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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 AUGUSTUS 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/
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DE POLITIE NODIG ?????? 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  
Geen spoed, wel politie nodig ?         0900 – 8844 (niet gratis) 
0900 – 8844  Centrale meldkamer  
0900 – 8844  Administratieve politie-informatie (bureau  
  Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 
Wijkagenten voor America zijn: Hans Nillesen en Andrea Longstaff. 
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn bereikbaar via het 
bekende telefoonnummer 0900 – 8844. Tevens kunnen mensen  mailen (vind 
men vaak handig) via wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl  

  

Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de boerderij 
           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: ghmreintjes@gmail.com  
 

 

Synthese, locatie Horst 
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
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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 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.horstaandemaas.nl/
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                  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” 
 

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…… 

 
 
 
 
 
 

 EETPUNT AMERICA  
Eindelijk kunnen we weer beginnen 
met het EETPUNT. 
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 7 juli 2021 en 4 augustus 2021 er een Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 4 juli en 
1 augustus. 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd. 
 
Opgeven of afmelden bij; 
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17. 
  
De kosten voor deelname (€ 13,00) betaalt u op 7 juli en 4 
augustus. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 13,00 
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707) 
ook tijdens het Eetpunt. 

 

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
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Geluidschermen langs het spoor 
De bewoners van America maken zich al lang zorgen over de 
geluidsproductie langs het spoor in America. In het kader van het MJPG 
(Meer Jaren Programma Geluidsanering) Spoor zijn geluidwerende 
voorzieningen in de vorm van een geluidscherm gepland langs het spoor. 
Op basis van een raadsbesluit van 21 november 2017 heeft de minister 
hierover een besluit genomen. Door onder meer de Dorpsraad America 
en Werkgroep/ Klankbordgroep Spoor is beroep aangetekend tegen het 
besluit van de Minister en is gevraagd om deze besluitvorming nogmaals 
te bekijken en te heroverwegen. Concreet betreft dit het besluit van de 
gemeenteraad tot vaststelling van de stedenbouwkundige visie 
geluidsmaatregelen spoor. Het gaat nu over het aanpassen van de 
hoogte en de lengte van het geluidscherm ter hoogte van America. 
Hiertoe is een kernteam geformeerd die bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de gemeente, de dorpsraad en de Werkgroep 
Spoor in America. Dit kernteam gaat het proces begeleiden. Doel is om 
gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voor het geluidsvraagstuk van 
America. 
Dit betekent dat het geluidonderzoek (gedeeltelijk) opnieuw zal worden 
uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt, samen met ProRail en 
het ministerie, gekeken wat juridisch, technisch en financieel mogelijk 
is. De gemeenteraad kan/zal op basis hiervan een nieuw besluit nemen 
en dit wordt, ter besluitvorming, voorgelegd aan de minister.  
De planning is dat de behandeling in de gemeenteraad dit jaar zal 
plaatsvinden.” 
Hebt u opmerkingen of vragen? Laat het weten via spoor@inamerica.nl  

 

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.  
Mondkapjes zijn nog verplicht ! 
 
 
 

 

Afvalinzameling bij een Hitteplan 
In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn.   
Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en 
strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist nare gevolgen 
hebben voor hun gezondheid.  
Bij een Hitteplan nemen we maatregelen om overlast door hitte te 
beperken voor u en de mensen in uw omgeving. De hitte maakt het 
uitvoeren van zwaar werk moeilijker, zoals bij de inzameling van het afval. 
Bij het afkondigen van het Hitteplan door het RIVM, zal onze inzameling 
eerder plaatsvinden! 
Het afval zal bij een actief Hitteplan vanaf 06.00 uur worden ingezameld 
i.p.v. 07.00 uur. 
Het afval mag aangeboden worden vanaf 21.00 uur de dag voorafgaand aan 
de inzameling. 
Dit bericht is ter informatie, het Hitteplan is nog niet actief!  
Houd de berichtgevingen in de gaten. 
 

Zij Vooruit! start voorbereiding nieuw seizoen. 
Wat konden we doen het afgelopen jaar. Af en toe een mail naar onze 
leden en gelukkig konden we de leden nog verrassen met een zelfgemaakt 
kerststukje. 
Gelukkig gaan we weer de goede kant op en hopen we in september een 
nieuw seizoen te openen. En dat we veilig uit onze bubbels kunnen komen 
en elkaar weer in levende lijve  ontmoeten. 
Voor Corona was alles zo vanzelfsprekend. Nu weten we dat onze 
vereniging niet alleen voorlichting door de gastsprekers biedt maar dat 
het gezellig samen zijn net zo belangrijk is. Wat heeft het bestuur de leden 
gemist. 
Voor ons allemaal is het een moeilijk jaar geweest en sommigen zijn ook 
persoonlijk getroffen, maar we willen graag weer positief naar de 
toekomst kijken en de draad weer oppakken waar hij vorig jaar  is blijven 
steken. 
In augustus zullen onze leden het nieuwe programmaboekje ontvangen en 
dan hopen we woensdag 1 september onze eerste bijeenkomst te hebben. 
Dus noteer de datum vast in je agenda, vanaf 13.30 uur. 
 
