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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
Prov. Klachten telefoon
043-3617070
Gemeente Horst a/d Maas
077-4779777
Kind Centrum De Wouter
0774641918
OJC Cartouche
077 4642166
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255
Jong Nederland (Blokhut)
077 4642983
Redactie Peelklokje
077 4642033
Dagblad De Limburger
077-7110046
Wonen Limburg (Horst)
088-3850800
CIZ Nrd Limburg
088-7891000
Kindertelefoon
0800 – 0432
Melding zwerfvuil 077- 4779777
Beheerder Aan de Brug Kees 06-10100175
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075
Vervoer in America :
06 38294416
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023
Kennisloket Ouderenzorg
088 131 16 57

Politie minder dringend gevallen: 0900 – 8844
Huisartsenpost:
0900-8818
coord. Kerkbestuur M. Derks 077 4641956
Stichting “ Aan de Brug”
077 4641269
Kantine (v.v America)
077 4641212
Huisartsenpraktijk America 077 4641707
Gymnastiekzaal
077 4641924
Dorpsraad America
06-51554717
Hallo Horst a/d Maas
077-208 3201
Lokale omroep Horst a/d Maas 077 3987742
Gehandicaptenplatform
077 3986684
Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88
Bestuur ‘t LaefHoes 0774641943
beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl
Gebiedsteam Peel
077-4779777
Synthese Horst
077 397 8500
Meld Misdaad Anoniem”
0800 – 7000

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn: 043-3617070

KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 APRIL 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.

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 en jaarlijks
uw inschrijving verlengt.

Hulp of zorg nodig ??
Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg.
077-4779777

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

"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.

OP ZOEK NAAR EEN WONING ?
Wil jij ook wel wonen aan de Kerkbosweg of
Grad Poelsstraat?
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.

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

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!

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.

DUO fiets, ook voor America.
Fietsmaatjes gezocht!
De duofiets is bedoeld voor mensen, die niet meer alleen kunnen
gaan fietsen. Gezellig naast elkaar met een maatje een ritje
maken. Met een fietsmaatje op de duofiets is dat wel mogelijk.
Samen op pad op een duofiets met elektrische trapondersteuning.
Genieten van onderlinge gesprekken, genieten van de omgeving en
lekker in beweging! Gezond en gezellig.
De duo fiets is mogelijk gemaakt door 3 fondsen, aangevraagd door
de dorpsondersteuner i.s.m. de dorpscooperatie America, t.w.
Postcodeloterij Buurtfonds, ANWB Fonds en het Oranje fonds.
De duofiets is geschikt voor jong en oud. In de regio zijn al meer
dorpen, die beschikken over een duo fiets.
Wilt u ook fietsmaatje worden? Neem dan contact op met Hay
Mulders, dorpsondersteuner. 06-21274075

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
Weer op maandag van 8.00 – 8.30 uur en
op donderdag van 09.30-10.00 uur.
In de serre van ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6

Neem altijd het
ziekenhuispasje mee.

POTGRONDACTIE
Dank aan iedereen die een steentje
heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie.
Wilt u nog potgrond? Geen probleem!
Bestel alsnog via secretariaat@mvcaecilia.nl
en uw potgrond wordt thuisbezorgd!

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

Leergeld Horst ad Maas zoekt
intermediairs om gezinnen te
bezoeken
Stichting Leergeld Horst aan de Maas zoekt nieuwe
intermediairs die als vrijwilliger de contactpersoon
tussen gezinnen en haar stichting vormen. Leergeld Horst aan de Maas
helpt gezinnen met een laag inkomen bij de kosten die ze maken voor
school, sport(clubs) en cultuur.
De intermediairs voeren intake gesprekken bij de gezinnen thuis. Daarin
bespreken ze hun aanmelding en inventariseren ze de behoefte van
gezinnen. Via Leergeld Horst aan de Maas kunnen gezinnen met een
inkomen rond het bijstandsniveau financiële hulp ontvangen voor
bijvoorbeeld de schoolnota, de aanschaf van schoolspullen, een
(tweedehands) fiets en de kosten voor de sportclub, zwem- of
muziekles. Een intermediair blijft na het eerste bezoek de vaste
contactpersoon voor dit gezin. Deze vrijwilligersbaan kost enkele uren
per week. Intermediairs helpen kinderen tussen 0 en 18 jaar om lekker
mee te kunnen doen op school en in hun vrije tijd. Samen met de andere
vrijwilligers van Leergeld Horst aan de Maas zorgen ze ervoor dat geld
niet de reden mag zijn om niet mee te kunnen met vrienden en
leeftijdsgenoten.
Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een
inkomen rond het bijstandsniveau. De regeling geldt zeker ook voor
werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Kijk voor meer
informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl of stuur een mail naar
info@leergeldhorstaandemaas.nl.

