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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 24 JANUARI 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. 

Attentie! 
Hier en daar zijn sommige vaste artikelen uit het Peelklokje wat 

ingekort. Niet alles hoeft elke maand uitgebreid gepubliceerd te worden. 
Veel is er ook op te zoeken. Dit maakt het Peelklokje nog leesbaarder.  

 

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

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

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 
 

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  

 

Woning huren ?? 

Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op 
www.thuisinlimburg.nl  vindt u het grootste woningaanbod van Limburg  

 

Hulp of zorg nodig ??  
Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg. 

077-4779777 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
mailto:beheerder@laefhoes.nl
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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. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
        Telefoon : 077-4642212   Mobiel : 06-53578682   

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

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). 

 

 

Op woensdagen van 18.00 -19.00 uur kunnen er 
boeken geruild worden.  

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

 

Huisartsenpost Noord Limburg  
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts?  
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m)  www.cohesie.org 
  

 
 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
mailto:ghmreintjes@gmail.com
mailto:info@synthese.nl
mailto:info@schurinkelektroservice.nl
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http://www.inamerica.nl/
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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 
 
 

 
 

Dorpsondersteuner America. 
 
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.  
 

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.  
 
 
 
 

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.  

 

"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....?"  
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:wonen@inamerica.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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mailto:peggywismans@home.nl


                  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 !! 

 

Attentie ! Wonen in America! 
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  

 

 

Repair Cafe America. 
Ons bereikte het droevige bericht dat een van onze trouwe vrijwilligers, Sjaak 

Haegens (ozze fietsenmaker) op 30 november op 62 jarige leeftijd overleden is. 
We zullen hem heel erg missen. We wensen Franca en de familie sterkte toe 

 
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.  

Iedereen fijne feestdagen toegewenst! 

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

Peelklokje” 
 

 
 
 

Activiteiten Aan de Brug. 
Voor 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 !! 
 
 
 

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

 

Vervoer in America  
Rit bestellen via: 06-38294416 op ma. t/m 
vrij. tussen 10 en 12 uur.  
Ook hier geldt: niet fit, bestel geen rit !  
Gebruik alleen dit nummer, a.u.b. geen privénummers.  
Er wordt geadviseerd om alleen noodzakelijke ritten aan te 
vragen! Mondkapjes verplicht ! 
 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
Alle zorgdisciplines onder één dak  

midden in het centrum van America: 

Zie ook www.laefhoes.nl  
 

De gemeentegids 2021 en de Gemeentekalender 
2021 zijn,(zolang de voorraad strekt) tot 31 

januari a.s. af te halen in  
Gemeenschapshuis Aan de Brug.  

Daarna in het Gemeentehuis. 
 

 

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 gewoon 
thuis in de prullenbak bij het restafval! 
Bij voorbaat dank.   Namens alle Americanen 
 

Op de fiets?  
De donkere dagen komen er 
weer aan !! 
Licht aan en gebruik een hesje 

      (ook als je wandelt)! 
 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
bloemen, kado’s en kaarten die wij mochten ontvangen 

voor ons 60-jarige huwelijk. 
Hierdoor is het toch nog een geweldig feest geworden. 

 
Jan en Marietje 

van Herpen - Lepoutre 
 

 

http://www.laefhoes.nl/


Gevraagd   -- bewortelde kerstboom  -- Ik wil hem  
‘n 2e  leven geven. Bel me (06 30428650) en ik 
kom hem ophalen. 

 

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

In de serre van ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.  
 

Wij wensen U een fijne Kerst 
en een gezond 2021 met veel goed nieuws ! 

De redactie van ’t Peelklokje 
 

Hallo koersballers, 
Wat een jaar hebben we achter de rug, we hopen dat het voor 
jullie naar omstandigheden goed is gegaan. 
Maar we blijven de moed erin houden en sluiten het jaar af met 
goede moed voor het komende jaar. 
Inmiddels is het weer iets opgestart en wordt er voorzichtig weer 
gespeeld. We hopen dat het volgende jaar weer alles als 
vanouds wordt maar blijven toch voorzichtig. 
 
We willen jullie allen ieder op zijn eigen manier fijne feestdagen 
wensen en vooral een goed nieuwjaar toewensen en volgend jaar 
weer gezond te ontmoeten. 
Dit wensen we alle mensen van ons dorp.. 
De koersballers 

 

 



 

 
 

America bruist,  even niet… 
Elk jaar staan aan het begin van het nieuwe jaar de kampioenen 
en de mensen, die een bijzonder prestatie geleverd hebben het 
afgelopen jaar in de belangstelling tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst “America bruist”. U begrijpt dat dit begin 
januari a.s. niet gaat lukken.  
Door de crisis waren er ook niet zoveel kampioenen in 2020, maar 
daarentegen wel heel veel mensen, die een bijzondere prestatie 
geleverd hebben. Denk maar eens aan al die mensen uit America 
die in de gezondheidszorg werken en al die mensen, die als 
mantelzorger hun naaste of de buurman of buurvrouw bijstaan. 
Maar ook de mensen, die het door de omstandigheden moeilijk 
hebben, zowel privé als zakelijk. Chapeau en toi toi toi!! 
De kampioenen nemen we mee naar begin januari 2022.  
Ook was er voor 2021 de Open Bedrijvendag gepland. Die schuiven 
we voorlopig door naar het voorjaar van 2022. 
Verder danken we iedereen, die ons gesteund heeft bij de RABO 
Club support  actie en wensen we u allemaal een gezond 2021 toe.  
 
