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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 16 JANUARI 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 4641278 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 Danure verloskundige zorg         0773981450 

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 
Locatie ’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. 

 
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). 

 

 

Is weer open en er kunnen weer boeken geruild 
worden.  

Loop dan gerust eens binnen. Liever niet in de pauzes.   

 

Huisartsenpost Noord Limburg  
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts?  
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m)  www.cohesie.org 
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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, welzijn, 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 en kent voorlopig één 
spreekuur, nl. op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur, alleen op 
afspraak. 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  

 

 

                  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” 
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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…… 

 

Activiteiten Aan de Brug. 
 

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

beheerderaandebrug@gmail.com 

 

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.  
 

 

Past. Jeukenstraat 6 – America 
Een aantal 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 ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.  
 

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!!!  
 

Het schoolplein bij Kindcentrum de 
Wouter is geen openbaar terrein, d.w.z. 

niet toegankelijk na sluitingstijd. 
 

Oproep aan verenigingen e.d., die activiteiten 
organiseren: 

Houd u aan de geldende maatregelen en adviezen en gebruik vooral uw 
gezond verstand. Overweeg vooraf goed of u uw activiteit met 
inachtneming van de geldende maatregelen wel veilig kunt organiseren .  
Om begrijpelijke redenen komt u hiermee voor moeilijke keuzes te 
staan. Jammer genoeg is dit nu de situatie waarin we nu staan.  
Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op met de gemeente: 
077 4779777 
Neem contact op met de organiserende vereniging over het al of niet 
doorgaan van een activiteit. 

http://www.laefhoes.nl/


Beste allemaal. 
 
Midden 2010 kwam bij mij de vraag van Nathalie Derix of ik 
geen interesse had om het café over te nemen. Na veel hier 
over nagedacht te hebben de gok toch maar gewaagd. 
Dus toen 1 januari 2011 gestart als uitbater van Boëms Jeu. 
En nu bijna 31 december 2021, en dus 10 jaar verder, kan ik 
met veel mooie herinneringen zeggen dat ik er geen moment 
spijt van heb gehad . 

Wat een mooie jaren, in dit prachtige café, vaak tranen gelachen en soms ook 
tranen van verdriet bij trieste gebeurtenissen. 
Maar dat hoort er allemaal bij in een dorpscafé waar iedereen elkaar kent. 
Toch heb in het begin van dit jaar besloten om eind december na precies 10 
jaar te stoppen, daar ik de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt heb, leek mij 
dit een goed besluit. 
Bij deze wil ik dan ook iedereen danken voor jullie aanwezigheid in welke vorm 
dan ook, voor het vertrouwen in mij en in Café Boëms Jeu. 
En dat ook natuurlijk voor alle gasten buiten America, ook in de regio en ver 
daar buiten!!! Dank jullie wel !!! 
Een speciaal woord van dank van mij gaat naar Nathalie Derix, voor 10 jaar 
vertrouwen in mij !! Dank je wel. 
Ook dank voor 8 jaar samenwerkende kermissen die we gehad hebben, wat een 
feest steeds weer. 
En natuurlijk dank aan de verenigingen die gehuisvest zijn bij Boëms, dank 
dank!! 
Tevens wens ik Stefanie van der Pal heel veel Succes met de overname van 
Boëms Jeu. Het gaat haar zeker lukken, en in ben blij dat het café open blijft !! 
Al waren er in het begin wel twijfels. 
En zeg nou zelf, America kan niet zonder Boëms, en Boëms niet zonder jullie. 

 
Dus wat ik wil zeggen ,Boëms mot aaltiëd Boëms blieve !! 
Aaltiëd alderwets gezellig !! 
Graag had ik met jullie een after biertje gedaan, maar met de huidige 
geldende Corona regels is er vooralsnog niet echt iets te plannen. 

 
HET IS MOOI GEWEEST.  DANK JE WEL 

We zeen os nag waal enne kiër!! 
Fijne feestdagen en blijf gezond. 

 
Henk 
PS, de feestdagen vallen in het weekeinde dit jaar, Boëms Jeu is dan 
gewoon volgens de dan geldende regels open. 
 

 

Uitslag Grote 
Clubactie 2021 

 

De uitslag van de Grote 
Clubactie 2021 is bekend. Wil jij weten of je prijs hebt? 
Alvast een tipje van de sluier: loten die eindigen op 0969, 811, 00 
en 6 vallen sowieso in de prijzen, maar wil je weten of je ook in 
aanmerking komt van de grotere prijzen, kijk dan op 
https://lotchecker.clubactie.nl voor alle uitslagen. 
Namens de leden van AVV America danken wij iedereen die loten 
gekocht heeft en voor de prijswinnaars: veel plezier met je 
gewonnen prijs. 

AVV America wenst al haar leden en supporters 

Prettige Feestdagen en een sportief, maar 

vooral ook gezond 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lotchecker.clubactie.nl/


MEDEDELINGEN ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA 
Corona-virus maatregelen: (3-12-2021) 
De 1,5 m. blijft gehandhaafd binnen de kerken. Een gedeelte van de 
banken is weer afgesloten. Handen ontsmetten bij 
binnenkomst. Mondkapjes op bij het lopen in de kerk. Blijf 
thuis bij verkoudheidsklachten.  
Voor wijzigingen of aanvullingen op deze regels en op 
onderstaand programma:  zie het mededelingenbord 
naast de kerkdeur. 