Advies nodig over ouderenzorg? Voortaan niet
meer de gemeente, maar het zorgloket bellen!
Zeven Noord-Limburgse gemeenten werken sinds kort samen in het
gratis Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg. Die moet het aanvragen
van zorg sneller en eenvoudiger maken, voor de inwoners én voor de
gemeenten.
Het loket is een samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Beesel,
Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo, en de
coöperatie van zorgverzekeraar VGZ. Wie vragen heeft over
ouderenzorg, kan voortaan telefonisch op één plek terecht.
Een adviseur van het loket geeft gratis advies en informatie over de
zorgmogelijkheden en hoe die zorg geregeld moet worden. Dat geldt ook
voor zorg die door een gemeente wordt geboden, zoals de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). In
dat geval neemt de adviseur contact op met de betreffende gemeente
en wordt de klant daar direct verder geholpen, zo beloven de
gemeenten. ‘Zo hoeft u maar één keer uw verhaal te doen en willen we
voorkomen dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd.’
Kennis gebundeld
Binnen het Kennisloket wordt alle kennis van gemeente, zorgkantoor en
zorgverzekeraar gebundeld, zeggen de initiatiefnemers. De zoektocht
naar de juiste ouderenzorg wordt hierdoor voor ouderen, hun
familieleden, mantelzorgers of casemanagers korter en duidelijker.
Bovendien wordt er hulp geboden bij het aanvragen van de zorg.
Proef
Binnen de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas werd al langer
met het loket gewerkt, bij wijze van proef. Sinds enkele weken zijn de
vijf andere gemeenten uit de regio aangesloten. Daarmee is NoordLimburg volgens Coöperatie VGZ en de gemeenten de eerste regio in
Nederland waar op deze manier wordt samengewerkt.
De hulp die via het loket gegeven wordt is gratis en voor alle ouderen uit
de zeven aangesloten gemeenten. Die hoeven daarvoor niet bij VGZ
verzekerd te zijn. Het Kennisloket is van maandag tot en met vrijdag
tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar via 088 131 16 57.

Tijd om weer lekker mee te doen op een sportclub
voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
Sportclubs zijn weer gestart met hun jeugdactiviteiten
De meeste sportclubs zijn weer gestart met hun activiteiten voor
jeugdleden. Een goed moment om (weer) lekker mee te gaan doen bij
een sport-, dans- of een jeugdvereniging. Lid zijn of blijven van een
sportclub of Jong Nederland vraagt best wat van uw portemonnee.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen
met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage
ontvangen voor contributie, sportkleding of een muziekinstrument.
Want kinderen die lekker meedoen aan sport, muziek
en vrije tijd, zijn gezonder, ze leren hartstikke veel
en maken nieuwe vriendjes. Juist nu! Leergeld Horst
aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met
een laag inkomen maken voor school(reisjes),
rekenmachines, schoolfietsen, schoolspullen of
een laptop voor school. De regeling is er voor
kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook
voor werkende ouders en ondernemers met een
laag inkomen. Kijk voor meer informatie
www.leergeldhorstaandemaas.nl.

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

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.

Beste Americanen,
De winter is voorbij maar de Corona helaas nog niet.
Misschien zijn er nog Americanen die de tijd doorbrengen
met het maken van legpuzzels.
Ik heb meerdere puzzels van 500 stukjes, die ik graag uit
wil lenen aan dorpsgenoten. Speciaal voor de ouderen
heb ik ook puzzels met grotere stukjes.
Heeft u in interesse om hier gebruik van te maken? Dan
graag een telefoontje naar 0610364596 (na 17.30 uur)
Groetjes Nelly vd Coelen Kabroekstraat 46

WhatsApp Buurtpreventie in
America!
Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse WABPGroep opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp,
06-51554717 of via veiligamerica@gmail.com. Laten we

samen America veiliger maken!!!