Stichting  

 
 

Hondenbezitters ! 
Zoals al vaker in het Peelklokje genoemd: 
hondenpoep mag in de daarvoor geplaatste 

prullenbakken of gewoon thuis in de prullenbak 

bij het restafval. 
NIET in de bladkorven ! 

 
 
 



 

De fanfare en corona… 
Momenteel gaan de repetities van de jeugdfanfare en de 

muzieklessen  voor de jeugd door. Voor de rest van de 

vereniging liggen de activiteiten sinds half oktober helemaal 

stil. Met inachtneming van de maatregelen hopen we 

binnen niet al te lange tijd weer iets te kunnen doen m.b.t. 

repeteren. 

 

Caecilia-avond 2020... 
Het jaarlijkse feest kon helaas niet doorgaan, maar de 

Activiteitencommissie kwam met een alternatief. Het succesvolle online 

kienen van het voorjaar ging op herhaling, dit keer met fantastische 

prijzen. Deze prijzen zijn speciaal voor deze gelegenheid gekocht bij de 

Americaanse ondernemers, omdat we het als vereniging belangrijk 

vonden ook hen een hart onder de riem te steken in deze tijden. Het werd 

een vrolijke avond waarbij veel leden en hun gezinnen online 

meespeelden. 

 

Jubilarissen 2020… 

Normaal gesproken worden de 

jubilarissen gehuldigd tijdens de Caecilia-

avond. De jubilarissen zijn dit jaar: Rob 

Haegens en Rob Jacobs beiden 40 jaar 

lid, Annie Daniëls, Petra vd Munckhof en 

Ger vd Munckhof allen 50 jaar lid en Thei 

vd Homberg zelfs 70 jaar lid. Thei vd 

Homberg (zie foto) werd gehuldigd op 10 

december bij hem thuis. De anderen 

zullen gehuldigd worden op een moment 

dat we met de gehele vereniging weer 

bij elkaar kunnen zijn.  

 

 

Rabo ClubSupport… 
Ook onze vereniging nam dit jaar deel aan de Rabo ClubSupport. 

Wij mochten het geweldige bedrag van €391,49 ontvangen. 

Iedereen die ons heeft gesteund door middel van zijn/haar stem 

willen wij hartelijk danken! 

 

Beste wensen… 
Een bijzonder jaar loopt ten einde. Vele activiteiten konden voor 

ons niet doorgaan, maar de gezondheid van eenieder stond 

voorop. We hopen in het nieuwe jaar weer voor u en onze leden 

klaar te kunnen staan.  

Wij wensen onze leden en alle Americanen fijne Kerstdagen en voor 

het nieuwe jaar veel geluk en een goede gezondheid. 

Volg ons ook via  en  

 

 

Werkgroep Oud America 
 
Coronatijd heeft ook tot gevolg dat kennelijk veel mensen de zolder 
gaan opruimen. Gelukkig denkt men aan de Oudheidkamer als het 
interessante spullen betreft. Zo kwamen er veel foto’s en bidprentjes 
binnen. Onze leden zorgen dat alles netjes geordend wordt en straks 
weer te bekijken is in de Moeek.  
Op facebook America dat stiet worden 
wekelijk “nieuwe oude “ foto’s geplaatst en 
hier wordt flink op gereageerd.  
We willen graag iedereen die zijn / haar stem 
heeft gegeven aan Oud America bij de RABO 
Club support actie bedanken.  
Jammer genoeg is de Moeek nog gesloten, 
maar we hopen dat we ergens in 2021 weer 
gasten mogen ontvangen.  
Tenslotte willen we iedereen fijne feestdagen toewensen en een 
gelukkig en gezond 2021.  
 
 



 

Activiteitenoverzicht America jan. / febr. 2021 
 
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.  
December 
19/12 t/m 3/1/2021 – Kerstvakantie  
 

Januari 2021 
2 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
24-- inleveren kopie Peelklokje  
30 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
 

Februari 
10 – Activiteit Zij Vooruit ?  
21- inleveren kopie Peelklokje  
27 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  

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

Woning huren ?? 

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

 

 
 
 
 

Onder het motto: Houd America schoon! 
  