Vanwege het nieuwe protocol zullen op alle plaatsen 
waar avondmissen zijn, deze komen te vervallen. Voor America 
heeft dit geen invloed daar er alleen op de zondagen missen zijn 
om de twee weken.  
Echter voor Kerstmis betekent dit dat er op 24 december om 
16.30 uur geen Kindje Wiegen is en geen avondmis om 17.30 
uur!!  
Hiervoor in de plaats zal er op 24 december ’s middags om 
15.30 uur een Gezinsmis in deze kerk zijn met thema: 
Kerstmis.  
 

Programma december / januari in onze kerk in America: 
Maandag 20 december: 18.30 uur   in de H. Lambertuskerk Horst 
een viering van boete en verzoening als voorbereiding op Kerstmis 
Vrijdag 24 december: 15.30 uur – Gezinsmis met thema: Kerstmis 
1e Kerstdag 25 dec.: GEEN MIS - de kerk is open van 11.00 uur tot 16.00 
uur om een bezoek te brengen aan de kerststal en/of een kaarsje aan te 
steken 
2e Kerstdag 26 dec.: 11.00 uur –h.mis m.m.v. het kerkkoor (onder 
voorbehoud) 
Na de mis is de kerk eveneens open tot 16.00 uur voor een bezoek aan 
de kerststal en/of een kaarsje aan te steken. 
 
Oudjaarsavond  31 december (om 18.30 uur) en nieuwjaarsdag 1 
januari (om 10.30 uur) is er in de H. Lambertuskerk in Horst een h.mis 
die u kunt bezoeken. 

 
Zondag 2 januari: geen mis    Zondag 9 januari: 11.00 uur – h.mis 
Zondag 16 januari: geen mis    Zondag 23 januari: 11.00 uur – h.mis 
Zondag 30 januari: geen mis 

 

Voor de tijden van de missen in andere parochies verwijzen we 
naar de site van de RK Federatie Horst-Sevenum : 
www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl . 
Hier vindt u ook de misintenties per parochie. 
 
Opgave misintenties, fundaties enz.: 
Dit kunt u doen door middel van een briefje in de brievenbus, Pastoor 
Jeukenstraat 4  of bij Mart Derks, tel. 077-4641956, mjg.derks@home.nl  
of via het Secretariaat van de RK Parochiefederatie Horst-Sevenum 
waartoe onze kerk behoort.  
Contact algemeen secretariaat  tel. 077-3981416. Op maandag-, 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.  
Email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl   
Het tarief voor een mis op zondag is €27,50. Bankrekening bij de 
Rabobank: voor h. missen  -  NL44 RABO 0102 5012 97,  
en voor kerkbijdrage  -  NL76 RABO 0102 5075 11. 
 
Telefoonnummer priesternooddienst:  
Hebt u dringend een priester nodig, bijv. voor een ziekenzalving ( en 
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen) dan is 
hiervoor een telefoonnummer beschikbaar: 06-55408023. Mocht u niet 
direct contact krijgen, spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in. De priester die op dat moment de telefoon beheert 
kan mogelijk op het moment dat u belt druk bezig zijn. U wordt zo snel 
mogelijk teruggebeld!  
 
Verder willen we van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen, 
maar speciaal onze vrijwilligers hele fijne Kerstdagen toe te wensen en 
een goed begin van het nieuwe jaar 2022. 
 
Namens de RK Federatie Horst-Sevenum:  
de coördinatoren van de St. Joseph parochie America 
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DUO fiets America!! 
In de wintermaanden zal het niet zo van 
toepassing zijn, maar De duo fiets is 
beschikbaar en bedoeld voor mensen, 
die niet meer alleen kunnen gaan 
fietsen.  
Voor de Pieten van Sinterklaas hebben we graag een uitzondering 
gemaakt.  
Wilt u toch  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. De fietsmaatjes staan klaar om met 
u te gaan fietsen.  
Wil je zelf met iemand gaan fietsen? Na een korte “cursus” kun je 
er al mee op pad.  
Neem hiervoor en voor informatie contact op met Hay Mulders 06 
21274075. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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.  

 

Oude foto’s  ?! 
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). 

 

Te Koop  
Eerlijk Heerlijk vlees van onze Boerderij. 
Stel zelf je scharrelvarkensvlees en / of 
rundvlees pakket samen 
Info Toon en Lies Klomp Nieuwe Peeldijk 
35,  America 
Tel.  4641380 /0617218933 
 

http://www.thuisinlimburg.nl/
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BESTE LEZERS VAN ’T PEELKLOKJE 
Na ruim 31 jaar ga ik stoppen als redactielid van ’t Peelklokje.  
Het was altijd een genot om te horen hoe goed ’t Peelklokje gelezen 
werd. Daarom wil ik iedereen bedanken voor het contact aan de 
deur, via de telefoon of op welke manier dan ook. Maar ook alle 
redactieleden, vouw- en nietploeg, bezorgers, BEDANKT !! 
 
Groetjes, Ine van den Munckhof-Ummenthun. 

 

3 lieve (anonieme) meiden oet 
America: 

Dank voor jullie mooie kaartje met de 
leuke attentie die ik in mijn brievenbus 
vond. 
 
Erg lief van jullie.  
 
Groet Riny Hermans 

 

Te koop: 

Hout voor kachel of open haard. 

Henk Daniels, Griendtsveenseweg 49, 

Tel. 077-4641438 

 
 



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 
 

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 als jij je ook bij de Americaanse ZAP-groep wilt aansluiten, 
stuur dan een berichtje aan schoon@inamerica.nl.  
 

Aan het einde van het jaar een woord van dank aan alle bezorgers van 
de Dagwinkelfolders. Inmiddels bestaat dit clubje uit 16 personen, 

waarvan er wekelijks wel een aantal in de weer is.  
Super dat jullie dit vrijwillig doen!! 

