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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 JUNI 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    Politie minder dringend gevallen: 0900 – 8844 
Prov. Klachten telefoon   043-3617070   Huisartsenpost:  0900-8818 
Gemeente Horst a/d Maas 077-4779777    coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 
Kind Centrum De Wouter 0774641918    Stichting “ Aan de Brug” 077 4641269 
OJC Cartouche   077 4642166    Kantine (v.v America)  077 4641212 
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255   Huisartsenpraktijk America  077 
4641707 
Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983  Gymnastiekzaal  077 4641924 
Redactie Peelklokje  077 4642033  Dorpsraad America  06-51554717 
Dagblad De Limburger 077-7110046  Hallo Horst a/d Maas 077-208 3201 
Wonen Limburg (Horst) 088-3850800  Lokale omroep Horst a/d Maas 077 3987742 
CIZ Nrd Limburg   088-7891000  Gehandicaptenplatform  077 3986684 
Kindertelefoon  0800 – 0432  Voor een Anoniem gesprek  077-354 88 88 
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 :   06 38294416  Synthese Horst  077 397 8500 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023  Meld Misdaad Anoniem”   0800 – 7000 
Kennisloket Ouderenzorg  088 131 16 57 

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 

http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
mailto:beheerder@laefhoes.nl
http://www.thuisinlimburg.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 
Per 1 mei is Synthese verhuisd 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 
  

 

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/
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Afspraak bij de gemeente: direct en snel geholpen! 

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? U kunt een afspraak 
maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via (077) 477 97 77.  
 

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  
 

 

 
 

"Kom d'r beej" 
"Kom d'r beej" is de naam van een WhatsApp groep hier in America.  

Denk jij ook vaker: "Hoe fijn zou het zijn als....?"  
Spreekt jou dit aan en ben je alleenstaand, gescheiden of 
weduwe/weduwnaar?  
Voel je uitgenodigd, sluit je aan en laat je verrassen door de initiatieven van 
alle deelnemers en doe mee! 
Alleen is maar alleen, samen is meestal zoveel gezelliger. 

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

 

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

boerderijautomaat voor blauwe 

bessenproducten, seizoensproducten 

en eieren.  

 

Ook is elke zaterdagmorgen van 09:00 u tot 

12:00 u de winkel geopend, hier kunt u naast blauwe 

bessenproducten en seizoensproducten ook bevroren 

blauwe bessen en geschenkmanden kopen.   

Tot snel! 

 

Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15 

5966 PM America 

www.handjegezond.nl 

 

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 

http://www.horstaandemaas.nl/
mailto:stap5961@gmail.com
mailto:peggywismans@home.nl
mailto: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” 
 

Wie helpt ons aan een klusje?  
Ha, wij zijn de Meidebende van Jong Nederland 
America en wij willen graag iets bijverdienen 
voor in de groepspot voor het kamp! Door corona 
hebben we jammer genoeg niet kunnen werken 
dus daarom vragen wij het zo! We zijn 14,15 en16 
jaar en zouden graag willen bij iets/iemand 
komen werken naast onze schooluren!  
Heeft u misschien nog een werkje voor ca. 8 
personen met 3 personen leiding van 18+ ?  
 
Laat het ons graag weten via : ( 06 13512842) 

 

 
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  
 

Activiteiten Aan de Brug. 
 

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

beheerderaandebrug@gmail.com 

mailto:madeleineschuurmans@home.nl
http://www.madeleineschuurmans.nl/
http://www.inamerica.nl/
http://www.laefhoes.nl/


 

DUO fiets is 
binnen!! 

De duo fiets is binnen en 
vanaf 1 juni beschikbaar en 
in principe 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 geschikt voor jong en oud. 
 
We vragen (om te beginnen) een vrijwillige bijdrage als 
vergoeding. Wilt u ook gebruik maken van de DUO fiets om een 
ritje te maken? Neem dan contact op Vervoer in America:  
 
via: 06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 en 12 uur.  

PS We kunnen nog enkele fietsmaatjes gebruiken om met mensen 
te gaan fietsen. Neem hiervoor en voor informatie contact op met 
Hay Mulders 06 21274975 

 

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.  
 

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.  

 

http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://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. 

 

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!!!  

 

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.  
 

Wilt u gebruik maken van de DUO fiets?  
Neem dan contact op met Vervoer in America via:  
 
06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 en 12 uur.  
 