Mocht je nog geen lid zijn van onze gezellige vereniging en nieuwsgierig 
zijn naar onze leuke bijeenkomsten, neem dan contact op met Cristel, 077 
4006165.  
Onze vereniging is voor alle dames vanaf 18 jaar in America. 
 

mailto:spoor@inamerica.nl


Jarige Job en Leergeld Horst aan de Maas gunnen elk 
kind een echte verjaardag 

Gebrek aan geld voor extra boodschappen 
en een cadeau is voor 61.000 kinderen in 
Nederland de reden om de mooiste dag 
van het jaar niet te vieren. Voor hen is er 
geen feestelijke dag thuis en op school. 

Stichting Jarige Job en Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpen gezinnen 
met een laag inkomen met een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. De doos 
bevat slingers, ballonnen, een taartmix, een cadeau en traktaties voor op 
school. 
 
 Ouders kunnen samen met de eventuele broertjes en zusjes van de jarige Job 
een echt verjaardagsfeest organiseren. Ze versieren het huis, bakken een taart 
en pakken het cadeau feestelijk in. Op school hoort de jarige Job er helemaal 
bij met echte traktaties voor de hele klas. Dankzij de samenwerking tussen 
Jarige Job en Leergeld Horst aan de Maas kunnen kinderen die wonen in een 
gezin met een inkomen rond het bijstandsniveau in Horst aan de Maas gebruik 
maken van de verjaardagsbox. Ze kunnen daarvoor een mail sturen naar 
info@leergeldhorstaandemaas.nl. Zij regelen de verjaardagbox. Jarige Job is er 
zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. 
 

Rouwgroep Synthese van start 
Synthese start met een gesprekgroep ‘Omgaan met verlies’ voor mensen die een 
dierbare zijn verloren. De gespreksgroep bestaat uit 6 bijeenkomsten en gaat 29 juni van 
start. De bijeenkomsten vinden plaats bij Synthese in Venray.  
Het verliezen van een dierbare brengt rouwgevoelens met zich mee. Rouwen is 
langzaam maar zeker begrijpen dat jouw leven ingrijpend is veranderd door het verlies 
van iemand die je lief is. Rouw neem je mee, overal waar je komt en overal waar je gaat. 
Rouwen vindt plaats op alle lagen: in gedachten, in gevoelens, in je lijf en in de 
waarneming van de wereld om je heen. Ieder mens gaat op eigen wijze om met 
gevoelens van rouw. Een rouwproces verloopt voor iedereen anders.  

Delen van ervaringen:  
Het delen van ervaringen met anderen die een dierbare zijn verloren, kan steun geven. 
Samen in gesprek over ‘hoe om te gaan met deze ingrijpende gebeurtenis in je leven’. 
Jolanda van der Weiden en Anja Damhuis gaan de groep begeleiden. Data van de 
bijeenkomsten zijn: dinsdag 29 juni, 13, 20, 27 juli en 3 en 10 augustus van 13.30 tot 

15.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij Synthese, Leunseweg 51 in Venray. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Minimum aantal deelnemers is 6 en maximaal 8. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Damhuis, mail: 
a.damhuis@synthese.nl of tel. 06 36164919. Aanmelden kan via 
www.synthese.nl 

‘Buurtbemiddelaars 
gezocht’ 
 “Het is een mooi middel om mensen anders naar 
elkaar te laten kijken. Om begrip te kweken voor 
ieders handelwijze. Als buurtbemiddelaar geeft 
het mij enorm veel voldoening om mensen te 
helpen in iets wat hen zelfstandig niet lukt. Dat is om hen naast elkaar te krijgen in 

plaats van tegenover elkaar. Kortom: samen te brengen.” Dit was het antwoord van 
Winfried, een van de vrijwillige buurtbemiddelaars bij Synthese, op onze vraag 
‘Waarom ben jij buurtbemiddelaar’.  
Winfried is al jaren betrokken en kan samen met zijn collega’s wel versterking 
gebruiken. Daar waar de buren zelf niet uitkomen, wordt buurtbemiddeling 
ingezet. Denk hierbij aan harde muziek die in de avond wordt afgespeeld, 
overhangende takken of onenigheid over de plaatsing van de schutting. 
Wanneer het lukt om de buren gezamenlijk om de tafel te krijgen en het 
probleem aan te pakken, is de kans kleiner dat het probleem zich opnieuw 
voordoet. 
Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?  
Als vrijwillige buurtbemiddelaar luister je naar het verhaal van beide buren. Je 
neemt een neutrale houding aan en hebt geen vooroordelen. Je bent 
geïnteresseerd in je medemens. Andere belangrijke eigenschappen zijn: goed 
luisteren, doorvragen en samenvatten. Het goed kunnen omgaan met emoties is 
ook een pre. 
Wat is de meerwaarde van een buurtbemiddelaar?  
Als buurtbemiddelaar schep je een kader waarin beide buren met elkaar in 
gesprek gaan om een oplossing te vinden. Buurtbemiddeling draagt een 
steentje bij aan een betere onderlinge verstandhouding en het bevorderen van 
wederzijds respect tussen buren.  
Je plant zelf de afspraken met collega- bemiddelaars en de desbetreffende 
buren zodat je rekening kunt houden met jouw eigen agenda.  Daarnaast 
komen we 2 à 3 keer per jaar samen met alle vrijwillige buurtbemiddelaars en 
de coördinatoren Buurtbemiddeling Synthese. Om van elkaar te leren, 
ervaringen uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen. 
Wat kun je van Synthese verwachten? 
Je krijgt van ons een professionele training Buurtbemiddeling, begeleiding 
tijdens de werkzaamheden en voortdurende bijscholing. Je maakt deel uit van 
een enthousiast team.  
Daarnaast krijg je de reis- en andere onkosten vergoed. 
Word jij de nieuwe collega van Winfried?  
Neem dan contact op met Synthese, buurtbemiddeling@synthese.nl.  
Of bel met een van de coördinatoren: 
Gemeente Horst aan de Maas: Mieke Cruijsberg, tel. 06 17433093  
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Past. Jeukenstraat 6 – America 
Alle zorgdisciplines onder één dak  

midden in het centrum van America: 

Zie ook www.laefhoes.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.  
Op de volgende maandagen is vanwege 

vakantie geen bloedprikken: 

19-26 juli, 2-9-16-23-30 augustus en  
6 september 

 

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. 