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).

Vanaf maandag 29 maart is de winkel weer
geopend.
We willen U erop attenderen dat we wat
betreft de hoeveelheid asperges een slag
om de arm houden en nog wel afhankelijk
zijn van het weer.
Wel zullen er voldoende groente, fruit,
blauwe bessenproducten, melkproducten
en eieren zijn i.v.m. het paasweekend.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze
website: www.svoxalis.nl
Fleur de Paasdagen op met Paasbloemen én steun SV Oxalis!
Geen deur-aan-deur verkoop dit jaar maar bestel nu je narcissen online! Ga naar:
https://bit.ly/38QvX85
Bestellen van de Paasbloemen kan t/m maandag 29 Maart 2021.
Een bosje Paasbloemen kost € 2,50 per stuk.
Op woensdag 31 Maart zijn de bestelde bosjes tussen 13.30-18.30u
af te halen bij de kiosk in America.
Betaling kan vooraf (uiterlijk maandag 29 maart) door het verschuldigde bedrag over
te maken op rekening NL50 RABO 0187 4816 28 t.n.v. SV Oxalis o.v.v. je naam en
het aantal bestelde bosjes of
contant op het moment van afhalen.
Bij vragen neem contact op met Nellie Hermans:
077-4641325 of nelliehermans@home.nl
Opgaves nieuwe leden. Korfballen is gaaf! Kom gezellig meedoen!
De teamopgaves voor het nieuwe seizoen komen er weer aan. De verwachting is
dat er in september weer competitie gespeeld mag worden, maar wellicht dat er
de 2e helft veld van dit seizoen nog iets mogelijk is. Gelukkig dat we in de
Coronatijd buiten kunnen trainen en onderlinge wedstrijdjes mogen spelen. Heb
je zin om korfbal een keertje te proberen? Kom dan eens meedoen met een
training van één van de teams op Sportpark Wienus in Hegelsom.
In alle leeftijdsklassen zijn mogelijkheden van Senioren, midweek, recreanten,
jeugdteams tot Kangoeroes en KombiFit. Aanmelden voor een training kan via
info@svoxalis.nl
In de zomer en lente trainen we op Sportpark Wienus in Hegelsom. In de herfst
en winter spelen we in Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en
seniorenteams trainen op maandag-, dinsdag- en/of donderdagavond. Onze
midweek en recreanten op woensdagavond.
• KangoeroeKlup

Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte
wordt aangepast aan de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met
korfballen gestart kan worden. De jeugd is verdeeld in de leeftijdsgroepen van 5
tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar is de Kangoeroe Klup opgericht.
Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren zij spelenderwijs bewegen
in teamverband en ontwikkelen ze balgevoel. De Kangoeroes trainen 1x per
maand op zaterdagochtend. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal
bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te behalen.
• Senioren, midweek, recreanten en jeugdteams
Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte
korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere korfbalclubs. Oudere
jeugd en senioren trainen 2x per week en spelen in het weekend hun wedstrijd.
De Midweek en Recreanten spelen op woensdagavond.
• KombiFit
KombiFit is sporten & bewegen op een laagdrempelig niveau op
donderdagavond. Het bestaat uit verschillende (spel)activiteiten zoals sportief
wandelen en korfbal gerelateerde spellen, op eigen niveau en zonder de
verplichting van deelname aan wedstrijden.
Agenda
• 31-03-2021: Online Paasbloemenverkoop (narcissen), bestellen kan tot 29
maart via https://bit.ly/38QvX85
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

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.

Allen hartelijk bedankt voor de prachtige reacties die wij
hebben ontvangen van ons 50-jarig huwelijk.
Mart en Veronie Derix
Nieuwe Peeldijk 18, 5966 NB America
0774641916
mb.derix@planet.nl
Verloren: op 18 maart: een gehoorapparaat bij de
Dagwinkel in America. Voor informatie: redactie adres:
077 4642033.

Hondenpoep is nog steeds een regelmatig
terugkerend, vies
probleem.
Overal, maar zeker
op plekken, waar
kinderen lopen of
spelen.

Baasjes, bedankt
voor ’t opruimen!