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 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


4 Mei herdenking bij het Verzetsmonument aan 
de Griendtsveenseweg in America. 

Rond 10.30 uur die morgen moest even de paraplu gebruikt 
worden, maar al gauw werd het beter weer. Burgemeester Palmen 
was aanwezig deze morgen en onder het toeziend oog van een 

handvol 
aanwezigen 
werd eerst 
een soort 
“heropening” 
gedaan in de 
vorm van de 
onthulling 
van een 
prachtig 
nieuw 
verwijsbord 

voor aan de weg en een mooi informatiepaneel halverwege het 
toegangspad. Het Comité heeft er, samen met een aantal anderen en 
de gemeente, iets moois van gemaakt. Alweer een aanwinst voor 
America! Mooi ook dat de aangrenzende landeigenaar zo prettig 
meewerkte.  
Hierna vond de kranslegging plaats. In de Kamphut van het Peelmuseum 
werden Jac v/d Munckhof en Mia Claessens verrast met een blik 
Vrijheidssoep als blijk van waardering voor hun inzet voor het comité de 
afgelopen jaren.  

’s Avonds om 20 uur werden er enkele toespraken gehouden en de 
2 minuten stilte waren, ondanks het geringe aantal aanwezigen, 
indrukwekkend. 
We nodigen iedereen uit om, wanneer het u uitkomt een bezoek 
te brengen aan dit helemaal vernieuwde verzetsmonument aan de 
Griendtsveenseweg. 
 
 
 
 
 

Beste gasten van de Hoeskamer:  
het duurt waarschijnlijk niet lang meer 
voordat we weer gezellig kunnen buurten 

en elkaar weer kunnen ontmoeten, kaarten of 
een potje rummikub spelen.  Jullie horen via de 

vrijwilligers wanneer we weer starten.  
Ook wij als vrijwilligers missen jullie gezelschap.  
Hopelijk komen jullie de tijd goed door.  
Blijf gezond en wie weet: tot gauw. Ook nieuwe gasten zijn 
welkom! 

Neem voor informatie contact op met  
077-4642068 of 06-42251171 

 

                        De Vrijwilligers van de Hoeskamer.  
 

Zonnebloemloterij 
 
Op 15 mei werden er al een heleboel loten verkocht 
vanuit de kiosk in America. Iedereen, die een lot gekocht 
heeft, willen we hartelijk danken hiervoor.  
Was u verhinderd? Geen nood:  

Je kunt nog 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. 
  
Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken?  
Koop dan Zonnebloemloten. Ze kosten maar 2 euro per stuk en je maakt 
kans op leuke prijzen. 

Hiermee steunt u ons mooie werk. , 
De Zonnebloem vrijwilligers America  
 

https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a02020


 
Misschien…. 
 

Wie helpt Ad verder? 
Vraag binnengekomen bij Oud America:  
In 1956 werd ik als 14 jarige tijdens de vakantie van mijn ouders 
“uitbesteed” bij een boerenfamilie (waarschijnlijk familie of 
schoonfamilie) in America, gem. Horst.  
Ik raakte daar besmet met polio, evenals enkele kinderen van de 
naastgelegen boerderijen. Door de snelle diagnose van de lokale huisarts 
en de adequate behandeling in het ziekenhuis (waarschijnlijk Venlo) ben 
ik volledig genezen; dit helaas in tegenstelling tot enkele andere 
kinderen. 
Ik heb geen idee wat het logeeradres was en hoe de familie heet. In 
mijn herinnering zie ik een rijtje boerenhuizen van veeboeren. 
Toch wil ik een poging wagen om een lacune in mijn geheugen te 
dichten. Heeft iemand wellicht een idee in welke richting ik ter plaatse 
zou moeten zoeken. Misschien is er over deze epidemie ergens 
documentatie. 
Hopelijk kunt u mij een beetje op weg helpen. 
Met vriendelijke groet, Ad Boekhout van Solinge (nu 79 jaar en 
gezond). 
 
Laat het even weten via: info@oudamerica.nl of 06 21274075 

In de eerste week van de meivakantie 
hebben een aantal teams, van jeugd 
tussen de 10 en 17 jaar, de Americaanse 
Crazy 88 gespeeld. Opdrachten in en om het 
dorp zo leuk en goed mogelijk proberen uit te 
voeren en een foto of filmpje ervan maken. Zo 
stonden ze op de foto met een bandlid van 

Rowwen Hèze, met een kassière, een koprol door de Dagwinkel, een 
vlog vanuit America, zwemmen in het geld en ga zo maar door. 
Dank aan de deelnemers. Jullie hebben het spel super gespeeld! 
VC De 
Americaanse 
Klojo’s gingen 
ervandoor met 
de (lekkere) 
hoofdprijs! 
Proficiat, veel 
plezier met 
jullie prijs en 
hopelijk tot 
een volgende 
activiteit!! 
 

