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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 FEBRUARI 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. 

 

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. 
Zorg wel dat u ingeschreven staat bij Wonen 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
http://www.thuisinlimburg.nl/


 

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
http://www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.cohesie.org/


 

 

 
 
 

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 
 

 

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, ook al is het digitaal! 

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
http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:peggywismans@home.nl


Mantelzorger en de avondklok. 
Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te 
verlenen die niet kan wachten. Wel is het noodzakelijk dat zij een 
verklaring noodzakelijke mantelzorg bij zich hebben. Deze verklaring is 
online te downloaden op de website van MantelzorgNL: 
mantelzorg.nl/avondklok. 

 

De verklaring is ook te vinden op de website van de gemeente 

https://www.horstaandemaas.nl/mantelzorg en van Synthese  

 

https://synthese.nl/nieuws/verklaring-noodzakelijke-mantelzorg/. 

 

 

                  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 !! 

 
 

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.  

 

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

Peelklokje” 
 

Activiteiten Aan de Brug. 
Voorlopig is Aan de Brug gesloten voor activiteiten.  

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

beheerderaandebrug@gmail.com 

 

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 ! 
Zoekt u vervoer naar de locatie om te vaccineren de komende tijd? 
Ook hier (Venray of Blerick) brengt ViA u naar toe! 
 
 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmailing.mantelzorg.nl%2furl.php%3fsubid%3d0mxzq6vv5w%26nstatid%3dr71lkpn%26info%3dlq5n3wz%26L%3d974%26F%3dH&c=E,1,yqH9TsgBU4S00q5nqhjhWB-6LDdAbf9yKAhwFlIG6LwArBUHDkmswYsaqrTnSpipbgsRMfwp73uYvpcVdZJoLhun7v_duuoHo-6Q85OqQ9UoYhjP7lP1swytTm-o&typo=1
https://www.horstaandemaas.nl/mantelzorg
https://synthese.nl/nieuws/verklaring-noodzakelijke-mantelzorg/
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http://www.madeleineschuurmans.nl/
https://repaircafe.us2.list-manage.com/track/click?u=11c2f8d9e3815c5476f7c0829&id=434542e94f&e=c6358543be
http://www.inamerica.nl/


 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
Alle zorgdisciplines onder één dak  

midden in het centrum van America: 

Zie ook www.laefhoes.nl  
 

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. 
 

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 
 

 

BLOEDPRIKKEN  
In februari en maart 2021 alleen   

op donderdag van 09.30-10.00 uur. 
In de serre van ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.  
 

http://www.laefhoes.nl/


 
 

Belastingservice Horst 
Hulp nodig bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Alleen voor particulieren, 
geen ZZP, alle aangiftes, ook overlijden en erfbelastingen, tevens Zorg en 
huurtoeslagen. Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor 
elke kleine beurs. Alle vaste klanten krijgen tussen eind jan. en half febr. 
automatisch van de belastingdienst een nieuwe machtigingscode 2020. 
Ook krijgen de vaste klanten voor eind febr. bericht van ons hoe we in 
deze periode onze dienstverlening zullen gaan organiseren. Voor 1 april 
ingevuld betekend voor 1 juli bericht van de belastingdienst. 

Info 06-1244 6049 en 077-3984788 of 
belastingservice.horst@gmail.com of 
https://www.belastingservicehorst.nl 

 

 
 

GEZOCHT: WONING in AMERICA 
 

Wij zijn op zoek naar een woning, liefst vrijstaand of 

een ruime 2-onder-1 kap.  

Met een leuke tuin. Opknapper mag ook! 
 

Ben jij diegene die zijn huis graag wil verkopen of ken 

je iemand? 

Dan horen wij dat graag!! Bel dan naar: 06-28725705. 
 

Zoekt u vervoer naar de locatie 
Venray of Blerick om te 

vaccineren de komende tijd? 
Ook hier brengt ViA u naar toe! 

 

mailto:belastingservice.horst@gmail.com
https://www.belastingservicehorst.nl/


Activiteitenoverzicht America febr. / maart 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.  
 