Gratis af te halen : Pedrollo waterpomp met slang en filter.
Kabroekstraat 19, America. Tel. 077 4640619 (liefst ’s morgens)

Gratis af te halen: 2 mooie boompjes ca. 1,50 meter hoog
(viburnum tinus), witte bloemen, wel zelf uitspitten.
Truus Hesp, Ger. Smulderssstraat 30, tel. 077-4641754 / 06 42485628

Te Koop scharrelvarkensvlees
Stel je eigen BBQ pakket en of vleespakket
samen.
Zaterdag morgen van 8.00 tot 12.00 geopend.
Info Toon en Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America
Tel 4641380 / 0617218933

Uitnodiging
Op woensdag 14 april 2021 staat de eerstvolgende
Openbare Dorpsraadvergadering gepland.
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.

Te Koop tulpen, 1 Bos €3,- 2 bossen €5,Fam. Klomp
Nieuwe Peeldijk 35, America
Tel 4641380/0617218933

Nieuwe fietskaart Noord- en
Midden-Limburg verkrijgbaar
in nieuwe webshop.
In de wintermaanden is er door
Routebureau Noord- en Midden-Limburg
hard gewerkt om het fietsroutenetwerk te verbeteren en routes te wijzigen
zodat alles weer up to date is nu het fietsseizoen weer gaat beginnen. Ter
ondersteuning van het netwerk heeft Limburg Marketing een handzame
fietskaart van met de knooppunten van Noord- en Midden-Limburg en de
aangrenzende Duitse, Belgische en Brabantse knooppunten gemaakt. Naast het
Noord- en Midden-Limburgse traject van de Internationale Maasfietsroute staan
ook ondernemers aangesloten bij Fietsers Welkom en de VVV’s in de regio op de
kaart. De nieuwe fietskaart Noord- en Midden-Limburg is te bestellen in de
compleet vernieuwde webshop: www.webshophartvanlimburg.nl . In de nieuwe
webshop staan ook diverse (VVV)cadeaukaarten, verschillende wandel- en
fietskaarten, visvergunningen, souvenirs en nog veel meer.

Op 20 maart - International Day of Happiness –
werden de 25 Plekskes van Geluk in Horst aan
de Maas onthuld. Het zijn 25 bijzondere plekskes,
waarvan er 3 in America liggen: het Beukenhof, de
HeerePeel en de Verhalenberg / Zurngspeel.
Elke plek wordt gemarkeerd door een gelukszuil
met een korte beschrijving van het plekske. Je
vindt er ook tips om op deze plek nog meer geluk te ervaren.
Kijk ook op www.plekskesvangeluk.nl of op facebook.
En extra leuk: sinds december bestaat Landschap Horst aan de Maas,
waar Plekskes van geluk onder vallen, ook nog eens 25 jaar!

Complimenten woon – en leefomgeving
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen.
Samen moeten we America mooi zien te houden !!

Op 20 maart waren heel veel mensen bezig om het zwerfvuil in
en rond America op te ruimen.
Op een aantal plekken in America onderhouden buurten /
buurtverenigingen hun eigen buurt. In dorp zijn Piet en Ben
weer actief geweest! Super!!
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl

Activiteitenoverzicht America april / mei 2021
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.
April
3 – onthulling kunstwerk Zw. Plakweg / Midden Peelweg
11- Eerste H. Communie
14 – Dorpsraadvergadering (digitaal)
18 - Inleveren kopie Peelklokje
19 april vanaf 17.00 uur tot dinsdag 20 april 08.30 uur Kledinginzameling Kindcentrum de
Wouter
23 - Koningspelen
24 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
Mei
11 – KBO Fietstocht ?
19 - Dorpsraadvergadering
20 - Klein Chemisch Afval inleveren Kerkplein, 14.15-16.00 uur
22 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
22 - Buitentoernooi VC Trivia
23 - Inleveren kopie Peelklokje
? ? - Zoo Park Overloon Zonnebloem
Juni
01 – KBO Wandeltocht
08 – KBO Fietstocht
11-12-13 – Feestweekend AVV 100 jaar
11 t/m 13 - VC Triva Volleybalkamp
? ? – Graaf ter Horst Zonnebloem
15 – KBO Klein Costa Rica Someren
16 - Dorpsraadvergadering
19 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
20 - Inleveren kopie Peelklokje voor juli en augustus
30 – KBO Happen en Trappen

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

Bloedprikken vanaf 12 april ook weer op maandag!
Dus: maandag van 8.00 – 8.30 uur en
op donderdag van 09.30-10.00 uur.
In de serre van ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.
Onze gastheren en gastvrouwen wijzen u de weg !