De organisatie namens Jeugdoverleg America: 
Jeugdcomité America, SV Oxalis en Muziekver. St Caecilia 

 

MEDEDELING ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA 
Rooster voor de komende maand:  (als er geen mis is, is de kerk 
gesloten) 
Zondag  30 mei -Mis om 11.00 uur 
Zondag  06 juni - GEEN MIS Zondag  13 juni -Mis om 11.00 uur 
Zondag  20 juni - GEEN MIS Zondag  27 juni -Mis om 11.00 uur 
Zondag  04 juli - GEEN MIS Zondag  11 juli -Mis om 11.00 uur 
Zondag  18 juli - GEEN MIS Zondag  25 juli -Mis om 11.00 uur 
Zondag 01 augustus - GEEN MIS Zondag 08 augustus -Mis om 11.00 uur 
Zondag 15 augustus - GEEN MIS Zondag 22 augustus -Mis om 11.00 uur 
Zondag 29 augustus - GEEN MIS Zondag 05 september Mis om 11.00 uur 
Namens de RK Federatie Horst-Sevenum:  
de coördinatoren van de St. Joseph parochie America 

 

mailto:info@oudamerica.nl


Inzameling Taxussnoeisel weer van start 
Stichting Taxus Taxi start taxusinzameling 2021 is gestart! 

 
De stijgende temperatuur in combinatie met de regenval zijn voor de taxushaag 
de ingrediënten voor groei. Inmiddels is dan ook bekend dat de inzameling start 
op dinsdag 25 mei. Uw snoeisel aanmelden via taxustaxi.nl/afspraak is mogelijk 
waarna de stichting vanaf 25 mei het verse groen bij u aan huis komt ophalen.  
 
Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte welkom. De kleine taxustwijgjes 
bevatten, zoals vele inmiddels weten, de belangrijke stof 10-dab. Van deze stof 
wordt het medicijn Taxol gemaakt, dat een kankerremmende werking heeft. 
Door uw taxushaag te snoeien tijdens de inzamelperiode van Taxus Taxi kunt u 
op een gemakkelijke manier bijdragen aan de strijd tegen kanker.  
 
Inzamel voorwaarden 
De stichting kan het snoeisel gratis bij u thuis komen ophalen bij een minimum 
hoeveelheid van 15 kilo. Kleinere hoeveelheden zijn in te leveren bij 
inzamelpunten welke vanaf 25 mei te vinden zijn via 
taxustaxi.nl/uitgiftepunten.  
Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het snoeisel van groot belang. Zo 
kan de stichting enkel het snoeisel gebruiken dat in 1 jaar op de haag groeit. 
Takken en hele planten zijn helaas niet bruikbaar. Om het zo vers mogelijk in 
te zamelen vraagt de stichting u ook het snoeisel direct na het snoeien aan te 
melden. Voor meer informatie en instructievideo’s kunt u terecht op 
taxustaxi.nl/knipvoorwaarden. 
Vrijwilligers gezocht 
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch bijdragen aan de strijd tegen kanker? 
Dat kan! Het doorgewinterde team van taxusophalers is namelijk altijd op zoek 
naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor dit mooie doel. Als 
taxuschauffeur haalt u in de maanden juni, juli en augustus het verse 
taxusgroen op bij ieder die het aan de stichting wil doneren. Voor meer 
informatie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl. 
 
Gratis materialen 
Evenals andere jaren worden ook in 2021 weer gratis materialen verstrekt door 
Taxus Taxi. Door een grote vertraging in de levering, laat de befaamde Taxus 
Taxi Tas nog even op zich wachten, maar de stichting heeft voor een passende 
oplossing gezorgd. De tassen en zeilen zijn, zoals u gewend bent, op te halen 
bij diverse partners van Taxus Taxi, waaronder; Boerenbond, Welkoop, en 
Intratuin. Heeft u geen tassen, dan kunt u het snoeisel ook gewoon op een hoop 
leggen. De stichting zorgt dat het netjes wordt opgeruimd.  
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te 
vinden via taxustaxi.nl of sociale media.  