Dagwinkel America i.s.m.  St. Brood op de Plank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
Op woensdag 19 januari 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 vanaf 20.00 uur 

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. 
 

Activiteiten Zij Vooruit! uitgesteld. 
Door de Corona maatregelen kunnen we onze kerstavond van 15 
december niet laten doorgaan. Wel wensen wij iedereen fijne 
feestdagen in kleine kring. 
Recent kregen wij het verdrietige bericht dat Marga Gielen is 
overleden. Zij was een zeer gewaardeerd lid sinds 1970 en we zullen 
haar zeker missen. We wensen Frits en verdere familie veel sterkte 
met dit verlies. 
 

 

Ook dit jaar is er door de gemeente Horst aan de Maas 
weer een mooie kerstboom op het kerkplein 

geplaatst ! 
Een paar mensen en kinderen 

hebben hier al hun kerstwens of 
tekening ingehangen. 

Hang ook úw kerstwens in 
deze boom zodat iedereen het 
kan lezen. 
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Dorpsondersteuner America. 
Dorpsondersteuner Hay Mulders helpt bij het vinden van 
oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Hij 
kijkt wat de hulpvrager zelf kan doen en zoekt in zijn of haar 
omgeving naar oplossingen 
In America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, maar ook 
veel mensen die een aanbod hebben en iets willen doen voor een 
ander.  
Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan 
weten! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de verbinding te leggen 
tussen een 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.  
Ondanks alle beperkingen wens ik u toch fijne feestdagen toe 
en vooral een gezond 2022!  
                               Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 jaar getrouwd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dré en Riek Vervoort - Vennekens 
vieren op maandag 3 januari 2022 

hun diamanten huwelijk. 
 

Pap en mam, opa en oma,  
van harte gefeliciteerd! 
We wensen jullie een  

hele gezellige dag! 
 

Kinderen en kleinkinderen. 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 

De verenigingen uit de gemeente Horst aan 
de Maas die dit jaar deelnamen aan de 

Grote Clubactie, haalden samen 

meer dan 17.000 euro op. 
De totale opbrengst was 17.193 euro.  
SV Oxalis (1662 euro) en voetbalclub AVV 
America (1542 euro)  danken u voor de deelname! 
De opbrengst brak alle records. Landelijk haalden de 5267 
deelnemende verenigingen ruim 10,7 miljoen euro op. Dat is 
1,2 miljoen meer dan vorig jaar. Hiervan gaat 80 procent 
naar de clubs. 
 

Politiek 
In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
De diverse politieke partijen zijn volop bezig om hun 
kandidatenlijsten samen te stellen. Kijk op facebook of 
op de website van uw favoriete partij voor meer 
informatie.  
Veel wijsheid bij uw keuze! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vacature M/V 
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 16 jaar die 
ervan houdt om buiten te zijn, creatief en/of sportief en 
energie krijgt om met kinderen en jongeren om te gaan?  
 

Dan zoekt Jong Nederland America jou! 
 
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwillige groepenbegeleiders 
die één avond in de week met een bepaalde leeftijdsgroep spel, sport en 
het buitenleven ontdekt! Dit kan zijn in de vorm van balspellen, knutselen, 
bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast worden er door het hele jaar heen 
aanvullende activiteiten voor deze jeugd georganiseerd, zowel in America 
als provinciaal en gaan we jaarlijks natuurlijk op zomerkamp. Hier kun je 
dan ook aan deelnemen uiteraard. 
 
Op dit moment zoeken wij enkele extra vrijwilligers voor onze jongste 
groepen, met name voor De Snoepertjes (5-7 jaar) die op vrijdagavond 
van 18.15 tot 19.15 uur bij elkaar komen.  
Maar ook voor andere groepen is alle hulp welkom. Doe je liever andere 
vrijwilligerstaken, of wil je gewoon bij andere activiteiten meehelpen, laat 
het dan ook weten. Wij kunnen altijd wel wat extra handjes gebruiken. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of 
heb je nog aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!  
Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp via info@jnamerica.nl,  
of bel/app 06-51554717. 
Wij vragen een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen indien 
men vrijwilliger wil worden. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Wij wensen iedereen  
      Fijne feestdagen &  
     een succesvol 2022 

 
20 t/m 24 dec. 25% korting  
Op alles , behalve reparatie 
 
Van Heijster Wol & Textiel 
 
 

 
 
 
 

Het bestuur van het LaefHoes 
wenst alle vrijwilligers en alle 

lezers van het Peelklokje 
fijne feestdagen! 

 



Uit het Venloosch Dagblad van 7 maart 1907. 
 Bericht van M. de R. over de staking onder de bierdrinkers in America.  

 
Ook toen was er sprake van desinformatie want daags erna stond het volgende 
bericht van “een toeschouwer” in dezelfde krant: zie hiernaast. 
 

Bron: Uit de oude doos van Oud America. www.oudamerica.nl  

 
 

In memoriam Marga Gielen – Colbers. 
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat 
Marga Gielen, een van onze vrijwilligers bij 

de Hoeskamer, plotseling is overleden op 30 
november j.l.. 

Marga was sinds 2013 als vrijwilliger verbonden aan de Hoeskamer.  
We wensen Frits, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij 
dit zo plotselinge verlies.  

Gasten en vrijwilligers van de Hoeskamer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oudamerica.nl/


 

Beste gasten van de Hoeskamer:  
Door de maatregelen is het momenteel 
even niet mogelijk om de Hoeskamer open 

te hebben. Als we weer beginnen, krijgt u 
bericht van ons. Blijf intussen gezond! 

U bent hopelijk snel weer welkom op dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de Hoeskamer bij Aan 
de Brug.  

