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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 23 MEI 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
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

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
www.thuisinlimburg.nl voor huurwoningen van Wonen
Limburg of Woonwenz en dat u 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
Per 1 mei verhuist Synthese naar ’t Gasthoes.
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.

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.

Wat is STAP?
Eén loket in Horst aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan
met vragen over wonen, zorg, welzij, financiën 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. Bereikbaar via stap5961@gmail.com

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

Inschrijven als mantelzorger
Mantelzorgers die graag geïnformeerd willen worden kunnen zich
bij Synthese inschrijven. Zij krijgen meerdere keren per jaar een
nieuwsbrief toegestuurd en uitnodigingen voor
themabijeenkomsten, cursussen en feestelijke bijeenkomsten rond
de Dag van de Mantelzorg
Schrijf je in via mantelzorghorst@synthese.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 !!

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

DUO
fietsmaatjes
gezocht!
De duo fiets is bedoeld voor
mensen, die niet meer alleen
kunnen gaan fietsen.
Gezellig naast elkaar met
een maatje een ritje maken. Samen op pad op een duo fiets met
elektrische trapondersteuning. Genietend van de omgeving en
lekker in beweging! Gezond, gezellig en in beweging .
De duo fiets is mogelijk gemaakt door 3 fondsen, aangevraagd door
de Dorpsondersteuner i.s.m. de dorps coöperatie America, t.w.
ANWB Fonds Postcodeloterij Buurtfonds, en het Oranje fonds.

De duo fiets is geschikt voor jong en oud.
Wilt u ook fietsmaatje worden?
Neem dan contact op met Hay Mulders, Dorpsondersteuner. 0621274075 of via hay.mulders@ziggo.nl

BLOEDPRIKKEN
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.

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

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

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 of Woonwenz
e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven bij
www.thuisinlimburg.nl. 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.

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.

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!!!

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).

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.

De dodenherdenking op 4 mei a.s. in America zal dit jaar
ook weer op een aangepaste manier plaatsvinden.
Er is GEEN gezamenlijke bijeenkomst bij het monument aan de
Griendtsveenseweg in America. Graag willen wij iedereen
uitnodigen om in de komende dagen het monument te bezoeken
en op uw eigen manier te gedenken.

Zonnebloemloterij
Vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren regelmatig
activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.
Bij jou in de buurt of verder van huis. Een deel hiervan
wordt betaald door de opbrengst van de
Zonnebloemloterij.
Door de Coronacrisis loopt alles anders. Onze doelgroep wordt hard
getroffen. Juist voor hen staan wij klaar!
De vrijwilligers komen deze keer niet langs om Zonnebloemloten te
verkopen. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet.
Je kunt online loten bestellen via onderstaande link.

https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a02020
Deze is gekoppeld aan de secretaresse van de afdeling Horst.
We mogen van elk lot 1,50 euro besteden aan onze eigen afdeling.

Ook gaan we de loten op zaterdag 15 mei in de kiosk bij
de kerk in America verkopen.
Van 11.00 uur tot 14.00 uur ben je van harte welkom.
Graag gepast geld
Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken?
Koop dan Zonnebloemloten. Ze kosten maar 2 euro per stuk en je maakt
gelijk kans op leuke prijzen.