Hondenpoep    
Al jaren wonen wij op de Schiksedijk. Aangrenzend 
aan onze tuin heeft de gemeente een groenstrook 
aangelegd met gras. Als tuinliefhebber houd ik deze 
grasstrook netjes bij. Bladeren wegharken en er wordt 

gemaaid.  De laatste tijd wordt deze groenstrook echter 
als hondentoilet gebruikt. Is het niet mogelijk de hond uit 

te laten op een plek die geen overlast veroorzaakt? Mocht de nood bij de 
Schiksedijk toch te hoog zijn, dan verzoek ik de hondenbezitter(s) om de 
drollen op te ruimen. Zoals al eerder in het Peelklokje genoemd: 
hondenpoep mag in de daarvoor geplaatste prullenbakken of gewoon 

thuis in de prullenbak bij het restafval.  
Dan kan iedereen weer met een gerust hart over het gras lopen 
zonder poep aan de schoenen. 
Alvast dank.   
 

30 km. = hard zat in de bebouwde kom! 
Allemaal dank voor de medewerking ! 

 
Zo maken we America veilig.  

 

Wees op uw hoede !!! 
De laatste tijd vinden er regelmatig inbraken plaats in, vooral het 
buitengebied van America. Er worden links en recht “vreemde 
figuren” gesignaleerd. Wees waakzaam en geef inbrekers geen 
aanleiding tot inbraak of zorg dat je beveiligd bent ! 
Zorg ook dat je aangesloten bent bij de Buurtpreventieapp!  

 

Ondanks alles toch een bijeenkomst ?  
Klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar) te huur. De setjes zijn tegen een 
vergoeding per dag (€ 4,- per set) te huur. Er zijn sets te huur met beschermers 
voor binnengebruik (€ 6,50 per set) .  

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

http://www.inamerica.nl/
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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  

 

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 
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255  Huisartsenpraktijk America  077 4641707 
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  

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn:  
043-3617070  

 

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!!!  
 
 

Beste inwoners van America,.  
Aangezien er door de Bisschoppen nog overleg is kunnen er 
nog wijzingen komen in de maatregelen die tot nu toe vast 
stonden voor de kerken. Alle tijden en regels in dit artikel 
zijn dus onder voorbehoud. Wijzigingen en aanvullingen 
komen te hangen op de kerkdeur en het mededelingenbord 
naast de kerkdeur. 
 
I.v.m. de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus mogen er nu 
slechts 30 personen aanwezig zijn in de kerk. Daardoor zullen de missen 
anders zijn dan we gewend zijn. Er is dus dit jaar ook geen mis voor en 
door kinderen en geen Kindje wiegen. We betreuren dit zeer, maar zien 
door alle maatregelen geen mogelijkheden hiervoor. Welke missen er 
gepland staan voor Kerstmis staat hieronder aangegeven. 
Wilt u toch naar een mis komen, meldt u zich dan van te voren aan bij 
Ine Daniëls, telefoonnummer:  077-4641438   of   06-18260231.  
 
Men dient een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en naar buiten 
gaan. Kom niet naar de kerk wanneer u verkoudheidsklachten heeft. Een 
gedeelte van de banken is afgesloten. Houd de 1,5 m. afstand in acht. 
Gezinsleden uit 1 samenwonend gezin mogen met meerderen in de bank 
plaatsnemen. Volgt u s.v.p. de instructies op van de vrijwilliger bij de 
deur. Wij danken u voor uw begrip. 
 
Hierbij het overzicht van de missen rondom Kerstmis en de maanden 
daarna in onze eigen St. Josephkerk. Komen de tijdstippen u niet uit en 
wilt u naar een andere kerk, dan verwijzen we u naar de site van de RK 
Federatie Horst-Sevenum: www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl . Op 
deze site vindt u ook altijd de data van de missen en de misintenties in 
alle parochies. Denk er wel aan dat u zich overal eerst moet aanmelden 
voor een mis. Bij wie, dat vind u ook terug op die site. 
 
Missen rondom Kerstmis: 
Op zondag 20 december is er geen mis.  
 
Op donderdag 24 december is er een mis om 17.30 uur. Dit keer met 
medewerking van een organist die de mis muzikaal zal opluisteren.  
 
Op vrijdag 25 december is er een mis om 11.00 uur.  Zes saxofonisten 
van onze fanfare St. Caecilia zullen deze mis muzikaal opluisteren. 

mailto:wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl
mailto:beheerder@laefhoes.nl
http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/


Na de mis is de kerk open voor bezichtiging van de kerststal tot 16.00 
uur. 
Op zaterdag 26 december en zondag 27 december zijn er geen missen 
in onze kerk. 
Wel is tijdens deze dagen de kerk open voor bezichtiging van de 
kerststal van 11.00 tot 16.00 uur. 
 
