die dagen wel gewoon de ophaalroutes. U kunt dan alleen 
geen afspraak maken. 
 
 
 
 
 

Overlast door najaarsmaai 
Van september tot begin december maaien we de bermen en sloten 
langs de wegen buiten de bebouwde kom. U kunt hierdoor misschien 
overlast hebben.  
Geen melding nodig 
We maaien alle bermen en sloten van de gemeente buiten de bebouwde 
kom. Bermen en sloten langs provinciale wegen, snelwegen of sloten die 
niet van de gemeente zijn maaien we niet. U hoeft daarom geen melding 
te doen bij de gemeente als het gras of andere planten in een berm of 
sloot te hoog zijn. We maaien eerst de berm en pas later de sloot, soms 
kan dit een paar dagen later zijn. De gemeente maait ongeveer 2 
miljoen vierkante meter berm en 400 kilometer sloot. Daarom duurt het 
maaien meer dan 3 maanden.  
Maaisel opruimen voor meer bijen en vlinders 
We ruimen het maaisel op. Er kunnen dan meer bloeiende planten 
groeien in de bermen. Dit is goed voor bijvoorbeeld bijen en vlinders. 
Sloten worden hierdoor ook minder snel ondiep. Tijdens het ruimen van 
het maaisel nemen we ook het zwerfvuil gelijk mee.  
 

Apotheek en huisartsenpraktijk America. 
Iedere dag bereikbaar 
  Huisartsen  Apotheek  

Maandag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

dinsdag  8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

woensdag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Donderdag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.00 – 12.30   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

In de pauzes gesloten. 
Spoedrecepten: na 15.00 uur bestellen via telefoonnummer 077-4674175 
Afhalen recepten: iedere dag vanaf 13.00 uur. 
Voor spoedgevallen in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen 
kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Noord Limburg 0900-
8818 
De huisartsenpraktijk is iedere werkdag telefonisch (077 
4641707) bereikbaar van:  
08.00 - 10.30 u 11.00 - 12.00 u 13.00-17.00 u 

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

mailto:info@fysiowestsingel.nl
https://api.whatsapp.com/send?phone=31644924423
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


Cybercrime: laat je niet oplichten ! 
 

Digitale criminaliteit is de snelst groeiende ‘tak van sport’ binnen de 
criminele wereld. Deze slimme mannen en vrouwen sturen e-mails 
afkomstig van een ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals 
gemeente, belastingdienst, bank of supermarkt. Ouderen zijn vaker 
slachtoffer. Het is goed om iedereen daarom weerbaar te maken tegen 
internetcriminaliteit. 
 

Voorkom phishing, zorg voor digitale veiligheid! 
Phishing is per mail ‘hengelen’ naar informatie. Phishing is de snelst groeiende 
tak van digitale criminaliteit. Via de mail vragen ogenschijnlijke betrouwbare 
instanties zoals een bank of de gemeente naar uw persoonlijke gegevens. Er zit 
dikwijls een zeer urgente reden verwerkt in het bericht met de oproep aan u 
om snel te handelen. De criminelen willen u naar een valse website lokken dat 
een kopie van de echte website is. Hier wordt u vervolgens verzocht om uw 
inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgen de fraudeurs de 
beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien. 
 

Voorkom internetcriminaliteit en zorg voor digitale veiligheid 
- Een bank of overheidsinstantie zal NOOIT om uw pincode of inlogcodes 

vragen via een e-mail; geef deze dus niet af! 
- Een veilige betaalomgeving herkent u aan de volgende aspecten: 
- Kijk naar het webadres. Als het met https:// begint, dan kan dit duiden op 

een veilige omgeving. http:// dus niet! 
- Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? Wacht tot deze helemaal is 

‘volgelopen’, want daarmee start er een beveiligingsprogramma van de 
bank of andere instantie. Type zonder de groene balk geen gegevens in! 