Bij voorbaat dank,
De Zonnebloem vrijwilligers America

MEDEDELING ST. JOSEPH PAROCHIE
AMERICA
Regels in de kerk:
Op dit moment is er nog geen sprake van versoepelingen in
de maatregelen rondom het coronavirus in onze kerk. Er
mogen nog steeds slechts 30 personen aanwezig zijn in de
kerk tijdens een mis. Kom niet naar de kerk wanneer u
verkoudheidsklachten heeft. Een gedeelte van de banken is afgesloten. Houd de
1,5 meter afstand in acht. Gezinsleden uit 1 samenwonend gezin mogen met
meerderen in de bank plaatsnemen. Bij binnenkomst de handen ontsmetten en
een briefje invullen met naam en telefoonnummer. Er zal een vrijwilliger bij de
deur aanwezig zijn. Volgt u s.v.p. zijn/haar instructies op. Bij het binnengaan in
de kerk en bij het naar buitengaan dient men een mondkapje te dragen.
Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis moeten sturen niet heel
groot is. Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij
Ine Daniëls 077-4641438 of 06-18260231 of via mail: h.i.daniels@home.nl
Wijzigingen in de maatregelen en missen proberen we te plaatsen in het
Peelklokje. Lukt dit niet dan hangen we een lijst met wijzigingen/aanvullingen
op de kerkdeur en op het mededelingenbord naast de kerkdeur.
Wij danken u voor uw begrip.
De parochiecoördinatoren.
Rooster voor de komende maanden:
Zondag 25 april
GEEN MIS
Zondag 09 mei GEEN MIS
Zondag 23 mei GEEN MIS
Zondag 06 juni GEEN MIS
Zondag 20 juni GEEN MIS
Zondag 04 juli GEEN MIS
Zondag 18 juli GEEN MIS
Zondag 01 augustus - GEEN MIS
Zondag 15 augustus - GEEN MIS
Zondag 29 augustus - GEEN MIS

(als er geen mis is, is de kerk gesloten)
Zondag 02 mei -Mis om 11.00 uur
Zondag 16 mei -Mis om 11.00 uur
Zondag 30 mei -Mis om 11.00 uur
Zondag 13 juni -Mis om 11.00 uur
Zondag 27 juni -Mis om 11.00 uur
Zondag 11 juli -Mis om 11.00 uur
Zondag 25 juli -Mis om 11.00 uur
Zondag 08 augustus -Mis om 11.00 uur
Zondag 22 augustus -Mis om 11.00 uur
Zondag 05 september Mis om 11.00 uur

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 beheerd kan mogelijk op het moment dat u belt druk
bezig zijn. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld!

AARDBEIENACTIE VC TRIVIA
Zondag 9 mei is het Moederdag.
Traditiegetrouw de dag waarvóór
volleybalclub Trivia haar aardbeienactie
houdt. Vanwege Corona dit jaar in aangepaste vorm.
Bestelling dient vooraf, door inlevering van onderstaand bestelformulier
of online via https://www.vctrivia.nl
1 bakje (500 gram) aardbeien € 3,50
3 bakjes aardbeien € 10,00
Bezorging aan huis: zaterdag 8 mei tussen 12:00 en 13:00 uur
Ophalen: zaterdag 8 mei De Peelkroon, Nieuwe Peeldijk 20,
5966 NB America
_______________________________________________________________

Bestelformulier Aardbeienactie VC Trivia

Namens de RK Federatie Horst-Sevenum:
de coördinatoren van de St. Joseph parochie America

Beste Leden van de KBO.
Steeds meer van onze leden zijn inmiddels
gevaccineerd wat een goed teken is om de
vrijheid weer terug te krijgen. Maar de binnen activiteiten kunnen
en mogen nog niet en daar zullen we ons toch aan moeten houden.
Wel willen we weer de fietstocht oppakken op 11 Mei. Dan zijn we
buiten en met genoeg afstand moet dat kunnen. We vertrekken om
13.30 uur bij de kerk hopelijk bij goed weer. De rest van het
programma zullen we bekijken wat er kan en mag. Hopelijk
kunnen we weer snel alles doen wat we willen.
Hoe nog even vol en blijf gezond.
Die gene die mee willen fietsen kunnen van te voren even bellen
naar 0620702173 of het echt door gaat.
Hopelijk tot 11 mei.
Groetjes het bestuur.