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

         De Vrijwilligers van de Hoeskamer.  
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en  
een gezond 2022! 

 

America bruist.  even niet… 
 
Samen met de organisatie van de Americaanse quiz zoeken we naar een datum 
om toch samen de prijsuitreiking van de quiz te doen. U hoort hier nog van.  
De quiz is verplaatst naar 15 januari 2022  
 
Wij wensen u allemaal fijne en gezellige feestdagen en alvast een gezond 
2022! 
  
Stichting  

 

 

 
 

Hallo beste kieners ! 
Het kienen gaat helaas  
NIET door! 

Groetjes, De kienclub !! 

 

Wij wensen U een fijne Kerst 
en een gezond 2022 met veel goed nieuws ! 

De redactie van ’t Peelklokje 
 
 
 
 



Oproep aan verenigingen e.d., die activiteiten organiseren: 
Houd u aan de geldende maatregelen en adviezen en gebruik vooral uw gezond verstand. 
Overweeg vooraf goed of u uw activiteit met inachtneming van de geldende maatregelen 
wel veilig kunt organiseren .  
Om begrijpelijke redenen komt u hiermee voor moeilijke keuzes te staan. Jammer 
genoeg is dit de situatie waarin we nu staan.  
Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op met de gemeente: 077 4779777 
Neem contact op met de organiserende vereniging over het al of niet doorgaan van een 
activiteit op onderstaand overzicht ! 

 

Activiteitenoverzicht America jan. en febr. 2022 (veel 
activiteiten zijn onder voorbehoud).  

Januari 2022 
5 -  Opfriscursus verkeer Zij Vooruit 
8 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
15 – Americaanse Quiz 
16 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Caecilia 
16 – Inleveren kopie Peelklokje  
19 – Gezellige middag KBO 
19 - Openbare dorpsraadvergadering 
21 – Senioren Expo Beurs KBO 
26 - Lezing over haarwerken Zij Vooruit 

 
Februari 
2 – Eetpunt in Aan de Brug 
5 – Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
12/ 13 – Jubileumweekend Jeugdcarnaval 5x11 ? 
13 – Inleveren kopie Peelklokje  
15 – Truujebal ? 
16 - Schminkavond verzorgd door Ine Derks Zij Vooruit 
16 - Openbare dorpsraadvergadering 
17 – Hengstenbal ?  
18 en 19 – Zittingsavonden Turftreiers ? 
25 – Schoolcarnaval 
25 – Carnavalsdienst  
25 – JNA Carnavalsbal 
27 / 2 t/m 1/3 – Carnaval bij de Turftreirers ?   
28 – Optocht Turftreiers ?  
 

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

 

 
 

 

We zijn iedere zaterdagochtend van 9.00 uur tot 
12.00 uur geopend met onze blauwe 
bessenproducten, pakketten en diepvries bessen. 
Komt deze openingstijd niet uit? Maak even een 
afspraak!  
info@handjegezond.nl / 
info@blauwebessenwinkel.nl  
 
Ook ons (h)eerlijk vlees van onze runderen is te verkrijgen in onze 
winkel. 
 
Sinds deze zomer zit ook Beavies op onze locatie in America. Voor een 
lekkere en leuke op wens gemaakte taart, cupcakes of een lekkere high 
tea voor thuis neem contact op voor de mogelijkheden of kijk op de 
website www.beavies.nl.  
 
Familie de Kleijne          
Dorperpeelweg 15, 5966 PM America 
 
Handje Gezond:  06 34 45 13 02 
Beavies:   06 52 21 67 44 
Vlees(pakketten):  06 46 46 41 98 

 
 

Hondenpoep is nog steeds een regelmatig terugkerend,  
vervelend probleem.  

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

Baasjes, bedankt voor ’t opruimen! 

 

EETPUNT AMERICA  
 

De komende maand (jan. 2022) is er 

geen Eetpunt. 
Voor info: Mien Cuppen (tel. 077–4641828 – 06-23234707)  

Wij wensen u allemaal prettige feestdagen en hopelijk 
tot snel! 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl
http://www.inamerica.nl/
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Beste Leden van de KBO. 
 
We zitten vlak voor de kerst: helaas  kan 
de kerstviering dit jaar weer geen 

doorgang vinden ,dat vinden we bijzonder jammer maar het is nu 
eenmaal zo. Het enige lichtpunt dat er is: ook aan deze nare 
periode komt ook weer een keer een einde, maar wanneer dat 
moment komt is op dit moment nog niet te zeggen. Wij zitten in 
ieder geval niet stil en zijn weer met het volgend jaar bezig voor 
een programma op te zetten, waar we nog steeds op suggesties 
van de leden zitten te wachten. Llaat maar horen het kan niet 
genoeg zijn. We hebben mee gedaan aan de actie van de 
Dagwinkel  wat een heel mooi gebaar is van de Dagwinkel. Wij van 
de KBO hebben een bedrag bij elkaar gespaard van € 331.00 en 
dat hebben we te danken aan al diegene die voor ons de munten 
in de koker van de KBO gedaan hebben. Daarvoor onze oprechte 
dank, maar ook een dikke dankjewel aan de Dagwinkel die dat 
heeft mogelijk gemaakt. Zo zie je maar weer,  waar een klein 
dorp toch groot in kan zijn. Dit is het laatste Peelklokje van dit 
jaar: ook een woord van dank aan de redactie van het peelklokje. 
Dan rest ons nog om jullie allen een heel mooi Kerstfeest toe te 
wensen (weliswaar in een andere context)  en een heel Gelukkig 
Nieuwjaar. 
Groetjes Het bestuur KBO. 
 

Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

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

Wij wensen u fijne feestdagen toe! 

 
 

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk 
America en huisarts van Weeghel 

 
Ook in onze praktijk is helaas corona 
binnengetreden. We zullen dus de komende tijd 
minder spreekuur hebben. 
In februari 2022 zijn we verplicht om over te stappen 
op een nieuw computersysteem voor de huisarts 
maar ook voor de apotheek. We houden u de komende maanden op de 
hoogte wat dit voor u gaat betekenen. 
 
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 10.30 uur, van 11.00 tot 12.00 uur en 13.00 
tot 15.00 uur. 

Wij waarderen het als u binnen de praktijken een mondkapje 
draagt, voor u en onze veiligheid. 
Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen 

kunt contact opnemen met Spoedpost Noord Limburg 0900 8818 

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

Neem een kijk op de website en meld je nu aan! 
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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 
===============================================In ’t Pools: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te huur  
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 ook sets te huur met beschermers voor gebruik binnen (€ 6,- per 
set) .  

Er zijn verder ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-) 
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  

(tel. 077 4641928) b.g.g. 06-21274075 

 

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

Samen moeten we America mooi en veilig zien te houden, ook in 
de winterperiode !! Compliment aan degenen die de paden en 
stoepen voor anderen ontdoen van bladeren en straks ook van 

sneeuw en ijs. Alvast dank! 
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?  

Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 
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Mega Clubactie Dagwinkel 
Velen hebben meegedaan aan deze 
prachtige actie en hun muntjes 
gegeven aan de vereniging naar 
keuze voor een welkome 
financiële injectie!  

Strooibeleid in Horst aan de Maas 
Bij de gladheidsbestrijding worden prioriteiten gesteld. Deze 
prioriteiten zijn gerelateerd aan het wegenstructuurplan. Het 
wegennet is in het gladheidsbestrijdingsplan gecategoriseerd naar 
functie, bestemming, veiligheid en verkeersintensiteit. De 
strooiroutes die worden gereden zijn ingedeeld in 2 fases. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden wordt bepaald of alleen fase 1 of dat er bij extreem weer fase 
1 en 2 worden gestrooid. Er is een prioriteitsindeling gemaakt welke door het college 
van B&W is vastgesteld. 
 
In fase 1 worden de hoofdwegen en invalswegen, inclusief uitvalswegen voor 
hulpdiensten, verbindingswegen naar kerkdorpen, busroutes, wijkontsluitingswegen 
en utilitaire fietspaden gestrooid. 
In fase 2 worden de plattelandswegen als extra meegenomen. 
Fase 2 treed pas in werking bij extreme weersomstandigheden.  
 
Jaarlijks krijgt de gemeente verzoeken om te strooien. Aan het einde van de 
gladheidsperiode worden alle verzoeken bekeken en zal er een afweging worden 
gemaakt om hier, gekoppeld aan het vastgestelde beleid, wel of geen invulling aan te 
geven. Uw verzoek wordt in de jaarevaluatie meegenomen. 
 
Veiligheid voor alle weggebruikers staat bij sneeuw en 
gladheidbestrijding in Horst aan de Maas voorop. De mate van 
veiligheid wordt echter mede bepaald door het aangepaste 
gedrag van de weggebruiker. Hoe goed en adequaat een 
gladheidsbestrijdingsplan ook mag zijn, ten aanzien van de 
veiligheid in de winterse omstandigheden kunnen we stellen; 
 
1. Daar waar de verantwoordelijkheid van de gemeente Horst aan de Maas eindigt, 
begint de verantwoordelijkheid van de weggebruiker; 
 
2. Een weggebruiker dient zich aan te passen aan de weersomstandigheden van het 
moment van verkeersdeelname. 
 

Wat mensen zelf kunnen doen? 
Het wordt op prijs gesteld dat bewoners de stoep of straat in de buurt sneeuwvrij te 
houden? Voor hunzelf, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld ouderen en post- en 
pakketbezorgers. 
 

- Veeg sneeuw zelf van de stoep of straat voor uw woning. 
- Strooi zelf op de stoep of straat voor uw woning. Veel winkels verkopen zakken 

strooizout. U kunt geen strooizout bij de gemeente krijgen of kopen. 
- Help uw buren als zij zelf de stoep niet kunnen vegen of strooien. 
- Heeft de gemeente een belangrijke weg gemist in de strooiroute die we normaal 

wel strooien? Maak dan een melding bij de gemeente. 
- Meer info hierover op www.horstaandemaas.nl/strooien.  



WhatsApp Buurtpreventie in America! 
Uit onderzoek is gebleken dat inbrekers en andere criminelen 
buurten mijden waar WhatsApp Buurtpreventiegroepen actief zijn. 
De politie is hier erg blij mee en samen met de gemeente en de 
dorpsraden wordt het opzetten van een Buurtpreventie Appgroep 
(BPA) dan ook gestimuleerd. Voor het opzetten van zo’n BPA-groep 
zijn protocollen en een handleiding samengesteld. Kijk daarvoor op 
www.veilighorstaandemaas.nl. 
 
In America zijn er al een heel aantal buurten actief als BPA-groep, 
namelijk: Nieuwe Peeldijk/Hoebertweg, Zwarte Plakweg, Jacob 
Poelsweg, Vossenheuvel, Kerkbosweg, Hofweg, De Zoompige Hook, 
Middenpeelweg/Dorperpeelweg, De Perdsvottenbuurt en de 
Kabroeksstraat/Diepe Kuilenstraat /Ericaplein/Past. Janssenstraat. 
Enkele straten hebben wellicht ook al wel een buurtapp, maar die 
zijn nog niet aangesloten bij het systeem van Veilig Horst aan de 
Maas. Zij kunnen zich nog aanmelden, indien gewenst. Hiermee 
word je dan ook op de hoogte gebracht van andere meldingen uit 
het dorp. 
 
Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse BPA-Groep 
opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717  
of via veiligamerica@gmail.com.  
 

Laten we samen America veiliger maken!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In het LaefHoês is de Laeshook overdag OPEN om 
boeken te ruilen. Probeer de pauzes te vermijden.  

Er is keuze uit ruim 600 boeken.  
Loop gerust eens binnen. Mondkapje is verplicht. 

 

We gaan in 2022 alweer de 36e jaargang in van het 
Peelklokje.  
We nemen deze maand afscheid van Ine v/d Munckhof, 
die al 31 jaar actief is in de redactie van het Peelklokje.  
Ine, super bedankt voor jouw inzet!!  
 



Samen een leefbaar America houden! 
Al sinds 1949 zetten bewoners zich actief in voor de leefbaarheid 
van America, en met succes….. 
 
Velen Americanen doen wel ergens iets van vrijwilligerswerk in 
ons dorp. Heel goed natuurlijk, dat houdt America sterk. Om 
America nu en in de toekomst ook leefbaar te houden is het 
belangrijk dat er steeds weer nieuwe mensen zich in willen zetten 
voor ons dorp. De dorpsraad van America is een organisaties die 
zich vooral bestuurlijk inzet voor ons dorp. De dorpsraad heeft al 
vele zaken weten te realiseren in het belang van America. En dat 
wil het blijven doen! 
 
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een toekomstbestending 
America? Kom dan eens een keer naar een openbare 
dorpsraadvergadering of neem eens contact op met Marco Hesp 
via voorzitter@dorpsraadamerica.nl of 06-51554717 
We hebben jou namelijk hard nodig!!! 
 

AVV America 

Op dit moment is het Winterstop  
bij de voetballers! 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een 
sportief 2022! 

 
 

Pas op voor vele manieren van oplichting 
Laat u niet foppen!  

Het kan u veel geld kosten. 

 

Wat doe je met een radio of een kruimelzuiger dat het niet meer 

doet? Weggooien? Mooi niet! 
Het is niet duidelijk wanneer het volgende Repaircafé is!  

Breng uw defecte apparaat t.z.t. mee ter reparatie.  

Wij proberen er nog iets van te maken! 

We zien u graag als het weer kan in het 
LaefHoês. 

Iedereen fijne feestdagen toegewenst! 
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Beste reizigers bij Vervoer in America 
Door de forse stijgingen van o.a. de 
brandstofprijzen zien we ons genoodzaakt 
om de ritprijzen per jan. 2022 iets te 
verhogen. 
De ritprijs is sinds het begin van Vervoer in America niet verhoogd. 
De nieuwe ritprijzen bedragen:  
Korte ritten t/m 9 kilometer wordt € 1,50  
Ritten van 10 t/m 19 kilometer wordt € 2,50  
En de “verre reizen” boven 19 kilometer wordt € 3,00 per rit (bijv. 
Ziekenhuis Vie Curi Venlo). 
 

Op de fiets ?  
De donkere dagen komen er 
weer aan. Zorg dat je gezien 
wordt ! 

 

 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en bloemen bij het overlijden van os mam, 
oma-oma en super oma. 
 

Familie Poels-Cleven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsondersteuner America. 
Dorpsondersteuner Hay Mulders helpt bij het vinden van 
oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Hij 
kijkt wat de hulpvrager zelf kan doen en zoekt in zijn of haar 
omgeving naar oplossingen 
In America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, maar ook 
veel mensen die een aanbod hebben en iets willen doen voor een 
ander.  
Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan 
weten! 
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de verbinding te leggen 
tussen een 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.  
Ondanks alle beperkingen wens ik u toch fijne feestdagen toe 
en vooral een gezond 2022!  
                               Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


 

 

Beste reizigers bij Vervoer in America 
Door de forse stijgingen van o.a. de 
brandstofprijzen zien we ons genoodzaakt 
om de ritprijzen per jan. 2022 iets te 
verhogen. 
De ritprijs is sinds het begin van Vervoer in America niet verhoogd. 
De nieuwe ritprijzen worden:  
Korte ritten t/m 9 kilometer:  € 1,50  
Ritten van 10 t/m 19 kilometer: € 2,50  
En de “verre reizen” boven 19 kilometer: € 3,00 per rit (bijv. 
Ziekenhuis Vie Curi Venlo). 
 
 
 
 
 
 
 

Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’! 
De jeugdbrandweer is een waardevolle toevoeging voor de brandweer, 
omdat een deel van de jeugdleden later doorstroomt naar de reguliere 
brandweer. Met de pilot ‘Manschap voor jeugdbrandweer’ probeert 
Brandweer Limburg-Noord dit aantal doorstromers te vergroten. Leden 
kunnen tijdens hun jaren bij de jeugdbrandweer het certificaat Brand 
halen en zijn dus meteen inzetbaar bij de ‘grote brandweer’. 
Certificaat Brand 
Op 1 januari 2022 start Brandweer Limburg-Noord met een pilot waarin 
de jeugdbrandweerleden een gedeelte van de les- en leerstof van de 
manschapopleiding aangeboden krijgen. Zo kunnen zij het onderdeel 
Brandbestrijding al tijdens de jeugdbrandweerjaren afronden met een 
geldig examen. Als het jeugdlid vervolgens op 18-jarige leeftijd start bij 
de reguliere brandweer, stroomt deze in bij het tweede deel van de 
manschap-leergang: Technische Hulpverlening (THV), Incidenten met 
Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Waterongevallen (WO). Ze hoeven dan nog 
maar de helft van de opleiding te volgen. Ook zijn zij direct inzetbaar 
voor de ‘grote brandweer’.  
Leeftijd 
De lesstof is opgedeeld in blokken per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 12 
t/m 15 jaar begint een jeugdlid spelenderwijs met de eenvoudige dingen bij de 
brandweer, zoals bijvoorbeeld het kennismaken met de brandweerorganisatie, 
het werken met het aflegsysteem, werken met kleine blusmiddelen en de 
beginselen van levensreddend handelen. In de leeftijd van 16 t/m 17 jaar 
mogen ze meer doen, zoals met ademlucht lopen en ‘grotere inzetten’ oefenen 
zonder warmte. Ten slotte krijgen ze op 18-jarige leeftijd een realistische 
oefenweek met aanvullend het examen.  