- De adresbalk moet een slotje bevatten, waarop u kunt klikken. 
- Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is. 
- Zorg ervoor dat de automatische update aanstaat. Hiermee kunnen 

eventuele lekken, waar cybercriminelen dankbaar gebruik van maken, 
gedicht worden. 

- Verander regelmatig uw wachtwoorden, bedenk sterke wachtwoorden en 
bescherm deze goed! Wachtwoorden zijn de sleutels voor criminelen om uw 
identiteit aan te nemen zodat zij met een creditcard op uw naam gaan 
winkelen! 

- Wees zelf altijd kritisch op e-mails. Geld terug krijgen van de 
belastingdienst via e-mail is dus Nep ! Niet doen! Meteen weggooien ! 

 
Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de 
website www.veiligbankieren.nl of via www.opgelicht.nl  

 

Van 1 t/m 8 oktober 2020 is de Week tegen 
eenzaamheid.  
Iedereen kan deze week iets organiseren om wat te doen 
aan het verminderen van eenzaamheid. 
Ga eens op bezoek bij je buurman of buurvrouw, die 
alleen is of bel eens. . Nodig iemand uit voor een kopje 
koffie 

 

Je hoeft niet te wachten tot oktober: HET KAN 
MORGEN OOK AL !! 

 
 

Documentaire Wei 
De filmvoorstelling van de documentaire Wei 
van Ruud Lenssen over dementie en 
mantelzorg op 6 september in America  is 
helemaal VOL ! 
 
Wilt u de documentaire toch zien? U kunt 
mogelijk nog terecht op de volgende plaatsen: 
 
6 sep | Venray | 
aanmelden: info@venraydementievriendelijk.nl 
13 sep | Meerlo | 
aanmelden: naobermeerlo@gmail.com 
17 sep | Oostrum | 

 aanmelden: ellietaboost@gmail.com 
3 okt | Meterik |  

aanmelden: dorpsverbindermeterik@gmail.com 
         14 okt | Blitterswijck |  

aanmelden: cacooijmans@hotmail.com 

Gratis entree, aanmelden verplicht, coronaveilig, vol=vol, programma 
duurt 2 uur.  
 

Kijk op www.ruudlenssen.nl/dorpentour voor meer informatie 
 

http://www.veiligbankieren.nl/
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 Vanaf 1 september mogen wij, Lianne 
Reinders en Wieteke van der Coelen 
van Buro Gaafd, ons vol trots huurders 
van ’t LaefHoes noemen.   
Met onze unieke kijk op hoog-
begaafdheid richten wij van Buro 
Gaafd ons op de herkenning en 
erkenning van hoogbegaafde kinderen. 

Wanneer je hoogbegaafd of hoogsensitief bent, heb je behoefte aan een 
andere ontwikkelingsroute dan de meesten; één waarin aandacht voor je 
welbevinden, talenten en behoeftes centraal staat.  
Ons aanbod betreft daarom met name coaching en training op maat voor 
onderwijs- en zorgprofessionals.  
Samen met onze samenwerkingspartner Marion Steeghs van Praktijk Als 
je Brein Stormt -zelf al geruime tijd gevestigd in ’t LaefHoes- zullen we 
vanuit deze unieke locatie in Noord-Limburg onze missie vorm gaan 
geven.  
 

 

Samen creatief 
Samen creatief wil weer gaan starten op 28 september na de 
zomervakantie. Als de maatregelen nog meer versoepeld zijn. Op 
dit moment is het risico nog te groot. U bent dan weer van harte 
welkom om half twee.  
Een ieder die interesse heeft is ook van harte welkom om te 
komen breien, haken of ander handwerk en knutselwerk te doen. 
Tot ziens ,Marianne Pluk. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geluidsschermen en zonnepanelen? 
Informatiebijeenkomst door Prorail op 23 september  

in Aan de Brug. 
Gezien de omstandigheden is deze datum onder 

voorbehoud.  
Hou de Hallo en www.inamerica.nl in de gaten voor de 

tijd en de inhoud. 
Nadere informatie volgt 

http://www.inamerica.nl/


 
 
 
 

 
 

 
Beste gasten van de 

Hoeskamer.  
Kaarten of een potje 

rummikub is misschien wel 
lastig, maar toch…  

En: er zijn ook andere 
mogelijkheden. 