 
 

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

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!!!  
 

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:  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 21274075. 

 

 
 
 
 

http://www.laefhoes.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


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.  

 

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.  

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 
 

 

http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/informatie/contact/3/9
http://www.thuisinlimburg.nl/woningaanbod/nubeschikbaar
http://www.thuisinlimburg.nl/
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Voor alle inwoners van Horst aan de Maas 
Evie: gratis online zelfhulptrainingen 

 
Vanaf 15 juni is het voor alle inwoners mogelijk om zelf, gratis en 
anoniem, aan de slag te gaan met lichte psychische klachten. Zodra 
iemand bijvoorbeeld piekert of slecht slaapt, kan zelfhulp via het 
platform van Evie uitkomst bieden. Zo hoeft diegene niet per sé naar 
een hulpverlener als hij of zij dit zelf nog niet nodig vindt.  
 
Een beetje hulp van Evie 
Naast informatie over psychische klachten, biedt Evie ook oefeningen of 
een training ‘Mindfulness’ aan. Hierdoor kan iemand direct zelf aan de 
slag en zoveel mogelijk voorkomen dat klachten erger worden. 
Wethouder Roy Bouten: “Piekeren, slapeloosheid, stress, veel mensen 
hebben er wel eens last van. Ik snap dat je dan niet meteen naar een 
huisarts of andere hulpverlener stapt. Toch is het fijn als je dan een 
steuntje in de rug hebt. Daarvoor is Evie. Met een klein beetje hulp van 
Evie, kun je zelf al heel veel.” 
 
Gratis beschikbaar 
Online zelfhulp is gratis beschikbaar via www.evie.nl en de Evie app. De 
zelfhulp heeft als doel u door psycho-educatie (kennis over het 
specifieke onderwerp) en goede oefeningen, beter te laten voelen. De 
gebruiker kan waar en wanneer het hem of haar uitkomt oefeningen 
doen om het geleerde in de praktijk te brengen. Als iemand later weer 
signalen herkent, kan diegene altijd terugvallen op eerdere oefeningen. 
Zelf aan de slag 
Evie is speciaal ontwikkeld om iemand zichzelf vooruit te laten helpen, 
zonder hiervoor meteen een hulpverlener in te schakelen. Mocht iemand 
er niet zelf uitkomen, kan diegene in de professionele zorg samen met 
bijvoorbeeld de huisarts, POH-GGZ of psycholoog verdergaan op de al 
bestaande oefeningen. Alle huisartsen en POH-GGZ uit Horst aan de 
Maas en de meeste psychologen hebben kennis van het e-healthplatform 
van Provico, waarop Evie is aangesloten. Een naadloze overgang tussen 
zelfzorg en professionele zorg is hierdoor eindelijk mogelijk. 
Het voordeel van deze zelfhulp website en app is dat de gebruiker aan 
de eigen doelen kan werken, waar en wanneer diegene maar wil. 
Informatie kan op ieder moment worden teruggelezen. Dit voordeel 
blijft bestaan wanneer iemand samen met de huisarts of 
praktijkondersteuner met e-health verdergaat. 

 

Wij hebben 
vakantie van 

21 augustus t/m 4 
september 

 
Wij wensen 

iedereen een 
heel 

Fijne vakantie 
toe 

v. Heijster  
Wol & textiel 

 
 
 

Beste gasten van de Hoeskamer:  
We zijn bezig om z.s.m. weer op te starten 
met Inloop de Hoeskamer. De vaste gasten 

krijgen bericht via de vrijwilligers.  
 

Ook nieuwe gasten zijn welkom! 
Neem voor informatie contact op met  

077-4642068 of 06-42251171 

 

                        De Vrijwilligers van de Hoeskamer.  
 
 
 
 
 



Onder de naam 
“Stevig staan” start 

er binnenkort, 
 

i.s.m. de 
Vitaliteitscoöperatie America Left i.o.,  

een programma rond valpreventie voor ouderen. 

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

 
Er worden regelmatig plastic zakjes met 
hondenpoep in de bladkorven 
gegooid. Dit is niet de bedoeling! 
Hondenpoep mag in de daarvoor geplaatste 
prullenbakken of gewoon thuis in de prullenbak 
bij het restafval! 
Bij voorbaat dank.    
Namens alle Americanen 
 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 

AMERICA 
Beste Americanen 
 Wij willen jullie bedanken voor de gulle gave voor 
onze Oud ijzer actie 2021. Deze is goed verlopen 

Er zijn intussen ook meer momenten geweest voor onze pony 
ruiters, waar ze een mooi Bixie/dressuur proef hebben kunnen 
rijden. En zoals het er nu naar uitziet kunnen we nu weer 
wedstrijden gaan rijden  
Passi voor paard Sevenum  10 juli 
Bixie/dressuur wedstrijd Horst  18 juli  

Uitnodiging 
 

Op woensdag 8 september 2021 staat de 
eerstvolgende  

Openbare Dorpsraadvergadering gepland. 
Indien de coronamaatregelen het nog toelaten 

zullen we weer vergaderen in Aan de Brug. 
 