Rooster voor de komende maanden:  (als er geen mis is, is de kerk 
gesloten) 
Zondag 03 januari GEEN MIS Zondag 10 januari -Mis om 11.00 uur 
Zondag 17 januari GEEN MIS Zondag 24 januari -Mis om 11.00 uur 
Zondag 31 januari GEEN MIS Zondag 07 februari -Mis om 11.00 uur 
Zondag 14 februari GEEN MIS Zondag 21 februari -Mis om 11.00 uur 
Zondag 28 februari GEEN MIS Zondag 07 maart -Mis om 11.00 uur 
Zondag 14 maart GEEN MIS Zondag 21 maart -Mis om 11.00 uur 
Zondag 28 maart GEEN MIS 

 
Opgave misintenties, fundaties enz.: 
Dit kunt u doen door middel van een briefje in de brievenbus, Pastoor 
Jeukenstraat 4  of bij Mart Derks, tel. 077-4641956, mjg.derks@home.nl  
of via het Secretariaat van de RK Parochiefederatie Horst-Sevenum 
waartoe onze kerk behoort.  
Contact algemeen secretariaat  tel. 077-3981416. Op maandag-, dinsdag-
, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.  
Email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl   
 
Het tarief voor een mis op zondag is € 27,50. Sommige tarieven (o.a. 
rouw- en trouwdiensten) zijn m.i.v. 1 januari 2021 gewijzigd. Zie voor 
de volledige lijst op het mededelingenbord naast de kerkdeur. De 
minimum kerkbijdrage voor 2021 is vastgesteld op € 115,00.   
Bankrekeningen bij de Rabobank:  voor h. missen  -  NL44RABO 0102 
5012 97, en voor kerkbijdrage  -  NL76RABO 0102 5075 11 
 
Telefoonnummer priesternooddienst:  
Hebt u dringend een priester nodig, bijv. voor een ziekenzalving ( en 
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen) dan is 
hiervoor een telefoonnummer beschikbaar: 06-55408023. Mocht u niet 
direct contact krijgen, spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in. De priester die op dat moment de telefoon beheert 
kan mogelijk op het moment dat u belt druk bezig zijn. U wordt zo snel 
mogelijk teruggebeld!  

Vrijwilligers – algemene oproep: 
Zoals iedereen wel zal weten draait onze kerk helemaal op vrijwilligers. 
Vrijwilligers die zich wekelijks of maandelijks inzetten voor het 
onderhoud en in stand houden van onze kerk en bijbehorend kerkhof. 
Doordat er vrijwilligers uitvallen door ouderdom, gezondheid en 
overlijden worden dat er ieder jaar minder. Daarom onze vraag of er 
misschien mensen zijn die 1 x per 3 maanden een paar uurtjes tijd over 
hebben om de kerk mee te poetsen of 1 x per 2 jaar tijdens de grote 
poets willen helpen. Of 1 x per maand het kerkhof mee wil schoffelen en 
bladvrij te maken. Wilt u meer weten wat het werk precies inhoudt, dan 
kunt u contact opnemen met Mart Derks, tel. 077-4641956  of Ine 
Daniëls, tel. 077-4641438  of  06-18260231 
 
Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we allemaal hadden 
gedacht. Toch hopen we dat we er mooie dagen van maken met elkaar. 
Niet fysiek samen, maar wel in elkaars hart. Zo kunnen we deze 
moeilijke tijd vol kracht en liefde doorstaan. 
Verder wensen we iedereen toch sfeervolle Kerstdagen en een gezond en 
gelukkig Nieuwjaar toe. Tevens willen we onze vrijwilligers heel 
hartelijk danken voor hun inzet en hulp in het afgelopen jaar.  
 
Namens de RK Federatie Horst-Sevenum:  
de coördinatoren van de St. Joseph parochie America 

 

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). 
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Uitslag Grote 
Clubactie 2020 

In de herfst is AVV America 
gestart met de verkoop van loten voor de Grote 

Clubactie. Helaas konden niet alle loten “aan de deur” verkocht 
worden, door welbekende redenen. Online konden er gelukkig nog wel 
loten verkocht worden. AVV America dankt dan ook iedereen die op deze 
manier de club gesteund hebben. 
De uitslag is inmiddels bekend. Je kunt op lotchecker.clubactie.nl 
controleren of je prijs hebt. 

 

AVV America wenst al haar leden en supporters 

Prettige Feestdagen en een sportief, maar 

vooral ook gezond 2021. 

 

Samen een leefbaar America houden! 
 
Al sinds 1949 zetten bewoners zich in voor de 
leefbaarheid van America, en met succes….. 
 
Velen van ons doen al wel ergens iets van vrijwilligerswerk. Heel 
goed natuurlijk, dat houdt America sterk. Om America nu en in de 
toekomst ook leefbaar te houden is het belangrijk dat er steeds 
weer nieuwe mensen zich in willen zetten voor ons 
dorp. De dorpsraad en dorpscoöperatie van America 
zijn bijvoorbeeld organisaties die zich bestuurlijk 
inzetten voor ons dorp. Zij hebben al vele zaken 
weten te realiseren in het belang van America.  
En dat willen ze blijven doen. 
 