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 heeft zich al gemeld  om deel te 
nemen aan dit programma.  

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

De voorjaarsmaai gaat beginnen 
 
In de hele gemeente starten we weer met de voorjaarsmaai van de 
bermen. We proberen zo min mogelijk te maaien om de 
biodiversiteit in de bermen te behouden, maar genoeg om de 
verkeersveiligheid te garanderen. 
Verkeersveiligheid 
Vanwege de veiligheid in het verkeer maaien we de bermen bij bepaalde wegen 
en onoverzichtelijke bochten. Ook op kruisingen maaien we de berm, over een 
lengte van ongeveer 25 meter, om gevaar en hinder te voorkomen. We doen dit 
voor de fietsers en schoolgaande kinderen die in het verkeer een kwetsbare 
groep vormen. 

Natuur 
Rijk bloeiende bermen maaien we niet of ze moeten hinder veroorzaken. 
Bloeiende bermen met vlinders, hommels en solitaire bijen zijn een lust voor 
het oog. En heel belangrijk, zij zorgen voor een goede bestuiving van gewassen 
en fruitbomen. 

Overlast 
De maaiwerkzaamheden gaan een aantal weken duren. Het maaien 
zorgt ongetwijfeld voor enige overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
https://taxustaxi.nl/knipvoorwaarden/
mailto:americaleft@inamerica.nl


Hoofdtrainer DS1 VC Trivia tekent opnieuw voor 3 jaar 
  
Alle trainingen van VC Trivia worden op dit moment gehouden op het 
sportpark De Vonckel te Meterik vanwege de corona maatregelen. Hier 
wordt dit jaar nog een start gemaakt met de bouw van een sporthal wat 
de thuisbasis wordt van VC Trivia. Op de plek waar de sporthal 
gerealiseerd wordt tekende Guus Wilbers (rechts op foto) opnieuw een 3 

jarig contract met voorzitter Ben Kleuskens van VC Trivia. Wilbers en VC 
Trivia zijn sinds 2018 aan elkaar verbonden. Ben Kleuskens vertelt dat 
de club blij is dat Wilbers bijtekent, daar beide partijen ambitieus zijn 
en men zeer tevreden is over de ingezette lijn. Welke er vooral op 
gericht is dat de talentvolle jeugd zich door kan ontwikkelen en op een 
passend niveau kan spelen. “We kijken tevens uit naar de periode dat er 
gevolleybald kan worden in de nieuwe sporthal, welke gerealiseerd gaat 
worden in het seizoen 2021-2022” . 
Guus Wilbers laat weten dat hij erg blij is met het feit dat er wederzijds 
vertrouwen is en dat het een voorrecht is om met deze talentvolle groep 
te mogen werken en tevens een steentje bij te kunnen dragen in het 
vormgeven van de prestatielijn van VC Trivia.  (foto Ton Sieben) 

 
 
 

 



Wendy wil weer wandelen! 
Wendy Smedts uit Sevenum heeft een progressieve vorm van MS. Als ze 
nu geen actie onderneemt, gaat ze drastisch achteruit. Ze kan in het 
buitenland een behandeling ondergaan die haar MS stopt. Er zijn 
allerhande acties om € 75.000 bij elkaar te krijgen, zoals de 
appeltaartactie in de afgelopen weken. Allemaal dank voor het 
meedoen. En dan nog dit: ….. 
 
Op zaterdag 8 mei gingen Erwin (vriend) en Paul (vader) het 
donatieblikje bij de Dagwinkel in America voor Stichting Wendy wil weer 
wandelen leegmaken. Tot hun grote verbazing ging daar telefoon, en dit 
was voor hun toen ze daar waren. Sjraar Jacobs had de Dagwinkel 
gebeld, en vertelde Eric dat hij €1000,- wilde doneren aan stichting 
Wendy wil weer wandelen, omdat hij zo meeleefde. Ze zijn direct naar 
Sjraar gereden, om daar zijn verhaal en motivatie te horen. Ze werden 
hartelijk ontvangen aan de keukentafel, waar Sjraar vertelde dat hij 
graag een financiële gift wilde doen voor Wendy. Hij had één duidelijke 

wens, dat hij de 
de cheque 
persoonlijk aan 
Wendy mocht 
overhandigen. 
Dus hebben Paul 
en Erwin Wendy 
meteen thuis 
opgehaald en 
zij was ook erg 
ondersteboven 
was van dit 
verhaal. Vol 
ongeloof en 
enthousiasme 
stapte ze in de 
auto op weg 

naar Sjraar. Daar schreven ze samen de cheque, en deze werd 
overhandigd aan Wendy.  
Sjraar, middels deze weg willen we u nogmaals heel hartelijk bedanken 
voor uw gulle gift!  
U kunt de actie volgen via www.wendywilweerwandelen.nl of via 
facebook 