Americanen zijn dan hierbij van harte bij uitgenodigd. 
De vergadering begint om 20.00 uur. 

 
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 enzo.  
 
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.  

 
 
 
 
 

 

mailto:americaleft@inamerica.nl
http://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen
http://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen
mailto:schoon@inamerica.nl


Kermis America 

Van zondag 4 juli t/m woensdag 7 juli is het weer 
Kermis in America. En dit jaar heeft de dorpsraad 

ook weer voor wat extra activiteiten gezorgd voor, 
tijdens en na de Kermis. 

 
Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een Kermiskleurwedstrijd 
voorafgaand aan de Kermis. De kinderen van de peuterspeelzaal en de 
basisschool krijgen de kleurplaat via school. Er liggen ook een aantal 
kleurplaten in de winkel van Ine Derks-Haegens en hij is te downloaden 
via www.inamerica.nl. De kleurplaten kunnen op kermismaandag 
ingeleverd worden bij de Autoscooter en de Draaimolen van 14:30 tot 
19:00 uur. Je krijgt dan 1 gratis ritje en wellicht win je er dan ook nog 
een mooie prijs mee. Een deskundige jury zal alle tekeningen gaan 
beoordelen. Ook dit jaar zullen de prijswinnaars hun prijsje 
thuisbezorgd krijgen, dus doe je best….  
 

Wat we ook weer organiseren is de Kermis Straatkrijtwedstrijd!!! 
Op dinsdagmiddag 6 juli tussen 15.00 en 17.00 uur mag iedereen, 
jong en oud, een prachtige straatkrijtkunstwerk maken. Dit zal 
plaatsvinden voor de deur van de kerk. Een deskundige jury zal 
alles beoordelen. En uiteraard hebben we ook een mooi prijsje, 
dat thuisbezorgd gebracht zal worden bij de prijswinnaars! 
 
De Kermis zal georganiseerd gaan worden onder de geldende  
coronamaatregelen, waarbij de 1,5 meter regel de belangrijkste 
is. De attracties zullen ook wat verder uit elkaar staan dan 
normaal, waardoor er helaas wel wat minder attracties staan. 
Helaas mag er geen Kermisloterij georganiseerd worden. 
 
Tijdens de Kermisdagen kan iedereen (jong en oud) ook 
deelnemen aan de “Americaase Crazy88”, kijk hiervoor op de 
social media van America en www.inamerica.nl. 
En ook dit jaar heeft de dorpsraad weer, in overleg met de 
exploitanten, gezorgd voor Kermiskortingsbonnen, welke elders 
in dit Peelklokje te vinden zijn. 
 
Allemaal een heel fijne zonnige Kermis 2021 gewenst!!! 

 



 
 
 

Peelmuseum Autotoertocht  
 
Op 25 juli organiseert het 
Peelmuseum een auto 
toertocht voor jong en oud. 
We hebben voor jullie een 
prachtige route uitgezet.  
Vertrek en Finishpunt is het 
Peelmuseum in America 

Zie voor meer info en/of reserveren de website van het 
Museum. 
www.peelmuseum.nl 

We hopen jullie dan te zien…….. 
 

OP ZOEK NAAR NIEUWE MOMENTJES VAN GELUK 
 

Bent u het alleen thuiszitten ook zo 
moe? Niemand die af en toe gezellig 
een kopje koffie komt drinken of een 

praatje met u maakt? 
 

Dan is Stichting Momentjes vaan Geluk 
misschien wel iets voor u! 

 
Voorwaarde is dat u 70 jaar of ouder bent en in de gemeente 

Horst aan de Maas woont.  
Als dat zo is, dan kunnen wij wellicht iets voor u betekenen. 

 
Wij gaan namelijk, geheel gratis, voor u op zoek naar een 

gelijkgestemde oudere (in de gemeente Horst a/d Maas) die u 
op dit moment zo mist in uw leven.  

Bijvoorbeeld die leuke rummikub- of kaartvriend of vriendin, 
dat gezellige fietsmaatje of die lieve partner. 

 
Het enige wat u hoeft te doen, is ons te bellen of een berichtje 
te sturen. Wij nemen dan contact met u op om uw wensen te 

bespreken. Dus, twijfel niet!  
Wij gaan namelijk ontzettend graag voor u 

op zoek naar uw  
nieuwe momentjes van geluk. 

 
Lieve groetjes, 

Stephanie van Rensch (06-48437582) 
Miranda Hermkens     (06-48437583) 

 
Een berichtje sturen kan ook naar: 

momentjesvaangeluk@ziggo.nl 
 

Meer informatie over ons vindt u op onze website 
www.momentjesvaangeluk.nl  

 

http://www.peelmuseum.nl/
http://www.momentjesvaangeluk.nl/


Hallo beste kieners ! 
Zo wij mogen weer, maar 

let even op: 

Wij zijn voor 1x op 
dinsdag en wel op 13 juli !!! 

(dit i.v.m. het uitstapje van de KBO) . 