Februari 
6 – Grote Turftreiers Radioshow met de uitreiking van de Orde van Verdinste aan ??? 
6 – Grote Turftreiers Radioshow met de Zwetsers en veel foto’s, filmpjes en muziek ! 
17 – digitale dorpsraadvergadering  
21- inleveren kopie Peelklokje  
27 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
 
Maart 
3 – Activiteit Zij Vooruit ? 
17 – Tweede Kamer verkiezingen  
20 – Lancering Plekskes van geluk in Horst aan de Maas 
21- inleveren kopie Peelklokje 
21 – Jaarvergadering Fanfare (10.30) 
24 – Activiteit Zij Vooruit ? 
24 – KBO Algemene ledenvergadering ? 
? – activiteit Zonnebloem ? 
27 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
 
April 
7 – Activiteit Zij Vooruit 
10 -11 - Solistenconcours Horst a/d Maas - Fanfare  
? RCC activiteit Zonnebloem 
13 – KBO Fietstocht  
18- inleveren kopie Peelklokje 
20 – KBO Huifkartocht 
23 - Koningspelen 
24 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  

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

 

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  

 

 

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  

 

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). 

 
 

http://www.inamerica.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl
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OVERZICHT OVERLIJDENS in 2020 (voor zover doorgegeven) 
13 jan.  Frank ten Doeschate - (62 jaar) 
20 jan.  Wim Verheijen – (63 jaar)  
19 feb.   Nell Hesp – (61 jaar) 
01 april  Truus van de Munckhof-Kleuskens (95 jaar) – Sevenum 
09 april  Rien Sonnemans - van Dijnen (69 jaar) 
19 april  Mien Versleijen - Roelofs (88 jaar) – Sevenum 
05 mei  Toos Jacobs - Kellenaers (79 jaar) 
14 mei  An Hermans - Keijsers (81 jaar) – Sevenum 
15 juni  Dien Drabbels - Gielen (84 jaar) 
12 aug.  Sef Willems (87 jaar) 
16 aug.  Wim Aerts (86 jaar) 
28 okt.  Nelly Kleuskens - Cleven (78 jaar) – Nieuw Zeeland 
30 okt.   Jac Arts (73 jaar) 

 
GEBOORTE-OVERZICHT 2020 (voor zover doorgegeven) 
03 april LARS, zoon van Nico Janssen en Lieke van Helden. 
16 april FIN, dochter van Roy en Jolijn Derix-Ummenthun. 
06 juli WOUT, zoon van Thijs Baltissen en Nicole Huijs. 
24 juli LYNN en TIJN, dochter en zoon van Mart Mulders en 

Loes Hegger. 
17 juli SAAR, dochter van Ruud Reinders en Beike van Heijst. 
02 sept. ROMY, dochter van John Minten en Kim Flos. 
05 okt. SAM, zoon van Krijn Schetters en Patty Schurink. 
26 okt. LIZ, dochter van Loek Philipsen en Nicole Aarts. 
29 okt. PIM, zoon van Niels Mertens en Loes Weijs. 
09 nov. LOU, zoon van Tom Ummenthun en Dorris  Geurts. 
11 nov.  TEUN, zoon van Hans Vissers en Marij Weijs. 
26 nov.  TYGO, zoon van Niels Kleuskens en Sabrina Snellen. 
 

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 !!  
Ondanks de moeilijke corona-tijd moeten we kijken wat wel nog kan.  
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.  

Hay Mulders Dorpsondersteuner.  

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 urineonderzoeken. 
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. 
U kunt 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 

 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


 
 

Hoe help je mensen met een psychiatrische 
kwetsbaarheid in coronatijd? 

 
Het zou fijn zijn als wij in deze moeilijke periode iets kunnen 
betekenen voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. 
Hierbij enkele tips! Kijk er naar met een frisse blik! 

1. Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar voor deze doelgroep 

extra belangrijk. Denk daar bij aan een wandeling in de 

omgeving, zoek eventueel een bankje op.  Houd wel voldoende 

afstand. In gesprek gaan met elkaar is tijdens een wandeling 

gemakkelijker en meer ontspannen.  