Fitheid en stage 
Omdat er fysiek meer gevraagd wordt van de jeugdleden, die dit traject 
volgen, krijgen zij op 16-jarige leeftijd een lichamelijke (fitheids) test. 
En, zoals een aantal jeugdleden nu al doen, gaan ze vanaf deze leeftijd 
ook stagelopen bij de lokale brandweerpost. Zo is er al in een 
vroegtijdig stadium duidelijkheid of er een ‘match’ is tussen jeugdlid en 
brandweerpost.  
Regulier traject 
Jeugdleden die niet kunnen of willen deelnemen aan dit traject, willen 
we niet uitsluiten van de jeugdbrandweer. Ze kunnen gewoon mee 
blijven doen met de activiteiten van de jeugdbrandweer maar worden 
niet getoetst. Aan het einde van hun jeugdbrandweercarrière krijgen zij 
echter niet het diploma ‘Brandbestrijding’.  

 



Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes, 
 
Afgelopen week hebben we veel vergaderd, met het 
bestuur van de CV De Turftreiërs maar ook met 
verenigingen uit andere dorpen en zelfs de 
burgemeester. 
Uit de diverse vergaderingen is afgesproken 
binnen de gehele gemeente Horst aan de Maas 
om een carnaval te houden met het motto: ‘Beter een carnaval 
zonder prins dan een prins zonder carnaval’  
Dat wil zeggen dat er in de hele gemeente Horst aan de Maas geen 
prins met prinses, adjudanten, jeugdprins(es) met adjudanten of 
boerengezelschap wordt uitgeroepen voor komend seizoen, maar 
dat er binnen de mogelijkheden die er op dat moment gelden wel 
gefeest kan worden. Hoe dat er te zijner tijd uit komt te zien 
weten we nog niet omdat we nog niet weten wat de maatregelen 
dan zijn. We hebben een aantal ideeën maar houden die stand-by 
tot dat de maatregelen bekend zijn.  
 
Alaaf! Bestuur Turftreiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie adres gewijzigd per 1-1-2022: 
   Caeciliahof 25, 5966 PB America 
   Tel. 077-4641278 
    Rek.no. NL39RABO0102506043 

Kerstpakket 
Vorig jaar waren er diverse mensen, die hun kerstpakket ter beschikking 

stelden aan anderen, die het echt nodig hebben. 
Als u dat dit jaar ook wil doen, neem dan contact op of zet het bij mij 

onder de carport (Kerkbosweg 6).  
Dorpsondersteuner Hay Mulders (06 21274075).  

Ik zorg dan dat het goed terecht komt. 
Zie ook onderstaand bericht.  

 

Inzamelactie Voedselbank door SP 
Tot en met 22 december 2021 houdt de SP-afdeling Horst aan de Maas 
een inzamelactie van onder andere levensmiddelen ten behoeve van de 
Voedselbank Limburg Noord. 
Het gaat met name om houdbare levensmiddelen voor ontbijt, lunch en 
avondmaaltijd, niet alcoholhoudende dranken in pak, blik of fles en 
toiletartikelen. 
Op het onderstaande adres kunnen de producten afgegeven worden, het 
liefst in een plastic tas. Er hoeft niet aangebeld te worden. 
• America: Pastoor Jansenstraat 35 Alvast dank! 

 

Vitaliteitscoöperatie America Left  
De werkgroep en het bestuur van America Left 
zijn op diverse fronten bezig om America Left 
steeds meer vorm te geven.  
Onlangs zijn er gesprekken geweest met en over 

een Coördinerend wijkverpleegkundige.  
Met de gemeente en Hogeschool Arnhem / Nijmegen (HAN) zijn we aan het 
zoeken naar een goede manier om effecten te meten. 
In januari zal er een uitwisselingsbijeenkomst zijn met soortgelijke initiatieven 
in den lande.  
Verder hebben we aansluiting gezocht bij de Koepel van zorg - coöperaties Zuid 
Nederland om ook met hen goede ideeën uit te wisselen.  
Verder zijn we aan het werken aan een eigen website.  
Op facebook zijn we al te volgen via https://www.facebook.com/americaleft . 
We hebben al 80 likes.  
Volgende maand weer een update. Voor info of vragen : info@americaleft.nl  

 

De werkgroep en bestuur van America Left wenst u fijne 
feestdagen toe en een gezond 2022!!  

 

https://www.facebook.com/americaleft
mailto:info@americaleft.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 JANUARI OM 5.00 UUR IN 
DE OCHTEND GEOPEND! 

Beste Mensen! 
1 januari is het zover, dan ga ik het stokje 
overnemen, in grote voetsporen staan van 
voorgangers, dan word ik de nieuwe 
uitbaatster van het mooie Café Boëms Jeu. 
In deze tijd is dat best een grote stap maar ik 
heb er vertrouwen in. 
 