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een toekomstbestending 
America? Kom dan eens een keer naar een openbare 
dorpsraadvergadering of neem contact op met Marco Hesp (DRA, 
06-51554717) of Jac Thijssen (DCA, 06-34451305). 
We hebben jou dus hard nodig!!! 

Beste leden van de KBO, 
Het jaar 2020 zit er bijna op het is een jaar 
geweest dat voor iedereen een grote impact 
heeft gehad in het doen en laten. Hopelijk 
zal het jaar 2021 meer ruimte bieden voor 
de activiteiten van de KBO. Het jaarprogramma is jullie al 
toegestuurd maar we moeten de eerste activiteit alweer afzeggen: 
op 20 jan dan zouden we de gezellige middag of spellen middag 
houden maar we vinden het niet verantwoord  om die door te 
laten gaan, wat wij heel erg jammer vinden. Misschien kunnen we 
op een later tijdstip dit er nog een keer tussen passen maar dan 
horen jullie dat met het KBO magazine of via het Peelklokje. 
Hopelijk komt er snel het vaccin zodat er weer normaal geleefd 
kan worden dus hou nog even vol en pas goed op U zelf. Nou 
genoeg over de beperkingen we willen toch weer vooruit kijken en 
positief blijven. We hebben ook dit jaar meegedaan aan de 
Raboclubsupport actie dat heeft een aardig bedrag opgebracht van 
€ 219.67. Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft dan ook 
hartelijk bedanken voor jullie stem. Beste leden rest ons nog 
iedereen een heel mooi kerstfeest en een gelukkig en voorspoedig 
Nieuwjaar te wensen met weer een normaal leven.  
Fijne feestdagen  

Het bestuur. 
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Uitnodiging 
Op woensdag 13 januari 2021 staat de eerstvolgende  

Openbare Dorpsraadvergadering gepland. 
Maar zolang de strenge Coronamaatregelen gelden  
zullen wij helaas niet fysiek bij elkaar gaan komen. 

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

of bel 06-51554717. 
 

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 enkele extra vrijwilligers voor onze jongste 
groepen, met name voor De Snoepertjes (5-7 jaar) die op vrijdagavond 
van 18.15 tot 19.15 uur bij elkaar komen.  
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 via info@jnamerica.nl,  
of bel/app 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar? 
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075  
Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik help u graag (verder) voor 
zover ik kan. U kunt op mij rekenen.  
Ondanks de beperkingen wens ik u toch fijne feestdagen toe en een gezond 2021! 

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
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Beste Mensen,  
 
Het Peelmuseum heeft een 
bewogen jaar achter de rug. Na 
een periode van onderhoud waren 
we er helemaal voor om er een 
super jaar van te maken. Toen we 
uiteindelijk open zouden gaan met 
de Peelbrunch kwam corona en moesten we de deuren op slot 
houden, wat een zeer onzekere tijd was voor ons als bestuur en 
vrijwilligers. Op 1 juni mochten we uiteindelijk weer de deuren 
open zetten voor de bezoekers en hebben we een benefiet concert 
georganiseerd wat zeer positief is ervaren, en hebben we een 
grote flyer actie opgezet  waardoor we toch nog een redelijk jaar 
hebben kunnen draaien.  
Doordat het museum enige tijd gesloten was hadden we tijd om 
over de toekomst na te denken. We hebben dan ook grootse 
plannen voor de toekomst. Hierover later meer. Na een TV 
uitzending waar alles negatief werd neergezet werden er 
verschillende sponsor acties opgezet door mensen uit het dorp die 
het Peelmuseum een warm toe dragen. Dat bewijst maar weer 
waar een klein dorp toch groot in kan zijn.  
Bestuur en vrijwilligers van het Peelmuseum zijn daar dan ook 
iedereen bijzonder dankbaar voor. Uiteindelijk hebben we het jaar 
toch positief af kunnen sluiten. Hopelijk wordt het komend jaar 
weer een jaar waar waar alles mag. Bij deze willen dan ook 
iedereen bedanken voor de steun die we ontvangen hebben, dit 
geeft ons weer de motivatie om er het volgend jaar weer te staan 
voor de bezoekers. Verder willen wij iedereen een heel mooi 
kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar toe wensen. 
Bestuur en vrijwilligers Peelmuseum. 
Bedankt!!!! Bedankt!!!! 
    

Kijktip! 

Nieuwjaarsdag om 12.00 uur op Omroep Horst aan de Maas: een 
speciale kersttoespraak door onze burgemeester e.a. 
 