2. Naar buiten gaan, even weg tussen de muren. Fietsen of in de 

tuin werken. (bladeren opruimen) Even de wind op het gezicht 

voelen. Stimuleer ook, dat deze persoon ook alleen gaat, ook al is 

het moeilijk. Daglicht is ook belangrijk, (vit D) en werkt tegen 

somberheid, vooral rond 14 uur. Leg uit dat het belangrijk is, om 

niet in een isolement te raken 

3. Zijn er mensen bij jouw in de buurt die een psychiatrische 

kwetsbaarheid hebben, maak een praatje. Durf ze aan te 

spreken, als iemand niet wil praten, merk je dit wel. Geen 

probleem! Belangrijk is dat ze even aandacht krijgen. Een praatje 

doet wonderen. 

4. Stimuleer een actieve bezigheid, zodat deze persoon afleiding 

heeft en minder gaat piekeren. Misschien heb je thuis nog iets 

liggen, bv tijdschrift of legpuzzel waar je niets mee doet. Sociale 

contacten, wijkgebouw aan de Brug, open inloop etc. zijn ook 

opties, indien deze open zijn. Familie is ook belangrijk. 

5. En het lijkt afgezaagd, maar een kaartje doet wonderen. Tovert 

even een glimlach op een gezicht. En dat is o zo, belangrijk. 

 
Maar houd bij al die tips, de coronaregels in je gedachten.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IN MEMORIAM;   

Joke de Wit-Oostveen. 

  
Onlangs kregen we het droevige bericht, dat Joke de Wit op dinsdag 19 
januari is overleden. 
Joke zette zich in het verleden met hart en ziel in voor onze vereniging. 
Van 1985 t/m 1996 was zij zelfs onze voorzitster. We herinneren ons haar 
als een actieve, lieve en betrokken vrouw. 
Joke overleed in de leeftijd van 78 jaar. 

  
We wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel 
sterkte met dit verlies. 
 Bestuur en leden “Zij Vooruit”. 

 

Joke was ook een groot aantal jaren een actief lid van ons koor. 
Helaas is het koor opgeheven in 2018.  
Als alt was Joke bij veel repetities en optredens aanwezig. Ook bij 
de diverse acties was ze van de partij en ze zorgde tot het laatst 
voor de koffie tijdens de pauzes. We zullen haar missen. 
  
Oud leden Gemengd Zangkoor “Cantaremos” America. 

 

Tips uit de nieuwsbrief van het Groene Kruis om deze lastige 
tijd door te komen: 

 
• Puzzel erop los! Print verschillende soorten puzzels uit. Sudoku, 
kruiswoordpuzzels, woordzoekers enzovoort en plan zo af en toe eens 
een puzzeluurtje in. Heeft u een buurman/buurvrouw of familielid die 
ook graag puzzelt? Print dan dezelfde puzzels uit en doe deze in de 
brievenbus met een lief ondersteunend kaartje. Liever online puzzelen? 
Dat kan met een gratis account via www.denksport.nl/online-puzzelen 
 
• Kleur een kleurplaat. Dat klinkt misschien wat kinderlijk, maar 
kleurplaten voor volwassenen geeft rust en ontspanning. Doordat kleuren 
een geconcentreerd werkje is laat u even alles om u heen los. U vindt 
hier diverse kleurplaten www.topkleurplaat.nl/volwassenen/ 
 
• Schrijf kaartjes.Iedereen zit in hetzelfde schuitje en iedereen kan 
zo nu en dan wel even een hart onder de riem gebruiken. Stuur 
bekenden, buren, vrienden of familieleden een lief kaartje met een 
persoonlijke boodschap. Zo bent u op afstand toch een beetje bij elkaar! 
 
• Veel mensen hebben ze nog op zolder liggen, heerlijk ouderwetse 
legpuzzels. Tover uw tafel om tot puzzeltafel en puzzelen maar! Met een 
grote puzzel bent u wel een aantal uurtjes zoet. Ruil eventueel uw 
puzzels ook met vrienden of familie. Een aantal puzzelaars in America is 
hier al volop mee bezig.  
 
Meer tips op https://www.groenekruisleden.nl/afleiding/ 

Veel plezier !! 
 