20 Americanen – 13 straten –
43 volle vuilniszakken en kilo’s restafval.
Dat was het resultaat van de Landelijke Opschoondag op 20 maart in
America. Onder het genot van een heerlijke voorjaarszon hebben alle
vrijwilligers zich fantastisch ingezet en veel afval uit de Americaanse
natuur verwijderd. Ook de kinderen die erbij waren, hebben het super
gedaan. Middels deze weg willen wij alle vrijwilligers nogmaals
bedanken! Ook dank aan Dagwinkel America voor het sponsoren van
heerlijke appelflappen.

https://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen. Je krijgt dan van
de gemeente materialen ter beschikking.

Vragen of meer
informatie? stuur
een e-mail naar
Dorpsraad
America,

Schoon@inamerica.nl
Een schonere wereld begin bij jezelf –
Samen voor een schoon America!

Half jaar
Dit was de eerste keer dat we de Landelijke Opschoondag georganiseerd
hebben in America, maar we kunnen zeker spreken van een geslaagde
editie. Het plan is ontstaan om dit twee keer per jaar op te pakken. Er
zal tegen die tijd opnieuw een oproep verschijnen waarbij je je kunt
aanmelden.
ZAP’ers
Naast deze
Landelijke
Opschoondag zijn
er het hele jaar
door diverse
ZAP’ers (ZwerfAfval-Pakkers)
actief in America.
Dus ook gedurende
het jaar wordt
dankzij de inzet
van deze mensen al heel veel opgeruimd en verwijderd.
Heb je interesse om ook als ZAP’er aan de slag te gaan? Dan kun je je
opgeven bij de gemeente via

Beste Leden van de KBO.

Informatieavond

Er zijn nog geen versoepelingen in aantocht:
de avondklok blijft voorlopig nog. Er komen
weer steeds meer besmettingen en zolang
zullen wij ons aan de regels moeten houden.
We zullen de activiteiten van April ook niet door kunnen laten
gaan, wat zeer jammer is. We hopen maar dat er in mei weer wat
meer kan en mag. Tot zover en blijf gezond.
Groetjes het bestuur

Op 11 maart werden de plannen voor de zogenaamde
Greenport Bikeway (het fietspad dat uiteindelijk van Venlo
tot aan Deurne moet gaan lopen) Hoebertwerg/Spoorweg
gepresenteerd tijdens een digitale informatieavond via youtube.

Prioriteitsgelden
De dorpsraad van America gaat en staat voor een leefbaar
America. Vele projecten en werkgroepen zijn al
voortgekomen vanuit de dorpsraad.
Naast de inzet van vrijwilligersuren is er vaak ook geld
nodig om een project gerealiseerd te krijgen. Daarvoor
kan de dorpsraad zogenaamde prioriteitsgelden
inzetten. Dit zijn gemeentelijke gelden die ingezet kunnen worden voor
initiatieven die de algemene leefbaarheid dienen in America. Maar ook
andere met een leuk en goed initiatief kunnen een aanvraag.
Een aantal voorbeelden die met prioriteitsgelden gerealiseerd zijn de
beweegtoestellen voor ouderen in de speeltuin in De Perdsvottenbuurt,
het verkeersspiegel op het Caeciliapad, boekenkisten en een steekwagen
voor de ruilbieb, de peuterschommel in Het Beukenhofje, de
speelhuisjes op de speelplaats van De Wouter en de rolstoelvriendelijke
picknicktafel bij ‘t Laefhoês. Maar daarnaast hebben we bijvoorbeeld
ook een bijdrage geleverd aan de renovatie van Het Beukenhof en de
Kabroeksebeek door het laten plaatsen van een vissteiger bij het
Mandersplein.
Heeft u een goed idee waarvoor prioriteitsgelden ingezet kunnen
worden? Laat het dan weten aan de dorpsraad door het
aanvraagformulier op www.dorpsraadamerica.nl (inamerica.nl) in te
vullen en door te sturen. Op dit formulier ziet u ook wat de voorwaarden
zijn voor deze gelden.
We zien graag uw aanvraag graag tegemoet!