We hopen jullie allemaal weer terug te zien 
om 14 uur in de Aan de Brug. De zaal is 

vanaf 13 uur OPEN ! 
En breng vrienden en vriendinnen mee 

Dan wordt het weer gezellig. 
Groetjes, De kienclub 

 

 

 
 

Hoi! Een leuk muzikaal nieuwtje uit America. 
 

Ik ga eigen muziek in ’t Americaans dialect 
opnemen en op cd zetten. Dit doe ik o.a. samen 
met pianist Egbert Derix uit Horst. Neem eens een 
kijkje op mijn campagnepagina op 
www.voordekunst.nl.  
Met een kleine donatie kan je de cd alvast 
bestellen.  
Dankjewel!  Lieve groetjes, Marion Steeghs 

 
 

Plannen Peelmuseum  nemen concrete 
vormen aan. 

Het Peelmuseum heeft grootse plannen voor verdere  uitbreiding. 
Na de bouw van de veldschuur in 2019 heeft het Peelmuseum het plan 
opgevat om verder uit te breiden met een heus  bijenmuseum en  een 
biodiversiteitspark op het perceel direct achter het museum. Ook zijn 
we bezig met de overname van de gebouwen en de grond  van de 
Familie Claassens. 
 
Voor het Biodiversiteitspark hebben we een ha. grond van de gemeente 
gepacht, en voor de inrichting van het park is samenwerking gezocht met 
Arcadis(Heidemij) en Landschap Horst aan de Maas. Arcadis  heeft het plan voor 
de inrichting reeds gemaakt en komende herfst wordt in samenwerking met 
Landschap Horst aan de Maas de begonnen met de aanplant . 
Voor de bouw van het Bijenpaviljoen is de vergunning reeds verleend. In dit 
gebouw komt  een heus bijenteeltmuseum en willen we de huidige collectie, 
die al aanwezig is bij het Peelmuseum, verder uitbreiden.  Verder zal er in het 
paviljoen een thee/honinghuisje gevestigd worden. 
Naast het nog te bouwen bijenpaviljoen is intussen ook een bijenschans 
gerealiseerd,  waar meerdere volken zwarte bijen staan. Voor de verzorging 
van de bijen hebben we al enkele vrijwilligers, nl. Corien Heizenberg en 
Mathijs Herreman uit Griendtsveen. 
Om dit  alles te realiseren zijn natuurlijk ook behoorlijk wat financiële 
middelen nodig. We kunnen nu melden dat er door enkele fondsen reeds 
substantiële bedragen zijn toegezegd,  zodat we echt kunnen doorpakken met 
het realiseren van onze plannen. Voor de overname van de gebouwen wordt 
i.s.m. de gemeente gekeken naar een maatschappelijke financiering. 
Voor het uitvoeren van deze plannen zijn we op zoek naar enthousiaste 
mensen, die ons team van vrijwilligers willen komen versterken. We zoeken 
vrijwilligers voor diverse taken, van  inschenken koffie/thee, tuinonderhoud, 
onderhoud gebouwen, bouwtechnische mensen,  gidsen voor rondleidingen, 

organiseren evenementen,  PR  tot bestuursfuncties.  
 
Spreekt een van deze zaken je aan, denk je dat je iets kunt 
betekenen voor het Peelmuseum  of wil je meer informatie over 
onze plannen, neem dan contact op met een van onderstaande 
personen of loop een keer op een woensdagmiddag binnen bij het 
Peelmuseum. 
 
Huub Geuijen 06 13439510  Frans  Steeghs  06 20702173 
Corien Heizenberg 06 53424772 Jac Poels 06-57339196 

http://www.voordekunst.nl/


Wandeltocht met Peelverhalen 

     
Op zondag 29 augustus 2021 organiseert Peelmuseum America 

samen met CEZP een 8,5 km lange wandeltocht met peelverhalen. 
Vanaf 12.00 is het mogelijk om deel te nemen aan een wandeling langs 
het cultureel erfgoed van De Zwarte Plak. Drie locaties worden hiervoor 
speciale aangekleed met verhaal en informatie. 
 

Monument Rowwen Hèze: Toneelvereniging De Vrije Spelers 
(America) speelt een kleine sketch over het leven van een 
roemruchtige kluizenaar. 

Uitzichtpunt Zuringspeel: Vanaf een hoogte van 25 meter 
vertellen Mart Poels en Sef vd Munckhof als opa’s verhalen van 
vroeger. 
Kamiël van de Piël: Jan Philipsen brengt op unieke wijze De Zwarte 
Plak in beeld. 

 
Deelname, uitsluitend na reservering, bedraagt €8,95 pp inclusief een 
broodje en een drankje bij terugkomst. Het museum is deze dag 
opengesteld en na de wandeling is er nog een gezellig samenzijn met 
live muziek van The Radiobugs. 
Om groepsgewijs langs de landschapskunstwerken te trekken verzoeken 
we te reserveren. Hier kunt u uw starttijd kiezen. 
Het Peelmuseum beschikt over voldoende en veilige parkeerplek voor 
auto en fiets. 
 

Reserveer: via onderstaande link of via de website 
http://www.peelmuseum.nl/activiteiten/ 

of www.cezp.nl en direct via 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/peelverhalen 
 
Adres:, Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69 5966 PV America 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus zijn wij weer dagelijks geopend 

voor de allerlekkerste blauwe bessen. 

Maandag t/m zaterdag van 9.00u-17.00u en op zondag van 10.00u-

17.00u. 