Vertrouwen dat het wel beter gaat worden met de corona maatregelen. 
Vertrouwen om te kijken wat wel kan i.p.v. wat niet kan. 
Vertrouwen in mijn team! 
Vertrouwen in de plannen. 
Vertrouwen in de bezoekers, jullie dus. 
 
Wat zijn o.a. de plannen? 

Het grootste plan is dat er een prachtige verbouwing van de 
keuken gaat plaats vinden, medio januari. 
En als alles goed verloopt gaan we begin maart langzaam starten 
met een heerlijke kleine menu kaart, waarbij je moet denken 
aan pubfood ,sharefood, lekkere hapjes, nacho’s, wrap’s, soepjes 
enz en een vijftal menu’s met afhaal mogelijkheden. 
En nog veel meer gaat er gebeuren, maar blijf het volgen op 
Instagram, facebook en in januari start onze website! En 
natuurlijk hier in ‘t Peelklokje houden we je op de hoogte. 
Maar kom vooral eens binnen lopen! 
Wij hebben er zin in! Jullie ook? 
Graag wil ik Henk Litjens bedanken voor afgelopen jaren, met een 
lach en een traan hebben we heel wat mee gemaakt. Geniet van 
je wel verdiende pensioen. HENKIE BEDANKT! En we zien ons 
zeker nog. 
 

Groetjes Stef 

 
Team Boëms Jeu wenst iedereen fijne feestdagen 

en een geweldige roetsj en tot gauw! 



 

Café Boëms Jeu 
 
 

Boëms 
blieft 

Boëms 
: 

altijd 

Alderwets gezellig.  
Fijne Feestdagen! 



 
 

Beste reizigers bij Vervoer in America 
Neem het volgende in acht:  
Stap zoveel mogelijk zelf in en uit. 
Doe, indien mogelijk, zelf de gordel om.  
Ga, als u alleen bent, rechts achterin zitten (en dat mag zonder 
mondkapje). 
Bij meerdere reizigers geldt: mondkapje verplicht 
In uitzonderlijke gevallen: reiziger voorin, dan zowel chauffeur als 
reiziger een mondkapje. 
Per jan. 2022 zullen de ritprijzen iets verhoogd worden i.v.m. de stijgende kosten.  

 

Op de fiets ?  
De donkere dagen komen er 
weer aan. Zorg dat je gezien 
wordt ! 



 



 

Vervoer in America  
U kunt een rit aanvragen via: 06-38294416 op ma. t/m 
vrij. tussen 10 en 12 uur.  
Ook hier geldt: niet fit, 
bestel geen rit !  
 
Wij wensen u fijne 
feestdagen ! 

Kendedie nog ? 

Deze mooie kerstgroep uit 2005 tijdens de Kerstmarkt.  
Informatie hierover kun je sturen naar 

info@oudamerica.nl  

Werkgroep Oud America  www.oudamerica.nl 

De foto op blz. 40 is wat te donker uitgevallen. U kunt deze foto ook bekijken 
op facebook America dat stiet: https://www.facebook.com/americadatstiet  

 

Mensen in het nieuws. 
Op 30 november overleed Marga Gielen – Colbers, echtgenote van Frits Gielen. 
Marga was 80 jaar. 
Op 9 december overleed Toon van der Sterren (Toën van Sterren Lei), 
echtgenoot van Mien van der Sterren – van de Mortel. Toon was 86 jaar.  
 
Henk Litjens stopt na ruim 10 jaar als uitbater van Boëms Jeu en wordt 
opgevolgd door Stef van der Pal. Henk bedankt en Stef veel succes! 
 
Op 3 januari hopen Dré en Riek Vervoort – Vennekens hun diamanten 
huwelijksfeest te vieren. Gefeliciteerd! 
Piet Janssen van Lorbaan 21 hoopt op 12 januari a.s. 90 jaar te worden. Alvast 
gefeliciteerd! 
Als nieuwe bewoners op Wouterstraat 22 begroeten we Sjaak en Til van den 
Oever – Cox. (Tel. Til: 06 – 10330546, Tel. Sjaak: 06 – 13238079) Welkom in 
America! 
 
Aan het eind van het vreemde jaar 2021 willen we graag alle medewerkers van 
het Peelklokje bedanken voor hun geweldige vrijwillige maandelijkse inzet: de 
redactieleden, de vouw- en nietploeg, de trouwe bezorgers en natuurlijk ook de 
adverteerders en de begunstigers. We gaan in 2022 alweer de 36e jaargang in.  
We nemen afscheid van Ine v/d Munckhof - Ummenthun, die al 31 jaar actief 
is in de redactie van het Peelklokje. Ine, super, en  bedankt voor jouw inzet al 
die jaren.  
Binnen de vouw en nietploeg hebben we het afgelopen jaar afscheid genomen 
van Margaret Versteegen. Haar plaats is ingenomen door Nel van de Vin. 
Margaret bedankt en Nel, welkom en veel plezier! 
We wensen alle lezers zo fijn mogelijke kerstdagen en alle goeds toe met veel 
goed nieuws voor 2022.  
Dit geldt ook voor de lezers buiten America en in het buitenland die het 
Peelklokje online lezen via www.inamerica.nl . 
 
In januari publiceren we altijd een overzicht van de geboorten en de 
overlijdens van het afgelopen jaar (2021) , die bij ons bekend zijn. Heeft u nog 
gegevens hiervoor? Geef ze dan even door. .  
 
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:info@oudamerica.nl
http://www.oudamerica.nl/
https://www.facebook.com/americadatstiet
http://www.inamerica.nl/