 

 
 

 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

 

AMERICA 
 

Beste Americanen Wij houden onze oud ijzer 
actie 2021 dit jaar op donderdag 3 juni en vrijdag 
4 juni. Wij vragen jullie om het oud ijzer aan het 
einde van de middag aan de weg te zetten, dan 
halen wij het op. Net zoals voorgaande jaren 
ontvangt u een briefje waar alles op staat. 
 

 

http://www.wendywilweerwandelen.nl/


Vacatures AVV America 
Na vijf ontwikkelingsvolle jaren gaat onze 
penningmeester, Sjoerd Wijnhoven, het bestuur 
helaas verlaten om zich binnen zijn werkgebied verder 
te ontwikkelen. We willen Sjoerd bedanken voor zijn 
inzet de afgelopen jaren. Dat betekent dat we per direct op zoek zijn 
naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester beheert o.a. de 
geldmiddelen van de vereniging. Het is niet noodzakelijk om een 
financiële achtergrond te hebben. Heb je interesse of ken je iemand die 
hiervoor geschikt is, geef dit dan door via secretaris@avvamerica.nl. 
Hij/zij mag ook van buiten de club komen.  
Helaas heeft ook onze kantinebeheerder, Wilma Wijnands, aangegeven 
hiermee te willen stoppen. We willen Wilma bedanken voor de 
afgelopen jaren!! Ook daarvoor zijn we dus op zoek naar een vervanger. 
Een kantinebeheerder verzorgt de kantine inkoop, telt de kas, opent en 
sluit de kantine op wedstrijddagen (in overleg ook op trainingsdagen) en 
draait eventueel kantinediensten. Heb jij interesse in de functie van 
kantinebeheer dan horen we dit graag via secretaris@avvamerica.nl. 
Mocht je niet alle taken willen uitvoeren dan kunnen we hier een 
passend oplossing voor vinden door de taken te verdelen over 
verschillende personen. We zijn met alles geholpen! 
 

Eerlijk Heerlijk Vlees 
van de Boerderij 

Te Koop 
scharrelvarkensvlees en 

Rundvlees 
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 

 

Als het weer het toelaat, binnenkort 

pioenrozen 

Een bos € 3,- twee bossen € 5,- 
Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America 

Tel 4641380 
 

        
“Bericht Jeugdvoetbal AVV America / RKSV Meterik Juni 2020” 
Na een seizoen waarin we vooral hebben getraind en onderlinge wedstrijdjes / 
toernooitjes te hebben gespeeld, ziet het ernaar uit dat we na de zomerstop 
weer echte wedstrijden kunnen gaan spelen. Met een beetje geluk kunnen we 
mogelijk eind juni nog een paar oefenwedstrijden spelen. 
 
Om alles mogelijk te maken was het voor de jeugdcommissie een seizoen van 
veel bellen, mailen en vooral digitaal vergaderen. Hierbij hebben we het 
contact met jullie als teams en de trainers/leiders enorm gemist, iets wat wij 
nu bijvoorbeeld merken bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2021-2022. 
Via deze weg willen wij alle jeugdtrainers en jeugdleiders nogmaals enorm 
bedanken voor hun tijd in dit vreemde seizoen om het voetballen voor onze 
jeugd mogelijk te maken.  

 
Teamindeling seizoen 2021-2022 
Op dit moment zijn we volop bezig met de teamindeling voor het nieuwe 
seizoen waarbij we mogelijk zelfs enkele teams gaan combineren met vv 
Hegelsom. Wij verwachten eind juni deze teamindeling rond te hebben waarbij 
we zoals het er nu uit ziet gaan starten met de volgende teams: 
elftal JO19-1, elftal JO17-1, elftal JO15-1, elftal JO13-1, achttal JO12-1, 
achttal JO11-1, zestal JO10-1, zestal JO8-1 en mini-pupillen (JO7). In de 
meeste teams is nog plek voor nieuwe aanmeldingen maar in het bijzonder zijn 
we nog op zoek naar enkele versterkingen voor onze JO17 & JO15 elftallen en 
onze pupillen in JO10, JO8 en mini-pupillen. Wil jij of ken jij nog iemand die 
graag bij AVV America / RKSV Meterik wilt komen voetballen? Dan is na het 
moment om je aan te melden! 
 