Tarieven 2021 Parochie St. Joseph America 
(Vastgesteld door Bisdom Roermond) 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)   € 12,50 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag  € 27,50 
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden 
gehouden                         € 300,00 
Begrafenis mis (rouwgeld) € 475,00 
Huwelijksmis (trouwgeld)  € 475,00 
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een 
voorafgaande kerkdienst   € 75,00 
Bijdrage voor de begeleiding van een parochie-priester/diaken in crematorium zonder 
voorafgaande kerkdienst   € 475,00 
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk  
                                        € 475,00 
 
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar): 
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)    
5 jaar  €  62,50             10 jaar € 125,00                          20 jaar  € 250,00 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag 
5 jaar  € 137,50            10 jaar € 275,00                           20 jaar € 550,00 
De minimum kerkbijdrage voor 2021 is vastgesteld op:  €  115,00 

 
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het 
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder 
navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst), wordt niet 
gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de 
betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben 
betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de 
huidige parochie zijn verhuist). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het 
gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben 
betaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat een mooie kerstboom 
heeft de gemeente Horst aan 
de Maas dit jaar op het 
kerkplein geplaatst ! 
Een paar mensen hebben hier 
al hun kerstwens in gehangen 
 
Hang ook uw kerstwens in 
deze boom zodat iedereen 
het kan lezen. 

 

Thee lichtjes actie VC Trivia! 
Voorgaande jaren heeft VCM als financiële actie altijd theelichtjes 
verkocht, hiervan zijn nu nog circa 50 dozen over. Alle kleine 
beetjes helpen in deze tijd en dat geld ook voor de club, mocht je 
geïnteresseerd zijn om theelichtjes te kopen? Stuur dan graag 
eerst een appje of telefoontje naar 06-49351631 
 
Een doos bevat 100 theelichtjes en kost €2,- per doos.  
Het zou VC Trivia heel erg helpen in deze lastige tijden!  
 

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
2020 wat een jaar…. 
Vergadering plannen…..helaas weer afzeggen 

Oud ijzer ophalen…mag het/mag het niet…gelukkig het mag. 
Wedstrijden inschrijven….. wedstrijden aflassen. Oefenen kon 
gelukkig steeds doorgaan…soms met de nodige creativiteit 
Maar het belangrijkste: we zijn er allemaal goed doorheen gerold 
Én het contact met onze viervoeter was er niet minder om.  
Toch hopen we voor iedereen dat 2021 weer gewoon wordt, 
gewoon zoals we het gewend waren.  
Namens bestuur en leden wens ik iedereen fijne feestdagen en een 
heel gezond 2021!  

Beste mensen,  
 
Op de drempel naar het nieuwe jaar, 
2021, is het goed om terug te blikken 
op 2020. Wat een jaar! De corona pandemie heeft veel impact 
gehad en heeft dit nog steeds. 
Ook voor het LaefHoes was dit een moeilijk jaar. 
De vrijwilligersactiviteiten in het LaefHoes zijn tot een minimum 
teruggebracht en veel activiteiten zijn zelfs stopgezet. Voorlopig 
zullen we geen of weinig activiteiten kunnen ontplooien. Het is nu 
eenmaal zo.  
Alleen de Tuingroep heeft zich helemaal uit kunnen leven.  
Ook de werkgroep, die zich bezighoudt met zorg en ondersteuning 
onder de hoede van America, heeft (zij het veelal digitaal) 
stappen gezet.   
 
Van de andere kant was het prachtig om te ervaren hoe de mensen 
van America het LaefHoes een hart onder de riem hebben 
gestoken. De actie “America samen sterk” was hier een duidelijk 
bewijs van.  

Het jaar is anders gelopen dan gedacht... 
Wij wensen u, ondanks alles, 'zo fijn mogelijke feestdagen'  toe. 

Blijf gezond! 
Het bestuur van het LaefHoes.  

 

Aan het einde van het jaar een woord van dank aan alle bezorgers van 
de Dagwinkelfolders. Inmiddels bestaat dit clubje uit 15 personen, 

waarvan er wekelijks wel een aantal in de weer is.  
Super dat jullie vrijwillig dit doen!! 

Dagwinkel America i.s.m.  St. Brood op de Plank 
 

Zij Vooruit! wenst iedereen in deze bizarre tijd hele fijne 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

Helaas kunnen we ook in januari geen bijeenkomsten organiseren. 
Zodra we weer kunnen beginnen zullen onze leden dit persoonlijk 

horen.  
 