 
Jullie horen binnenkort via 
de vrijwilligers wanneer we 

weer starten. 
En : kom alleen als je geen 

klachten hebt. 
 

Ook wij als vrijwilligers 
missen jullie gezelschap. 

 
Blijf gezond en hou je aan 

de afspraken. 
 

Vrijwilligers Hoeskamer.  

 
 

Americaanse quiz gaat niet door 
zoals vorig jaar ! 

Hou de facebookpagina “Americaanse quiz” 
of www.inamerica.nl in de gaten. 

 
 

 
 

 

http://www.inamerica.nl/


 

Café Boëms Jeu 
 

 
 

Boëms blieft Boëms : 
weer  

Alderwets gezellig 



 

Corona-periode 
Maak jij je zorgen over iemand? 

We leven in een bijzondere tijd waarin het coronavirus kwetsbare mensen extra 
hard raakt. Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel 
ervaren de grip op hun leven te verliezen. Dit vraagt erom dat we nóg meer oog 
hebben voor de mensen in onze omgeving.   
Maak jij je zorgen over iemand? Én wil je iets doen maar weet je niet wat?  
Neem contact op met Meldpunt Signaal via 0900-0116 (mag anoniem). 

🔸 We luisteren naar je verhaal. 

🔸 Soms kunnen we je geruststellen. 

🔸 Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of voor jezelf, denken we met 

je mee. 

🔸 Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de situatie erger 

wordt. We kunnen deze dan, in overleg, benaderen. 
 
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl  

 

 

http://www.meldpuntsignaal.nl/


 

Kendedi ?  

 

Wie o wie zit hier bij Teun van Heijster in de 
kapperstoel? 

 
Gegevens hierover kun je sturen naar 

info@oudamerica.nl 
 

Werkgroep Oud America 

 
 
 

mailto:info@oudamerica.nl


Er valt aan alles altijd wel iets verkeerds te ontdekken, maar het is 
handiger te letten op wat er goed aan is. 

 

 

Mensen in het nieuws 
 
Op 12 augustus overleed Sef Willems, echtgenoot van Mariet Willems – 
Selen. Sef was 87 jaar. 
Op 16 augustus overleed Wim Aerts, echtgenoot van Toos Aerts – 
Wismans. Wim was 86 jaar.  
 
Op 6 juli werd Wout geboren, zoon van Thijs Baltissen en Nicole Huijs, 
broertje van Sjors (Hofweg 1).  
Op 24 juli werden Lynn en Tijn geboren, dochter en zoon van Mart 
Mulders en Loes Hegger en broer en zus van Fem, Cas en Juul (Jacob 
Poelsweg 38). 
OP 17 juli werd Saar geboren, dochter van Ruud Reinders en Beike van 
Heijst, zusje van Jans en Pim. (Griendtsveenseweg 59 ) 
 
Op 2 augustus werd Mia Verbruggen-Wasser 95 jaar, proficiat! Zij is 
trouwe lezer van het Peelklokje en ontvangt dit al 16 jaar in Horst. 
Op 14 september zijn Jac Peeters en Bertie Peeters-Willems 60 jaar 
gehuwd. Schiksedijk 11 5966PC America. Proficiat! 

 
We wensen de kinderen  en leerkrachten van Kindcentrum de Wouter 
veel leer- en speelplezier in het nieuwe schooljaar ! 

 
In september beginnen de diverse competities ook weer in de sport.  
 
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. 

 
 