mailto:secretaris@avvamerica.nl
mailto:secretaris@avvamerica.nl


KOM VOETBALLEN BIJ DE JEUGD van AVV AMERICA / RKSV METERIK! 
Ben jij 5,6 of 7 jaar? En wil je graag eens kennis maken met het 
jeugdvoetbal in America/Meterik? 
Meld je dan nu aan en kom nog voor de zomervakantie een aantal 
proeftrainingen mee voetballen met jouw leeftijdsgenoten. Op deze 
trainingen maak je kennis met je mogelijke teamgenoten, onze 
jeugdtrainers, de sportparken in America en Meterik en natuurlijk het 
voetbalspelletje!  
 
Wil je graag komen proeftrainen meld je dan aan bij Mark Geuijen 
(jeugdcoordinator@avvamerica.nl, 06-86616014).   
Kijk voor meer informatie over het jeugdvoetbal in America / Meterik 
op www.jeugdvoetbalamericameterik.nl, meer informatie over de 
verenigingen is te vinden op www.avvamerica.nl / www.rksvmeterik.nl. 
Lees verderop hoe je lid kunt worden van AVV America, bij aanmelding 
voor 1 juli kun je direct mee trainen en wedstrijden spelen als de 
scholen weer beginnen in september. 

 
Oranje Festival en Nationale Voetbaldag 
AVV America en Rksv Meterik organiseren op zaterdag 29 mei (14:00 – 
16:00 uur) een KNVB Oranje Festival en nemen op zaterdag 12 juni deel 
aan de Nationale Voetbaldag. Beide dagen zijn bedoeld voor leden en 
niet-leden t/m twaalf jaar om samen gezellig en sportief diverse 
voetbalspellen te doen. Kijk voor meer informatie op 
knvb.nl/oranjefestival en denationalevoetbaldag.nl.  

 
Aanmelden Jeugdspelers AVV America 
Het aanmelden als jeugdspeler bij AVV America kan eenvoudig via het 
digitaal aanmeldformulier te vinden op www.avvamerica.nl. Na 
aanmelding wordt er door de jeugdcoordinatoren contact met jouw 
opgenomen met verdere informatie over teamindeling en 
trainingsavonden. Voor meer informatie over het aanmelden van leden 
kan contact opgenomen worden met de ledenadminstratie  
(ledenadministratie@avvamerica.nl) of met ondergetekende. 

 
GEZOCHT !!! -   TRAINERS JEUGDTEAMS  -   GEZOCHT!!! 
Om het jeugdvoetbal aankomend seizoen mogelijk te maken zijn wij op 
zoek naar (Assistent) TRAINERS om voor teams trainingen te verzorgen.  
Voor de invulling van onze trainersfunctie zijn wij op zoek naar eenieder 
die graag één of twee keer per week een training wil verzorgen aan één 

van onze jeugdteams. Voetbalervaring en/of het geven van trainingen is 
een pré maar niet noodzakelijk; Enthousiasme en het kunnen omgaan 
met groepen kinderen vinden wij van veel groter belang!!!   
 
Trainingen in de diverse leeftijdscategorieën vinden vooral plaats van de 
maandagen tot donderdagen tussen 18:30 en 19:45. Dus ben jij, of ken 
jij, iemand die graag met ons het jeugdvoetbal in America en Meterik 
mogelijk maakt? Neem dan contact op met Mark Geuijen 
(jeugdcoordinator@avvamerica.nl, 06-86616014).  
 
GEZOCHT!!! -   TRAINERS JEUGDTEAMS  -  GEZOCHT, GEZOCHT!!! 
Mocht een trainersfunctie niet passen, maar wil/kun je wel iets voor het 
jeugdvoetbal betekenen in de vorm van een bestuurlijke rol, het 
fluiten/begeleiden van een wedstrijdje, het draaien van een 
kantinedienst of het begeleiden van een activiteit? Neem dan contact 
met ons op om de mogelijkheden te bespreken!  
Met sportieve groet, 

 
Commissie Jeugdvoetbal AVV America – RKSV Meterik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdvoetbalamericameterik.nl/
http://www.avvamerica.nl/
http://www.rksvmeterik.nl/
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Aan de patiënten van huisartsenpraktijk 
America en huisarts van Weeghel 

I.v.m. vakantie van 24 mei t/m 4 juni zijn de praktijken in America en Sevenum 
afwisselend geopend. U dient alvorens u de praktijk betreedt altijd eerst 
telefonisch contact op te nemen met de assistente. Indien er een afspraak voor 
u gemaakt wordt hoort u welke locatie geopend zal zijn.  
Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door 
zoals gepland is. 
De apotheek in America is normaal geopend: 
Op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 
uur. 