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. 

http://www.denksport.nl/online-puzzelen
http://www.topkleurplaat.nl/volwassenen/
http://www.topkleurplaat.nl/volwassenen/
https://www.groenekruisleden.nl/afleiding/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


 

 
 
 

Hierbij wil ik iedereen  bedanken voor de vele kaarten die ik heb 
mogen ontvangen bij het overlijden van Jac. 
Geweldig dat er  zovelen  meeleefden. 
 
Bedankt, Tilly Arts 

 

Turftreiërs en Turftreiërinnen, 6 februari is het zover ! 
 
De 'Groëte Turftreiërs Radioshow' zal door de aangescherpte 
maatregelen helaas niet meer live plaatsvinden. Maar dat drukt de 

pret niet!  
De show wordt vooraf opgenomen en zal op zaterdagavond 6 
februari gedeeld worden via Facebook, www.turftreiers.nl en 
ledenmail. Vanaf dat moment kun je de show elk moment bekijken 

 

 

Beste leden van de KBO, 
Wij staan weer voor een nieuw jaar 
hopelijk wordt 2021 een jaar waar 
alles weer kan en mag. Hopelijk 
worden we snel gevaccineerd zodat 
we weer veilig bij elkaar kunnen 
zijn. Maar beste leden zover is het 
nog niet en tot die tijd zullen we nog 
afstand moeten houden, maar zo gauw als het kan pakken we de draad 
weer op en kunnen  we weer de activiteiten doen die op het jaar 
programma staan.  
Wanneer de eerste groep gevaccineerd wordt, is nog niet helemaal 
duidelijk en of iedereen zich laat vaccineren: dat is helemaal aan jullie 
zelf, maar als je twijfelt bespreek dat met je huisarts. Een ding is zeker 
als we weer snel onze vrijheid terug willen dan zullen we toch met 
zoveel mogelijk die prik moeten halen.  
Of de algemene leden vergadering door gaat is op dit moment nog niet 
te zeggen. Wij hopen in ieder geval van wel. Nou beste leden hou nog 
even vol want er komen zeker weer betere tijden aan wanneer weer 
alles mag en kan, en tot die tijd als er iets is durf te vragen dan 
proberen we jullie te helpen.  
Tot zover blijf gezond en hou vol. 

 

Dankbetuiging 
Wij danken iedereen die ons gesteund heeft in deze bijzondere 

tijd bij het overlijden van mijn lieve man, ôzze Pap en Opa Trein, 

 LEI HAEGENS. 
Jullie bloemen, kaarten, medeleven en aanwezigheid,  

hebben ons goed gedaan.  

 

Tonny Haegens, kinderen en 

kleinkinderen 
 

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.turftreiers.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3lKTv-oaeD3BRy5p2l5P6f2fPKWW1HXo4oWtC5o_nGfbqsMgl6DfoU30o&h=AT2azIan8g30EfIK3o_YF-_qwAt3udmmCn0jhPogvcMVQr9kR4xI5rWVz0QLssPwqeeWymw33SIS1UUAoA9aR9y2RLOA12i0Bq6LoGBgi8ad-_J6n_yio3Zg5_v45-17kx_uywmgKFIqYKeIZ-eh&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT23fdUW0DRCPOVhAMe-xwVxTFbxtd4dNdZqYCUMHbV12i86_gwnkDNqgEapgjVrnJneceIVlWhX5RJdtWIUGMXqqwZ38tFEnf9UMXU2RiYgU0QWVEwiUjqutL8e3bX3MdcY-CVInn0ILzFKU6tZp0W4hfYNz9MDfK5JUs1_Kctec_lPpdCChrQFK54BV0jxapzx-GiV7_BWQvvAoyBZoog6GupNqENE3g2R9r9FsfyGZ3wOfy2hy9x2mA


 
 

Beste Americanen,  
Onlangs heeft u een informatiefolder ontvangen over de 

activiteiten van de dorpscoöperatie. Heeft u na het lezen 
nog vragen hierover of wil u zich inzetten voor het bestuur 

van de dorpscoöperatie?  
Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons :  

06 -21274075 of 077 4642134 
 

 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 17 februari 2021 staat de eerstvolgende  
Openbare Dorpsraadvergadering gepland. 