 

Wij hebben naast de winkel ook een automaat met hierin o.a. ons sap, 

jam en verse blauwe bessen. Ook vindt u hier verse seizoensproducten 

en zuivel.  

De automaat is 24/7 geopend. 

 

Kunt u zich ook zo verheugen op een overheerlijke taart, cupcake of 

high tea? Vanaf 1 juli opent bakkerij Beavies voor u de deuren op onze 

locatie. In het hoogseizoen is de high tea ook op reservering 

verkrijgbaar op het terras.  

Voor meer informatie, bekijk eens onze website: www.beavies.nl  

 

Ook voor (h)eerlijk vlees kunt u voortaan bij ons terecht. Op aanvraag 

kunt u een vleespakket afnemen. Vragen of benieuwd naar de 

mogelijkheden? Neem contact op.  

 

Fam. de Kleijne  Handje Gezond: 06-34451302 

Dorperpeelweg 15  Beavies: 06-52216744 

5966 PM America  Vleespakketten: 06-46464198 

www.handjegezond.nl 

http://www.peelmuseum.nl/activiteiten/
http://www.cezp.nl/
https://www.ticketkantoor.nl/shop/peelverhalen
http://www.beavies.nl/


 
Wat een heerlijk stukje grond midden in ons dorp, lekker onder de 
dikke beuken, een speeltuin, dierenweide met vele jonkies en dan 
nog het theater; je eigen voorstelling geven voor opa, oma of je 
vriendjes. Het is er allemaal en het kan allemaal in het DorpsPark 
’t BeuKenHof ! 
Kom met z’n allen en geniet, het mag een geweldige zomer 
worden!  Fijne vakantie iedereen!! 

 

TE KOOP 
Tegen e.a.b. model-treinbaan. Staat nog opgesteld. 
 

Speciaal voor de verzamelaar; 24 mooie Kuifje model 
auto’s.  Telefoon: 077 - 4641909 (te bereiken tussen 
de middag of ’s avonds 
 

Beste ouders van basisschool de Wouter e.a., 
Er staat nu een 
boekenkastje bij de 
school.  
Daar kun je boeken 
pakken om thuis te 
lezen. Het boek dat u 
pakt, kan je ook in een 
andere boekenkast 
zetten.  
De boekenkast is voor 
kinderen met ouders die 
weinig geld hebben of 

kinderen die niet kunnen lezen. Ook andere kinderen die graag een boek 
lezen mogen een boek lenen.  
Dan zijn er heel veel kinderen gelukkig. 
 
Groetjes  Wielewaal 2.0 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk 
America en huisarts van Weeghel 

 
 

I.v.m. vakantie in juli en augustus zijn de praktijken 
in America en Sevenum afwisselend geopend. U 
dient alvorens u de praktijk betreed 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. 

 
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. 

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2021 
De afgelopen maanden hebben veel lezers en verenigingen 

een vrijwillige  bijdrage geleverd aan het Peelkokje.  

In totaal is er ruim € 3100,-  
binnengekomen.  

Dat is weer een fantastisch bedrag en hiermee laat u zien hoe u 
het Peelklokje waardeert!! Wij zijn er erg blij.  
Wij danken u hartelijk  voor uw bijdrage. 
De redactie van het PEELKLOKJE 

 

Repair Cafe America. 
We hopen na de zomervakantie weer op te starten met het Repaircafe.  

De eerste keer zal waarschijnlijk 11 sept. zijn 

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. Ons motto blijft: 'Weggooien? Mooi 
niet! 

Hou de facebookpagina America dat stiet in de gaten.  

 

Binnenkort een (klein) feestje ?  
De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en 
houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of een 
andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- per set) 
te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor 
binnengebruik (€ 6,- per set) .  

 
Er zijn ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-) 

 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  

(tel. 4641928) b.g.g. 06-21274075 

 
 

 

Beste Leden van de KBO.  
Normaal hebben we in Juli geen 
activiteiten maar omdat we in de 
afgelopen periode geen of bijna geen 
activiteiten hebben gehad doen we dat nu 
wel.  
30 Juni staat het happen en trappen op het programma vertrek 
13.00 uur aan de kerk.  
14 Juli gaan we naar Klein Costa Rica in Someren daar gaan we 
auto’s naar toe. Hier kan men zich nog tot 11 Juli voor opgeven.  
Ook hier vertrekken we om 13.00 uur bij de kerk. 
10 Aug is er weer een fietstocht vertrek 13.30 bij de kerk. 
Of de dagtocht op 25 Aug door gaat weten we op dit moment nog 
niet dat ligt een beetje aan met hoeveel er in de bus mogen en 
wat voor beperkingen er op dat moment nog zijn, maar daar komt 
nog meer informatie over. 
Verder wensen wij U allen een mooie vakantie toe zover als het 
kan.  

Blijf gezond groetjes het bestuur. 
 

Hondenpoep is nog steeds een regelmatig terugkerend, vervelend 
probleem.  

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

Baasjes, bedankt voor ’t opruimen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://repaircafe.us2.list-manage.com/track/click?u=11c2f8d9e3815c5476f7c0829&id=434542e94f&e=c6358543be


Activiteitenoverzicht America juli / aug. /sept. 2021 
I.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus komt  het doorgaan van 
activiteiten steeds meer in zicht.  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 als u wil weten wanneer iets doorgaat of 
opstart.  
 