Aantal bakjes :
Keuze levering O Bezorging aan huis (8 mei tussen 12 en 13 uur)
O Ophalen “De Peelkroon” (8 mei tussen 12 en 15 uur)
Keuze betaling O Contant (gepast, in gesloten enveloppe bij dit
bestelformulier)

O Middels overboeking op rekening
NL67RABO0331599848 t.n.v VC Trivia o.v.v
Aardbeienactie + naam + adres

Naam

:

Adres

:

Telefoon
Email

:
:

Graag uiterlijk 30 april inleveren op Kabroekstraat 4 te America
of via www.vctrivia.nl

“Liefde achter de erpelkeul”
Dit is de titel van een boek dat onlangs is verschenen en dit boek
vertelt het verhaal van het boerenleven van Jan Madou, al 55 jaar
wonend op de Dorperpeelweg in America.
Astenaar Piet Snijders schreef een biografie over deze ‘gewone
mens’ en zijn familie.
In 1966 verwezenlijkte Madou zijn langgewenste droom: een
eigen boerderij, gelegen in het platteland ten westen van het
dorpje America. Daar woont hij nog steeds, tot drie jaar terug
samen met zijn ‘Netje’, maar inmiddels als weduwnaar. De
bedrijvigheid van toen is niet meer. De koeien hebben
plaatsgemaakt voor blauwe bessen. Maar stiekem was Madou nog
maar wat graag iedere ochtend door het geloei van de koeien gewekt.
Voor info: pjasnijders@online.nl

Het kan weer: Veilig leren zwemmen
voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen in Horst aan de Maas
Zwembaden in Horst aan de Maas zijn weer gestart
met zwemlessen aan hun leerlingen. Nieuwe
leerlingen kunnen zich weer opgeven om binnenkort
te starten met leren zwemmen. Dat is goed nieuws voor kinderen en
ouders in Horst aan de Maas.

Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het
waterrijke Nederland. Lekker zwemmen is bovendien ontzettend leuk, gezond
en belangrijk om mee te kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes. Goed
leren zwemmen is voor veel gezinnen een te grote aanslag op hun
portemonnee.
Daarom is stichting Leergeld Horst aan de Maas er voor gezinnen met een
inkomen rond het bijstandsniveau. Nu de zwemlessen weer zijn gestart kunnen
gezinnen weer een bijdrage aanvragen voor het volgen van zwemlessen.
Leergeld betaalt de zwemlessen rechtstreeks aan de zwemschool.

Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een
laag inkomen maken voor lidmaatschap aan sportclubs, school(reisjes),
dans, muziek, jeugdverenigingen en kindervakantiewerk.
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. Juist
nu. Kijk voor meer informatie op www.leergeldhorstaandemaas.nl .

Onder de naam “Stevig staan”
start er binnenkort, i.s.m. de
Vitaliteitscoöperatie America
Left i.o., een programma rond
valpreventie voor ouderen.
Naast America Left zijn o.a. ook de
gemeente Horst a/d Maas, fysiotherapie Kr8 en de huisartsen
betrokken bij dit goede initiatief. Een aantal mensen zal benaderd
worden om deel te nemen aan dit programma.

Wilt u meer weten hierover of deelnemen , neem dan
contact op met America Left, americaleft@inamerica.nl
of met 06 - 21274075

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze
website: www.svoxalis.nl

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

Baasjes, bedankt
voor ’t opruimen!
Uitnodiging
Op woensdag 19 mei 2021 staat de eerstvolgende
Openbare Dorpsraadvergadering gepland.
Zolang de strenge Coronamaatregelen gelden
zullen ook 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 of app naar 06-51554717.

Complimenten woon – en leefomgeving
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen.
Samen moeten we America mooi zien te houden !!
Dit keer een groot compliment voor de ZAP-pers (Zwerf afval pakkers) ,
die een grote schoonmaak hebben gehouden. Helaas ligt er al weer een
hoop zwerfafval.
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl

Onthulling Toeristisch Informatiepunt “De Zwarte Plak”
Op zaterdag 3 april werd op de hoek van de Midden Peelweg en Zwarte Plakweg
het toeristisch informatiepunt “De Zwarte Plak” officieel in gebruik genomen.
Een werkgroep vanuit de Dorpsraad van America was al een tijdje
bezig, samen met enkele bewoners van de Zwarte Plakweg, CEZP
en de gemeente, met het creëren van dit punt. Een plaats waar de
toerist even kan uitrusten op een bankje en kan bekijken wat er zoal
te beleven is in de omgeving.
Wegwijzer
Blikvanger is een grote kunstzinnige wegwijzer in de vorm van een
turfstikker. Deze is gemaakt van cortenstaal door Metaalbewerkingsbedrijf Tielen
uit America. Deze turfstikker staat op veen/turflagen uit De Peel die gemaakt is
van polyester door Blowups uit Heijen. Daarnaast staat er nog een informatiebord
en wappert er de vlag van Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (van de Offertafel op
Uitzichtpunt De Zuringspeel, De Kamiël van de Piël en het Monument voor
Rowwen(Christiaan) Hèze).
De Maasgaard
De gemeente Horst aan de Maas en Venray zijn de laatste jaren, samen met de
Provincie Limburg en Waterschap Limburg, de kwaliteit van het buitengebied flink
aan het vergroten en verbeteren en de recreatiefuncties aan het versterken. In het
uitvoeringsprogramma “De Maasgaard” zijn maar liefst 13 projecten opgepakt,
waar de Herinrichting van De Zwarte Plak er eentje van is.
De Zwarte Plak
Binnen dit Maasgaardproject De Zwarte Plak staat de recreatieve verbinding
centraal. Door bewegwijzering van 11 km wandel- en fietspaden wordt nu de
verbinding gemaakt tussen De Mariapeel, Griendtsveen, America, Park De
Peelbergen, Het Peelmuseum en de Schadijkse Bossen. Ook is in 2018 het 2,5
km lange fietspad in De Mariapeel helemaal opgeknapt, zijn er parkeerplaatsen
aangelegd bij de ingang van De Mariapeel en zijn er nieuwe picknicklocaties bij
gekomen. Door deze maatregelen zijn de cultuurhistorische en archeologische
waardes beter voelbaar en zichtbaar voor bezoekers van het gebied. Denk hierbij
aan de onderduiklocatie WO II en de paraboolduin (De Zwarte Plakheide bij De
Kamiël van de Piël).
Aan de werkgroep werd gevraagd een toeristisch informatiepunt te bedenken. En
dat is mooi gelukt. Er is als het ware een ‘Venster op de Peel’ gecreëerd, waar we
maar al te trots op mogen zijn.
Via www.inamerica.nl en www.facebook.com/dorpsraadamerica zijn foto’s en de
livestream (video) van de onthulling terug te zien.

Activiteitenoverzicht America mei / juni 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.
Mei
3 t/m 7 – Team Activiteit voor de jeugd
9 - Moederdag
11 – KBO Fietstocht ?
15 – Lotenverkoop Zonnebloemloterij online of van 11 tot 14 uur in de kiosk
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

Tijdens het opruimen van zwerfafval
langs de wegen in America krijgen we
steeds meer een pluimpje of duimpje van
mensen die effe stoppen en een praatje met
ons maken. Er zijn zelfs mensen, die ons
spontaan een kopje koffie aanbieden, waar
wij dan ook dankbaar gebruik van maken. Heel gezellig!
Hierbij willen we dan ook tegen de mensen, die ons een warm hart
toedragen, zeggen: Heel hartelijk dank!!
Enkele ZAP- pers (Zwerf Afval Pakkers)

Leuk idee? Maak gebruik van prioriteitsgelden!
De dorpsraad van America gaat en staat voor een leefbaar America. Vele
projecten en werkgroepen zijn al voort gekomen 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!

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.

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2021
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis in de brievenbus, ook in
coronatijd. Het Peelklokje is niet meer weg te denken in de
informatievoorziening in America. Deze maand is weer de jaarlijkse
financiële actie voor het Peelklokje.
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de ingevoegde eenmalige incasso – (graag inleveren bij het
redactieadres: Ine v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a) of
2.direct op rekeningnr: NL39RABO0102506043 onder vermelding van:
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2021.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