AHHAP America 
Pastoor Jeukenstraat 6 
5966 NM America 
077 - 464 1707 
Gesloten op onderstaande data:  

Huisartsenpraktijk van Weeghel 
Pastoor Vullinghsstraat 14 
5975 TP Sevenum 
077 – 467 4175 
Gesloten op onderstaande data: 

 28 + 31mei 

1 + 2 juni 3 + 4 juni 

Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op 
feestdagen kunt contact opnemen met huisartsenposten Noord 

Limburg 0900 8818 

Website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl. 
Neem een kijk op de website en meld je nu aan! 
 

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 

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

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2021 
Vorige maand was weer de jaarlijkse financiële actie voor het 
Peelklokje onder de lezers en de verenigingen van America.  
Als u een vrijwillige bijdrage alsnog wilt storten voor het 
Peelklokje, dan kan dit op de volgende manier: 
 
Direct op rekeningnummer: NL39RABO0102506043 onder vermelding 
van: vrijwillige bijdrage Peelklokje 2021.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
De redactie van het PEELKLOKJE 

 

 Vitaliteitscoöperatie i.o. 
America Left  

 
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 afgelopen tijd vonden 
er gesprekken plaats met inwoners door studenten (Julia, Mies en Ellen) 
van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Fenna van de Hogeschool 
Breda. We kijken tevreden terug op deze gesprekken, die erg veel 
informatie hebben opgeleverd.   
Bent u nieuwsgierig geworden ?  

Reageer dan via mail: americaleft@inamerica.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
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Beste Leden van de KBO.  
 
De eerste fietstocht hebben we achter de 
rug en wij moeten zeggen het heeft ons 
goed gedaan en hoop jullie ook. Wij hopen dat het nu weer de 
goeie kant op gaat en dat er weer meer mag en kan. Daarom 
willen we het programma in juni ook door laten gaan zoals het in 
het jaarprogramma staat. 
1 juni Wandeltocht 
8 juni fietstocht 
15 juni Klein Costarica  Someren als het daar dan open is, 
30 juni Happen en trappen als we dan weer ergens naar binnen 
kunnen, maar dat wordt nog bekend gemaakt. 
Voor vragen kan er altijd gebeld worden en blijf gezond. 
Het bestuur. 
 

Hondenpoep is nog steeds een regelmatig terugkerend, vies 
probleem.  

Overal, maar zeker op plekken, waar kinderen lopen of spelen. 
 

Baasjes, bedankt voor ’t opruimen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteitenoverzicht America juni/ juli / aug.  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.  
 
Juni 
1 – KBO Wandeltocht 
3 en 4 – Oud ijzeractie Paardenvrienden 
8 – KBO Fietstocht 
11 t/m 13 - VC Triva Volleybalkamp 
15 – KBO Klein Costa Rica Someren ovb  
16 - Dorpsraadvergadering 
19 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
20 - Inleveren kopie Peelklokje voor juli en augustus 
30 – KBO Happen en Trappen ovb 
 
Juli 
4 t/m 7 – Kermis in America ?  
16 – Zomerconcert Fanfare 
17 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
17 – activiteit Kloostertuin  
 
Augustus 
10 – Fietstocht 
? ? - Activiteit Zonnebloem America 
14 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
22 - Inleveren kopie Peelklokje 
25 – KBO Dagtocht naar ???? 
28/7 t/m 4/9 – Groot Zomerkamp JNA 

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

Het eerstvolgende Peelklokje is voor 
de maanden juli en augustus ! 

Hou hier rekening mee i.v.m. de 
kopie (graag voor 20 juni).  

 
 
 
 

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

Op woensdag 16 juni 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. 

 

ZAP’ers in America 
Inmiddels heeft een groepje vrijwilligers zich 
aangemeld om het hele jaar door ZAP’er 
(Zwerf-Afval-Pakker) te worden in America. 
Dankzij hun inzet blijft het hele dorp wat 
opgeruimd (helaas is dit nodig om het allemaal netjes te houden). 
Extra hulp hierbij is altijd welkom. Middels een appgroepje 
houden de ZAP’ers elkaar nu ook op de hoogte, van waar ze zijn 
geweest en zo.  
 