 



Apotheek en huisartsenpraktijk America. 
Iedere dag bereikbaar 
  Huisartsen  Apotheek  

Maandag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

dinsdag  8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

woensdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Donderdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.00 – 12.00   8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

In de pauzes (10.30 – 11.00) 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 praktijk is alleen bereikbaar op afspraak! U mag alleen naar de 
praktijk komen als er eerst telefonisch contact is geweest met de 
assistente. Ook bij vragen over medicatie of voor urine-onderzoeken. 
Staat er al een afspraak gepland en heeft u corona gerelateerde 
klachten dan neem eerst contact op met de assistente.  
Belangrijk is dus dat niemand onaangekondigd aan de balie komt. met 
uitzondering van het ophalen van de recepten.  
Alleen op die manier kunnen we op een veilige manier voor u en voor ons 
een stukje reguliere zorg weer oppakken. 
We hopen hiervoor op uw begrip. 
En dan dit: in het kader van de landelijke voorschriften en adviezen 
vragen wij iedereen, die onze praktijk betreedt een mondkapje te 
dragen. Dit geldt vanaf de leeftijd van 6 jaar. U dient hier zelf voor te 
zorgen. 
Vanaf van 1 oktober kunt u dus niet meer naar binnen zonder 
mondkapje.  
 
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 

Wij wensen U fijne feestdagen en de  
beste wensen voor 2021! 

 

Vaccinatie Corona 
Kijk op de website www.coronavaccinatie.nl , met informatie 
over de verschillende vaccins en de volgorde waarin er wordt 

gevaccineerd. Ook zijn er antwoorden te vinden op 
veelgestelde vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen over 

vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een goed 
geïnformeerde keuze te maken. 

 

Carnaval 2021 
Iedereen weet inmiddels dat de carnaval van 2021 niet zal worden zoals we 
gewend zijn. Geen bomvolle bondszaal, geen spannend uitkomen van prins en 
boerengezelschap, geen flink feest met de boerenbruiloft.  
Achter de schermen waren wij hard aan het werk om digitaal een 
carnavalsavond te plannen. Helaas kunnen we door de laatste 
coronamaatregelen hier niet verder aan werken. We zullen de maatregelen in 
de gaten houden en als er in de korte tijd die overblijft toch nog iets 
georganiseerd zou kunnen worden zijn jullie de eerste die het horen via 
facebook of onze website. Laten we er op hopen dat carnaval niet geheel 
onopgemerkt voorbij zal gaan dit jaar. 
Verder wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021, zorg goed 
voor jezelf en je naasten.  

CV de Turftreiërs  
 

Te Koop Haardhout 
Hout is op maat, droog en gekloofd. 

Info Tel 06-81274168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


Beste Americanen, 
Door de nieuwste coronamaatregelen zijn diverse winkels en 
bedrijven beperkt in hun normale doen en laten.  
Veel winkels moeten sluiten, maar ook veel winkels zijn creatief 
en bieden hun winkelwaren op een andere manier te koop aan.  
Cadeau artikelen,1001-dingen, kleding, uw kerstdiner, 
blauwbessenproducten, kerststukjes, kerstboeketten, 
schoonheidsproducten e.d. worden via webshops, via facebook, via 
Instagram of gewoon buiten in een tentje te koop aangeboden. 
U kunt telefonisch bestellen, u kunt appen en u 
kunt bij sommigen zelfs laten bezorgen! 

Kijk op facebook: America dat stiet en zie 

hoe creatief onze ondernemers zijn om toch hun 
waar te verkopen en u van dienst te zijn. 
 

Steun hen in deze moeilijke tijd! Dank! 

 
 

2020 is een bewogen jaar geweest, met z’n 
ups en downs. Wij zagen mensen creatief 
worden, iemand zat een tekening te maken in 

ons dorpspark, kinderfeestjes werden gehouden in het openlucht 
theater. Ik krijg een lekker modder-taartje van een kindje die met 
haar blote voetjes bij de waterpomp druk bezig is. Wat vonden wij 
het heerlijk hier in de zomer, onder de oude beukenbomen. Zelf 
vond ik de voorstelling “WEI” indrukwekkend, zeker op zo’n mooie 
zonnige dag. Maar ook de liedjes van Jack klinken prachtig tussen 
de bomen. En niet vergeten; de vele fiets-stop-momenten van 
menige fietser. Ja, hier midden in ons dorp is er een oase van rust, 
voor vele een plek om met kinderen even te schommelen en naar 
de beestjes te kijken en een handje voer te geven. En dit alles kan, 
omdat de vrijwilligers veel tijd in het onderhoud steken, met veel 
plezier. Maar ook jullie, bezoekers, die het park erg waarderen en 
hierdoor ons stimuleren om door te gaan. Daarom wensen wij jullie;  
GEWELDIGE KERSTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2021! 

 

Zoals iedereen heeft gemerkt heeft ook Sinterklaas 
dit jaar zo veel mogelijk thuis moeten werken. 

Gelukkig heeft hij wel een bezoekje kunnen brengen 
aan basisschool de Wouter. Op woensdag 2 december 

heeft hij samen met twee pieten een uitgebreid bezoek 
gebracht aan de school. Het leek of hij ’s nachts ook al 

op bezoek was geweest, want er lag een flinke hoop 
paardenpoep bij de ingang van school…  

De Sint werd op school gebracht op een lange aanhangwagen met een 
mooie tractor daarvoor.  