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

Daarom houden we deze avond een videovergadering. 
 

Wil je meedenken en praten of heeft u vragen aan de 
dorpsraad? 

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

 
 
 

Samen een leefbaar America houden! 
 
Al sinds 1949 zetten bewoners zich in voor de 
leefbaarheid van America, en met succes….. 
 
Vele 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!!! 
 
 



 
 

 

 
 



Café Boëms Jeu 
 

 

Boëms blieft Boëms : 
altijd  

Alderwets gezellig 
 



 

30 km. = hard zat in 
de bebouwde kom! 
 

 
 
 

 
Elders 60 km. !! 

 
Dank voor de 

medewerking ! 
 

Zo maken we 
America veilig.  

 



 
 

Kendedie ?  

 
Deze maand een foto van ‘n groep jongens op school met 

toch wel enkele bekende gezichten.  
 

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

Dank hiervoor.  
De foto van de vorige keer van schaatsplezier op de Put heeft  

een aantal reacties opgeleverd. 

 
Elke week “nieuwe, oude foto’s” op de  

facebookpagina America dat stiet ! 
 

Werkgroep Oud America 
www.oudamerica.nl 

 

 
 

Op 26 februari 2021 zijn  

Mart en Veronie Derix - Mollemans  
50 jaar getrouwd. 

 

In verband met corona kunnen wij het jammer genoeg  
alleen met ons eigen gezin vieren. 

 

Mart en Veronie Derix,  
Nieuwe Peeldijk 18, 5966 NB , America  

mb.derix@planet.nl  

mailto:info@oudamerica.nl
http://www.oudamerica.nl/
mailto:mb.derix@planet.nl


BLOEDPRIKKEN  
In februari en maart 2021 alleen op donderdag van 09.30 uur 

tot 10.00 uur. 
In de serre van ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6. Neem altijd het ziekenhuispasje mee.  

 

Mensen in het nieuws 
Op 6 januari overleed Lei Haegens (Lei van de smid), echtgenoot van Tonny 
Cremers.  Lei was 90 jaar.  
Op 8 januari overleed Toon Litjens, echtgenoot van Mariet Litjens – Willems. 
Toon was 70 jaar.  
Op 10 januari overleed Thei Kleuskens, echtgenoot van Door Janssen. Thei was 
88 jaar.  
Joke de Wit- Oostveen (echtgenote van Joop de Wit †) is op 19 januari 
overleden op haar kamer aan de Schoutstraat 8b te Sevenum. Ze was 78 jaar.  
Op 26 januari overleed Jac Vervoort, echtgenoot van Jeanne Vervoort – van de 
Water. Jac was 70 jaar.  
 
Op 30 januari werd Hay Janssen 96 jaar (Zouavenstraat 1). Gefeliciteerd Hay! 
 
Op 11 januari werd Tuur geboren, zoon van Henk Willems en Nikki Ummenthun 
en broertje van Lien (Griendtsveenseweg 27). Op 18 januari werd Loek geboren, 
zoon van Jos en Marij Peeters --Fermont, broertje van Sef (Putweg 16). 
 
Als nieuwe bewoners begroeten we Olav en Erica Moorees op Pastoor 
Jansenstraat 1 en op Grad Poelsstraat 11 is Sultan Tsadik komen wonen, 
geboren in 1974 en afkomstig uit Eritrea. Allemaal welkom in America. 
 
Op 26 februari zijn Mart en Veronie Derix – Mollemans 50 jaar getrouwd. 
Gefeliciteerd! 
Marleen Hendriks was onlangs 25 jaar in dienst van Lagotronics SLV in Blerick. 
Een felicitatie waard.  
 
Carnaval wordt dit jaar heel anders ingevuld dan andere jaren. Het is niet 
anders. Toch is er wel wat te doen: op zaterdagavond 6 februari vanaf 19.45 
uur kunt u genieten van een geweldige show met daarin o.a. de uitreiking door 
Prins Geert d’n 3e van de Orde van Verdinste “d’n Turftreier” aan ?????? , een 
optreden van de Zwetsers en veel foto’s, muziek, kwats en filmpjes. Geniet van 
deze show! Alaaf !!! 
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.  

 

 