Heb jij ook interesse om als (officiële) ZAP’er aan de slag te gaan? 
Kijk dan eens op www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen.  
Als jij je daar aanmeldt, dan krijgt je van de gemeente diverse 
materialen ter beschikking. En al jij je ook bij de Americaanse 
zAPPgroep wilt aansluiten, stuur dan een berichtje aan 
schoon@inamerica.nl.  

 
 
 
 
 
 

 

Zorgvrijwilliger iets voor u? 
Vindt u het fijn om iets voor iemand bij u in de buurt te betekenen?  
In Horst aan de Maas hebben wij diverse hulpvragers die graag bezoek 
zouden krijgen van een vrijwilliger. Bent u minimaal 1x per 2 weken 2 
uur beschikbaar? Overweeg dan eens om zorgvrijwilliger te worden bij 
Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas. 
Vrijwilligerszorg biedt hulp aan kwetsbare burgers door het inzetten van 
een vaste vrijwilliger bij mensen thuis. De hulp kan onder meer bestaan 
uit een wandeling maken, een spelletje doen, aanwezig zijn of bieden 
van een luisterend oor.  
 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Brigitte Asselberghs 
0629252568 of mail naar brigitteasselberghs@proteion.nl  

 

Thuiswerken en op zoek naar een geschikte ruimte, ook voor 

een paar uurtjes per week?  
In het LaefHoes zijn nog een paar ruimtes te huur met wifi, 

privacy en lekkere koffie. Wie weet! 
Neem vrijblijvend contact op met info@laefhoes.nl  

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen
mailto:schoon@inamerica.nl
mailto:brigitteasselberghs@proteion.nl
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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 de communicanten uit 1957 
Lupine was erg in en sommigen dragen nog een echte pofboks.  

 

Informatie  hierover kun je sturen  
naar info@oudamerica.nl  

Dank hiervoor.  
 

De foto van de vorige keer van de schoolklas  heeft de juiste 
namen opgeleverd. Dank je! 

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

facebookpagina America dat stiet ! 
 

Werkgroep Oud America 
www.oudamerica.nl 

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


 

 

 

  
 

Op zondaag 23 mei woare oos elders  
en opa en oma,  

Jan en Jo Derks - vd Beuken  
 

65 joar getrouwd. 
Weej, as kiender en kleinkiender, wille ze 

doa vaan haarte proficiat mej wense! 



Droompot voor Saar en Suze van de 
Wouter.  

De Droompot is een initiatief binnen Dynamiek 
Scholengroep waar kinderen en leerkrachten met nieuwe 
ideeën een beroep op kunnen doen. 
Saar Peelen en Suze Sanders wisten onlangs met een 
presentatie over hun plannen om meer te bewegen tijdens het leren een 
bedrag van  
€ 3500,- in de wacht te slepen. Dit mooie bedrag zal besteed worden 
aan een aantal beweegelementen voor alle kinderen in alle groepen. 
Super gedaan, dames !  

 

Mensen in het nieuws. 
 
Op 29 april werd Novi geboren, dochter van Jeroen en Jolanda Geuijen 
(Landauer 28).  
Op 9 mei werd Mikky geboren, dochter van Paul en Mindy van der Hulst 
– Vullings (Reindonkerweg 4).  
 
Op 23 mei waren Jan en Jo Derks - van den Beuken 65 jaar getrouwd. 
Gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal ! 
 
Op 29 mei waren er weer veel mensen actief in het kader van NL - 
DOET. In America wel op 5 verschillende plekken. Wij houden van 
DOEN! In heel Nederland vinden ruim 5000 activiteiten plaats.  
 
Op 20 juni is het weer vaderdag.  
In ditzelfde weekend wordt ook weer de Wandel 3daagse gehouden. Dit 
keer in een andere vorm dan anders, maar zeker zo leuk.  
 
Het volgende Peelklokje is voor juli en augustus. Hou hier rekening 
mee m.b.t. de kopie (inleveren voor / op 20 juni).  
 
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. Nieuwe bewoners (voor zover bekend) krijgen een 
informatiepakketje over America in de bus.  
Ook het verenigingsnieuws is gratis. Wij zijn afhankelijk van uw 
gegevens.  

 