Bij aankomst 
stonden alle 
kinderen van 
de school voor 
het raam te 
kloppen en te 
juichen! 
Onder luid 
gezang van de 
kinderen werd 
Sinterklaas 
met zijn 
pieten binnen 
gehaald.  
Het was een 
zeer 
geslaagde en 

gezellige dag waarbij de kinderen allerlei voordrachtjes hebben kunnen 
doen en vragen hebben kunnen stellen aan Sinterklaas en zijn pieten. 
Ook werden er leerzame Sinterklaasactiviteiten gedaan op een mooi 
versierd schoolplein! 
Tenslotte kreeg iedereen nog een lekker zakje pepernoten met een 
zak(je) chips.  
 
Wij willen graag iedereen enorm bedanken die mee heeft geholpen om 
dit Sinterklaasfeest weer goed te laten slagen!  
Hopelijk allemaal tot volgend jaar met een intocht waarbij het hele dorp 
mee kan genieten van het verwelkomen van Sinterklaas! 

Hartelijke groeten,  Intocht Comité America 



Kendedie ?  
 

 
 

Deze maand een foto van  
Schaatsplezier op de Put in de 60-er jaren ! 

 

Gegevens (namen en jaartal) hierover kun je sturen  
naar info@oudamerica.nl  

Dank hiervoor.  
De foto van de vorige keer van de preekstoel in de kerk heeft 

weinig reacties opgeleverd. 

Elke week “nieuwe, oude foto’s” op de  
facebookpagina America dat stiet ! 

 
Werkgroep Oud America 

www.oudamerica.nl 
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe ! 

Pietenochtend VC Trivia 
Zaterdagochtend 28 november hebben we met de niveautjes een 
gezellige pietenochtend gehad. We hebben een aantal spelletjes 
gedaan. Toen werd er aan de deur geklopt en stonden daar twee 
zakken met cadeautjes en pepernoten. Ook zat er een brief van 
sinterklaas bij. In de brief stond dat sinterklaas er dit jaar niet bij 
kon zijn door het coronavirus, dus had hij het maar op deze 
manier opgelost. Zo kregen we toch nog een cadeautje en iets 
lekkers. 
We hebben er erg van genoten!  
Tot volgend jaar! 

 
 

 
 
 
 
 

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


 
 

 

 
 



Café Boëms Jeu 
Wenst u fijne feestdagen ! 

 

Boëms blieft Boëms : 
altijd  

Alderwets gezellig 
 



 
 

Geluidschermen langs het spoor in America???????? 
Prorail en de gemeente zijn een visualisatie aan het maken van 
hoe het er mogelijk uit komt te zien in ons dorp als er schermen 
komen. Zodra dit binnen is, is dit via een link te bekijken op 
facebook: America dat stiet en op www.inamerica.nl  

We zijn benieuwd. Kijk er eens kritisch naar! 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 26 nov. werd Tygo geboren, zoon van Niels Kleuskens en Sabrina Snellen.  
 
Bij Muziekver. St. Caecilia waren dit jaar weer een aantal jubilarissen: Rob 
Haegens en Rob Jacobs beiden 40 jaar lid, Annie Daniëls, Petra vd Munckhof 
en Ger vd Munckhof allen 50 jaar lid en Thei vd Homberg zelfs 70 jaar lid. 
Gefeliciteerd allemaal en Thei in het bijzonder.  
 
Op initiatief van een ondernemer in America zijn er een aantal kerstpakketten 
bezorgd bij mensen, die dit verdiend hebben of nodig hebben. Super actie! 
 

Hay Poels verhuist na 90 jaar van America naar Venray (Tryneshuis). Hay, veel 
geluk in je nieuwe omgeving en dank voor alles wat je in America gedaan hebt!  
 
Aan het eind van het vreemde jaar 2020 willen we graag alle medewerkers van 
het Peelklokje bedanken voor hun geweldige vrijwillige maandelijkse inzet: de 
redactieleden, de vouw- en nietploeg, de trouwe bezorgers en natuurlijk ook de 
adverteerders en de begunstigers. We gaan in 2021 alweer de 35e jaargang in.  
 
Hopelijk normaliseert zich alles weer op niet al te lange termijn! 
We wensen alle lezers zo  fijn mogelijke kerstdagen en alle goeds toe met veel 
goed nieuws voor 2021.  
Dit geldt ook voor de lezers buiten America en in het buitenland die het 
Peelklokje online lezen via www.inamerica.nl . 
De redactie: Ine v/d Munckhof, Wilma van Ginkel, Ger Pluk, Jos Reintjes en Hay 
Mulders 
 
In januari publiceren we altijd een overzicht van de geboorten en de 
overlijdens van het afgelopen jaar (2020) , die bij ons bekend zijn. Heeft u nog 
gegevens hiervoor? Graag doorgeven.  

 
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.  
 
 
 
 
 
 

http://www.inamerica.nl/
http://www.inamerica.nl/