Fietspad Hoebertweg/Spoorweg

In vogelvlucht werden de contouren van het 3,5 meter brede fietspad
weergegeven. Op dit moment wordt het project aanbesteed en als het
bekend is wie het gaat uitvoeren, dan zullen we nog geïnformeerd gaan
worden over de precieze uitvoering. Bedoeling is dat men rond de zomer
gaat beginnen en dat het fietspad er voor het einde van dit jaar
(eindelijk) ligt.
Heb je de informatieavond gemist? Kijk ‘m dan terug via
https://www.youtube.com/watch?v=9PKCjBMka1c .
Op die avond werden ook de plannen voor de nieuwe stationsomgeving
gepresenteerd (ook interessant voor ons). Het gedeelte over “ons”
fietspad begint na 1:00:40 uur.
Wij informeren jullie verder over dit
fietspad via Het Peelklokje. Wil je helemaal
niets missen, volg ons dan via
www.facebook.com/dorpsraadamerica.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk
America en huisarts van Weeghel
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.

Apotheek en huisartsenpraktijk
America.
Iedere dag bereikbaar
Huisartsen
Apotheek
Maandag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
dinsdag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
woensdag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
Donderdag 8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
Vrijdag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
In de pauzes (10.30 – 11.00) gesloten.

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–
–

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

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

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

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!!!

Energie besparen? Wie wil dat niet.
Een jaar of 6 geleden is er in America ook al een succesvol
Buurkracht project geweest. Met buurkracht krijg je het voor elkaar!
Isoleren, een warmtepomp of zonnepanelen regelen met de hele
buurt is nog nooit zo makkelijk geweest.
Als je samen met je buren aan de slag gaat, kun je rekenen op hulp
en advies. Buurkracht helpt bij het enthousiasmeren van je
buurtgenoten, het zoeken van leveranciers en het aanvragen van
offertes. Gratis en onafhankelijk.
Kijk ook eens op www.buurkracht.nl

Interesse? Of heb je een duurzaam idee?
Laat het weten via buurkracht@inamerica.nl

Op allerhande
manieren
proberen
oplichters
via nepmail en
berichten
mensen op te
lichten.
Wees alert en trap er niet in!!
Kijk op www.opgelicht.nl of download de
Opgelicht app

Zonneweiden aan de rand
van de Peel ????
In het gebied tussen de Mariapeel en de Midden
Peelweg zou er ruimte kunnen zijn voor
grootschalige zonneweiden. In totaal wordt
ruimte gezocht voor zo’n 250 tot 300 hectare aan
zonne-energie. Een gebiedsmanager is aangesteld
om de mogelijkheden en onmogelijkheden in
kaart te brengen, liefst samen met U !.
Laat uw mening hierover horen op
www.energielandschaphorstaandemaas.nl
Vul de vragenlijst in en stel uw vragen.
Praat mee en denk mee en abonneer u op de
nieuwsbrief.

America Left.
Vitaliteitscoöperatie in oprichting!
Dit is de naam van een initiatief van vnl. Americanen, die al enige tijd bezig is
met een vernieuwend initiatief om zorg, welzijn en ondersteuning meer in eigen
hand te nemen in America. Hierover hebben we al eerder bericht. Er vinden op
diverse niveaus goede gesprekken plaats (gemeente, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, provincie en binnenkort dorpsgenoten).
Het is de bedoeling om een soort zorgcoöperatie op te richten. Omdat het over
meer dan alleen zorg gaat, spreken we voor America van een
vitaliteitscoöperatie.
Eind vorig jaar zijn hierover al enkele kleine groepsgesprekken geweest, maar
door corona is het helaas hierbij gebleven.
We worden bij ons initiatief ondersteund door een viertal studenten, die straks
ook individuele gesprekken gaan voeren met o.a. ouderen en vrijwilligers in
America.
Drie van de vier studenten zijn afkomstig van de Hogeschool Arnhem / Nijmegen
HAN en zij (Mies, Julia en Ellen) zullen zich vooral gaan richten op ouderen
d.m.v. van gesprekken / interviews. Een andere studente (Fenna Deters), van
de Hogeschool in Breda zal zich meer richten op de vrijwilligers. Wie weet
wordt u ook wel gevraagd voor een gesprek. Het zou fijn zijn als we een beroep
op u mogen doen. Alvast dank.
Meedenken, vragen of opmerkingen? Dit kan via americaleft@inamerica.nl

Werkgroep America Left: Jan Driessen, Mieke Hoeymakers, Ellen
van Heijster, Hay Mulders, Mark Schapendonk, Kim van der Coelen
en Kelly Kusters.