Juni 
30 – KBO Happen en Trappen 
 
Juli 
4 t/m 7 – Kermis in America  
7 – Eetpunt in Aan de Brug 
13 – Kienen voor ouderen (voor 1 keer op dinsdag)  
14 – uitstapje KBO Someren.  
16 – Zomerconcert Fanfare 
17 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
25 – Autotoertocht Peelmuseum  
 
Augustus 
4 – Eetpunt in Aan de Brug 
10 – Fietstocht KBO 
11 – Kienen voor ouderen  
? ? - 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 
 
September 
1 – Eetpunt in Aan de Brug 
? ? – Zonnebloem Peelmuseum met lunch 
07 – KBO Wandeltocht 
8 – Kienen voor ouderen  
11 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
14 – KBO Fietstocht + minigolf 
18 – JNA Seizoensopeningsdag (5 -12 jaar) 
19 - Inleveren kopie Peelklokje 
20 – Alg. Ledenvergadering AVV  
 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze 
website: www.svoxalis.nl 

 
SV Oxalis 1 promoveert naar de hoofdklasse 
Het eerste team van SV Oxalis promoveert met ingang van seizoen 2021-2022 
naar de Hoofdklasse in de zaalcompetitie. Dat is de op één na hoogste klasse 
in het dameskorfbal. 

Begin mei kreeg het bestuurslid van de TC de vraag vanuit het KNKV of er 
interesse was in promotie naar de hoofdklasse i.v.m. het vrijkomen van een 
plek. De vraag werd besproken met de trainers en speelsters van de selectie. 
Iedereen was direct enthousiast, want zo’n kans krijg je niet vaak. 
Trainer Johnny Vervoort over deze kans: “Het is een stap in de ontwikkeling en 
de ervaring van de speelsters en de vereniging”. 
 
De stap naar de hoofdklasse zal ook nog wel een uitdaging worden, zowel op 
tactisch gebied voor de speelsters als ook voor de vereniging zelf. Op dit niveau 
wordt namelijk met de schotklok en zuivere speeltijd gespeeld, waarvoor extra 

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


vrijwilligers nodig zullen zijn die achter de jurytafel willen plaatsnemen. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ze dit ook georganiseerd krijgt en dat de 
hele vereniging deze bijzondere kans omarmt. 
Dit is het hoogste niveau waarop het vaandelteam zal acteren sinds de fusie in 
2014. Daarmee is SV Oxalis de 2e vereniging in de gemeente Horst aan de Maas 
die op dit niveau zal spelen en wellicht komt de derby West-van-Horst versus 
Oost-van-Horst terug op de wedstrijdkalender. 
Agenda 

• 03-07-2021: Seizoenafsluiting op Sportpark Wienus. Van 13.30-15.30 uur 
alle jeugdteams en van 16.00-18.00 uur de 
Senioren/Midweek/Recreanten/Kombifit. 

• 15-08-2021: Trainingsdag Senioren selectie ter voorbereiding op nieuwe 
seizoen 

• 11-09-2021 + 12-09-2021: Start 1e helft veldcompetitie 2021-2022 
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 
 

Eerlijk heerlijk vlees van 
de boerderij 

Te Koop scharrelvarkensvlees en Rundvlees 
Stel je eigen BBQ pakket en of vleespakket 
samen. 
Zaterdag morgen van half 9 tot 12.00 uur 
geopend. 
 

Info: Toon en Lies Klomp 
Nieuwe Peeldijk 35 America 
Tel 4641380 / 0617218933 
 
 

Te koop  
koffieboeketjes €3,- per stuk en  
Zonnebloemen een bos €3,- twee bossen €5,- 
Veldboeketten op bestelling. 
Lies Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America 
Tel 4641380. 

 

Thuiswerken na corona  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
mailto:info@laefhoes.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


  



 

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 zusters uit het klooster van America, 

hier gezellig samen in de kloostertuin. Deze is weer in ere 
hersteld! Niet alle namen zijn bekend.  

Informatie hierover kun je sturen naar info@oudamerica.nl  
 

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

Werkgroep Oud America  www.oudamerica.nl 

 

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.  
  
Mondkapjes zijn nog verplicht ! 

 

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


 

 

 

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

Peelklokje” 
 

 

Het mooie nieuwe 
logo voor 

Vitaliteitscooperatie 
America Left is 
ontworpen door 

Hilde van Herpen en 
                                             Fleur Coenen. 

Kijk ook op https://www.facebook.com/studio.hlde/ 
 

 

http://www.inamerica.nl/
https://www.facebook.com/studio.hlde/


 
 

 

 
 



Café Boëms Jeu 
 

 

Boëms blieft Boëms : 
altijd  

Alderwets gezellig  
 
 
 



Een lees-, kijk- en 
luisterboek 
Boekpresentatie ‘Waar het hart vol van is…’  
 
In het nieuwe boek van Geert van den Munckhof worden 
verschillende zintuigen aangesproken. Tijdens de 
boekpresentatie op zaterdag 10 juli zal dat ook het geval zijn. 
Verhalen, columns en gedichten, bewaard vanaf 2006 op zijn 
blogsite, hebben een plek gekregen in een boek. Daarin is ook 
plaats gereserveerd voor visuele vertalingen van sommige 
gedichten. Kunstenaars van dichtbij en veraf hebben de 
woorden van de schrijver vertaald naar een schilderij, beeld of 
foto. Tijdens de boekpresentatie wordt dat werk getoond in een 
ééndaagse expositie. Daarnaast is er in het boek plaats 
ingeruimd voor video- en audiofragmenten, middels QR-codes. 
De boekpresentatie in het Gasthoês is nog te bezoeken, maar 
het aantal plaatsen is beperkt tot twee keer 50 personen, dus 
aanmelden vooraf is nodig. 
 