ZORGEN OM RUST IN KRAAMKAMER NATUUR
Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verenigen
zich in aanloop naar broedseizoen.
De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor
boswachters reden tot zorg. Want de grote drukte die we in natuurgebieden
constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor
problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van het
Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om
rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.
De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de
natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust
in de natuur en hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse
natuur heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich
mee. “Het is mooi dat veel mensen de natuur opnieuw ontdekt hebben
maar bezoekers moeten zich wel realiseren dat ze te gast zijn in de
natuurgebieden. Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren. Vooral in
het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar,” zegt
boswachter Andy Liebrand.
Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat
rust, hygiëne en een beetje
afstand belangrijk zijn voor een
kersvers gezin. De kraamkamers
van Moeder Natuur vragen om
exact hetzelfde. In veel gebieden
hangen daarom sinds deze week
borden en spandoeken met de
tekst ‘welkom in de
kraamkamer van Moeder
Natuur’.
De natuurorganisaties willen
hiermee bezoekers verwelkomen
en tegelijkertijd wijzen op de
kwetsbaarheid van de plek waar
ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze
in feite op kraamvisite in de
natuur, het leefgebied van vele
broedende, parende en barende
dieren en van nieuwe, groeiende
planten. De terreinbeheerders

vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te
gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn, laat geen afval achter.
Natuur is open
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied
overblijft waar wild zich kan terugtrekken en tegelijkertijd genoeg
ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur
te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied
aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.
Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten
met respect.

Teken: klein maar zeker niet onschuldig!
Ben jij, nu het lente is, ook meer buiten? Het mooie weer trekt
mensen volop tuinen, bossen en andere buitengebieden in. Helaas
zijn teken bij mooi weer ook volop aanwezig in de natuur. Deze
kleine beestjes kunnen een hoop narigheid veroorzaken. Teken
worden actief bij temperaturen boven de zeven graden. Ze kunnen
mensen en dieren bijten en zuigen zich dan vol bloed. Wie gebeten
wordt door een teek, loopt risico ernstig ziek te worden. Zorg dus
dat je weet hoe je een teek herkent, wat de risico's zijn van een
tekenbeet en hoe je een teek goed verwijdert.

Kijk hiervoor op
https://www.rodekruis.nl/ehbowat-te-doen-bij/tekenbeet

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 een schoolklas uit 1974 !
Informatie hierover kun je sturen
naar info@oudamerica.nl
Dank hiervoor.
De foto van de vorige keer van de groep communicanten heeft de
juiste namen opgeleverd.

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

Zolder opgeruimd ?!
De Werkgroep Oud – America is op zoek naar 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.077 4641928)
of Hay Mulders (077 4641949).

America Left !
Vitaliteitscoöperatie i.o.
America heeft de ambitie om een vitaal en levensloopbestendig dorp te
worden. De werkgroep America Left is al een tijd bezig met ontwikkelen
en vormgeven van de ideeën en plannen om zorg en ondersteuning zelf
te gaan organiseren. Ook dit kunnen we niet zonder anderen en zeker
niet zonder de inwoners van het dorp.
Vorig jaar zijn er interessante rondetafel-gesprekken gehouden over dit
thema en de plannen voor de zorg in America. De komende tijd vinden
er gesprekken plaats met inwoners door studenten (Julia, Mies en Ellen)
van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Fenna van de Hogeschool
Breda. Wie weet, wordt of bent u uitgenodigd hiervoor.
Bent u nieuwsgierig geworden ?
Reageer dan via mail: americaleft@inamerica.nl
Door een externe technische storing is er deze maand geen
middenpagina van de OVA.

Mensen in het nieuws.
Op 25 maart overleed oud – pastoor Pierre Clijsters in Weert. Pastoor
Clijsters was 84 jaar oud. In 2011 nam hij na 14 jaar afscheid van onze
St. Jozef parochie.
Op 13 april is Frits Gielen overgebracht van het Brandwonden-centrum
Beverwijk naar Hof te Berkel om verder te genezen.
Van 3 t/m 7 mei is er weer een activiteit voor de jeugd van 11 t/m 17
jaar – CRAZY 88 !!
4 Mei zal dit jaar zeer ingetogen en zonder “publiek” worden herdacht.
Op 9 mei worden de moeders extra in het zonnetje gezet!
In mei is weer onze jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor het Peelklokje.
We hopen dat u weer meedoet en ons steunt. Bvd.

Telefoon : 077-4642212 Mobiel : 06-53578682
Fax : 077-4642212
Mail : info@schurinkelektroservice.nl

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.