VC Trivia nieuws
Quiz
Vrijdag 12 februari j.l. vond de VC Trivia Quiz plaats. Uiteindelijk hebben we drie winnaars
uit kunnen roepen: Miriam Litjens, Ise Kersten en familie Willems! Ondertussen hebben
alle winnaars hun prijzen mogen ontvangen, met dank aan PuurbyKris en Jumbo Phicoop
Sevenum. Bij deze willen we alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun enthousiasme
en competitiviteit. Hopelijk tot snel weer op het veld!

Lettertocht
Alle jeugdleden t/m niveau 6 hebben tijdens de carnavalsvakantie mee kunnen doen aan
een letterspeurtocht. In eigen dorp kon er op zoek worden gegaan naar letters die via een
bepaalde route verspreid waren. De veertien letters op de route vormden samen de
woorden: prins volleybal. De winnaar zal snel een bericht ontvangen!

Work Out en VC Trivia maken zich weer sterk!
Sinds 15 februari is de ABC jeugd weer volop in beweging. WorkOut verzorgt wederom de
wekelijkse bootcamps voor ons!

Hallo mensen van America.
Op zondag 11 april a.s. ontvangen 10 kinderen uit America voor de eerste
keer hun communie in onze St. Josephkerk. Normaal een feest wat de hele
gemeenschap mee kan vieren. Vorig jaar ging hun eerste communie niet door
vanwege de eerste lockdown bij de corona-pandemie en werd de datum
verschoven naar 11 april van dit jaar.
Ook nu hebben we echter nog te maken met de corona-maatregelen die gelden
voor iedereen. In de kerk geldt dat er niet meer dan 30 personen aanwezig
mogen zijn tijdens een mis en daardoor kunnen alleen de ouders en de
communicanten aanwezig zijn in de kerk en mogen zelfs broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s en overige familie niet komen kijken.
Om het voor de kinderen toch een beetje feestelijk te maken zou het fijn zijn
als mensen in America de vlag zouden uithangen op deze zondag om zo de
communicanten te laten weten dat meer Americanen aan hen denken.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Aangezien de fanfare dit jaar de kinderen ook nog niet mag begeleiden worden
de communicanten dit jaar bij de school afgehaald door een tractor met kar en
rijden ze zo naar de kerk. Wilt u eventueel komen kijken langs de route, houdt
dan wel zeker 1,5 meter afstand tot elkaar.
Werkgroep voorbereiding eerste communie.

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 communicanten uit
1966 met Zuster Virgo.
Allemaal meisjes.
Gegevens (namen en jaartal) hierover kun je sturen
naar info@oudamerica.nl
Dank hiervoor.
De foto van de vorige keer van de groep jongens heeft de juiste
namen opgeleverd. Dank hiervoor.

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

Café Boëms Jeu

Boëms blieft Boëms :
altijd
Alderwets gezellig

Mensen in het nieuws.
Op 8 maart overleed Herman Seweuster, echtgenoot en maatje
van Randi Stenger, op 59 - jarige leeftijd in Stara Kamienica, in
Polen.
Op Gerard Smuldersstraat 4 zijn komen wonen: Thijs en Laura
Coenders en hun zoontje Joep (2 jaar).
Eind maart komt Lieke Jonkers wonen op Doenssenstraat 12.
Allemaal welkom in America.
Op 3 april wordt er op de hoek Zwarte Plakweg / Midden Peelweg
een kunstwerk / informatiepaneel onthuld.
We wensen iedereen fijne Paasdagen toe!
Een week later, op 11 april, doen 10 kinderen hun Eerste H.
Communie. Door corona heel anders dan anders.
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.