Première 
Een onderdeel van het programma rondom de boekpresentatie is 
de première van het lied ‘Vur iederiën’. Op een gedicht van Geert 
van den Munckhof heeft pianist Egbert Derix muziek 
gecomponeerd. Het gedicht krijgt een extra dimensie door de live 
gespeelde muziek, en wint nog meer aan kracht omdat het 
gezongen wordt door zangeres Marion Steeghs. Later dit jaar is 
‘Vur iederiën’ één van de nummers op een nieuwe CD van Egbert 
Derix, waarop hij nog meer gedichten van verschillende dichters 
muzikaal heeft vertaald. 
 
Waar ‘t hart vol van is… 
De plek van de boekpresentatie wordt ‘t Gasthoês in Horst. In de 
Herberg om precies te zijn. Het nieuwe concept van ‘t Gasthoês 
maakt het de ideale plek voor de boekpresentatie. Het is een plek 

geworden waar op allerlei manieren cross-overs zijn ontstaan en in 
de toekomst gaan ontstaan. Het is een plek waar cultuur en 
literatuur elkaar ontmoet hebben. Waar de medewerkers van 
‘Gewoon doen’ samenwerken met de professionals van de Herberg 
en het personeel van ‘t Gasthoês. Een plek waar straks de lokale 
radio de stem vertolkt van wat er in de gemeenschap leeft en de 
muziek laat klinken die er wordt gemaakt. Een ideale plek dus om 
literatuur, muziek en (grafische) kunst bij elkaar te laten komen. 
Precies wat in ‘Waar het hart vol van is…’ ook gebeurd is. 
 
Cross-overs en Hospice Doevenbos 
Behalve muziek van Egbert en Marion en de expositie is uiteraard 
ook de onthulling van het boek onderdeel van het programma. Er 
wordt voorgelezen uit eigen werk. Bij wijze van cross-over wordt dat 
voorlezen deels gecombineerd met piano-improvisaties van Egbert 
of met klanken van een buikorgel.Het eerste exemplaar van het 
boek wordt vervolgens symbolisch uitgereikt, waarna de aanwezige 
donateurs van de crowdfundactie het boek in ontvangst mogen 
nemen. Het boek is zaterdag 10 juli ook te koop. Het gaat € 25,- 
kosten, waarbij van elk verkocht exemplaar €10,- wordt gedoneerd 
aan Hospice Doevenbos in Horst. 
 
Aanmelden 
Het is (nog) zo dat door corona het aantal aanwezige gasten 
beperkt is tot maximaal 50 personen. Daarom wordt het programma 
van de ochtend ‘s middags herhaald. Het bezoek aan de 
boekpresentatie is gratis, kopje koffie of thee staat klaar maar 
aanmelden van te voren moet wel gebeuren. Op de site 
www.geertvandenmunckhof.com staat meer informatie hoe dat 
aanmelden in zijn werk gaat. 

 
 

http://www.geertvandenmunckhof.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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn verhuisd! 
Nico en Helma Vermeer zijn na 41 jaar in America gewoond te hebben 
op 15 mei 2021 verhuisd naar de Lochtstraat 5a  in Melderslo. 

 

Mensen in het nieuws. 
 
Op 30 mei overleed Paula Stevens – Wijnhoven, echtgenote van John Stevens 
en weduwe van Hay Sonnemans. Paula was 75 jaar.  
Op 1 juni overleed in Venray Tiny van der Sterren – Verbers. Tiny was 90 jaar. 
In Sevenum overleed op 14 juni Toos Vervoort – Jacobs, echtgenote van Pierre 
Vervoort (†). Toos was 90 jaar.  
 
Op 18 mei werd Xam geboren, zoon van Erik van Lipzig en Karin v/d Munckhof 
en broertje van Siel en Dex. (Zw. Plakweg 43) Op 9 juni is Noor geboren, 
dochter van Jeroen en Eva Manders - Nelissen (Caeciliahof 31) . 
 
Als nieuwe bewoners op Hofweg 2c begroeten wij Ralf Deeben en Linda van 
den Ham en Sofie (17) en Per (9). Welkom in America.  
Frank van der  Sterren en Yvon van Duuren wonen sinds 28 mei op Zwarte 
Plakweg 70. 
 
Op 2 Juni deelden Ger en Mariet Pouwels-Camps al 50 jaar lief en leed.  
Op 9 juli zijn Mart en Gerda Derks 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd allemaal! 
 
We feliciteren alle geslaagden en wensen hen veel succes bij hun 
vervolgopleiding of in de nieuwe werkkring. 
 
De kermis zal dit jaar weer doorgang vinden, zij het met de nodige 
aanpassingen. Er zijn weer allerhande activiteiten voor de jeugd  en Boëms Jeu 
en OJC Cartouche zorgen voor een leuk aangepast programma! Kijk op hun 
facebookpagina’s voor de details.  
 
Wij, de redactieleden van het Peelklokje wensen iedereen een fijne kermis en 
alvast een zonnige vakantie toe ! 
Het volgende Peelklokje is voor september. Uw kopie voor of op 22 augustus 
inleveren. 
 
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.  

 

mailto:peggywismans@home.nl

