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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 FEBRUARI A.S.

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/ Kijk ook op de
afvalkalender.
Zet uw afval tijdig aan de straat.

Een beter milieu begint bij jezelf !!!

Om uit te knippen:
Alarmnummer algemeen
112
Prov. Klachten telefoon
043-3617070
Gemeente Horst a/d Maas
077-4779777
Kind Centrum De Wouter
0774641918
OJC Cartouche
077 4642166
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255
Jong Nederland (Blokhut)
077 4642983
Redactie Peelklokje
077 4641278
Dagblad De Limburger
077-7110046
Wonen Limburg (Horst)
088-3850800
CIZ Nrd Limburg
088-7891000
Kindertelefoon
0800 – 0432
Melding zwerfvuil 077- 4779777
Beheerder Aan de Brug Kees 06-10100175
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075
Vervoer in America :
06 38294416
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023
Kennisloket Ouderenzorg
088 131 16 57

Politie minder dringend gevallen: 0900 – 8844
Huisartsenpost:
0900-8818
coord. Kerkbestuur M. Derks 077 4641956
Stichting “ Aan de Brug”
077 4641269
Kantine (v.v America)
077 4641212
Huisartsenpraktijk America 077 4641707
Gymnastiekzaal
077 4641924
Dorpsraad America
06-51554717
Hallo Horst a/d Maas
077-208 3201
Lokale omroep Horst a/d Maas 077 3987742
Gehandicaptenplatform
077 3986684
Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88
Bestuur ‘t LaefHoes 0774641943
beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl
Gebiedsteam Peel
077-4779777
Synthese Horst
077 397 8500
Meld Misdaad Anoniem”
0800 – 7000
Danure verloskundige zorg
0773981450
Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn: 043-3617070

Woning huren ??

HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:
hay.mulders@ziggo.nl OF REDACTIE@PEELKLOKJE.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.

Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op
www.thuisinlimburg.nl vindt u het grootste woningaanbod van
Limburg. Zorg wel dat u ingeschreven staat bij

www.thuisinlimburg.nl voor huurwoningen van Wonen
Limburg of Woonwenz en dat u jaarlijks uw inschrijving
verlengt.

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

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

Gastouder Truus
Ik bied:
Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de boerderij
Opvang op flexibele tijden
Seizoen/thema gerichte activiteiten
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197
E-mail: ghmreintjes@gmail.com

Synthese, locatie Horst
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.

In het LaefHoês is de Laeshook overdag OPEN om
boeken te ruilen. Probeer de pauzes te vermijden.
Er is keuze uit ruim 600 boeken,
waaronder veel GROTE letter boeken.
Loop gerust eens binnen. Mondkapje is verplicht.
Huisartsenpost Noord Limburg
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts?
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m) www.cohesie.org

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

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.

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.

(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……

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 WABPGroep opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp,
06-51554717 of via veiligamerica@gmail.com. Laten we

samen America veiliger maken!!!

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.
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).

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/zwerfafvalopruimen.
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.

Uitnodiging
Op woensdag 16 februari 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.

Je zou minstens 20 minuten per dag in
de natuur moeten doorbrengen.
Tenzij je het heel druk hebt.
Dan minstens een uur!!

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Mia Jacobs-Hesen
* Meterik, 21 december 1932

† Horst, 7 januari 2022

weduwe van

Thei Jacobs
Horst,

America,

America,

Jan en Marian
Freek en Lorraina
Luuk en Brenda
Carla en Jos
Roel en Wendy, Mirthe, Niels
Tim en Jenny, Kai, Fem
Joris en Melanie,Tijn
Frank en Marloes
Joep
Bart

Correspondentieadres: Leopold Haffmansstraat 70, 5961 DX Horst

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
mensen die een aanbod hebben en iets willen doen voor een
ander.
Zou jij ook iets voor een ander willen doen of heb je hulpvraag?
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.
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

Beste gasten van de Hoeskamer:
Zoals het er naar uit ziet gaat de
Hoeskamer gauw weer van start met de
nodige maatregelen. De gasten krijgen bericht
van ons. Blijf intussen gezond!
U bent dan 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 uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

De Vrijwilligers van de Hoeskamer.

Beste inwoners van America,
Muziekvereniging St Caecilia America wenst
iedereen een gelukkig, liefdevol, gezond
en muzikaal 2022 toe!
Helaas kon door de geldende maatregelen het
Nieuwjaarsconcert niet doorgaan. We hopen dat u dit jaar
wel weer kunt genieten van onze muzikale klanken.
Wat u in ieder geval wel in uw agenda kunt zetten:
Zaterdag 5 maart Potgrondactie.
Meer informatie hierover in het volgende Peelklokje
en via de socials.

(Ingezonden)
Doet ie anders nooit ...
In de voorbije week is mijn hond tweemaal aangevallen door een niet
(deugdelijk) aangelijnde hond in het buitengebied. De eerste keer door
een Duitse herder.
De tweede keer, op oudejaarsdag in het wandel/ bosgebied aan de Ger.
Smuldersstraat door een asblonde Boerboel/Mastiff of iets waar daar op
lijkt. Het potige baasje "hij bijt niet door hoor" had en kreeg zijn dito
viervoeter niet onder controle. Dit kon niet anders dan fataal aflopen...
Het is dan ook een wonder dat mijn hond is kunnen ontsnappen aan de
brede kaken en geen zichtbare verwondingen heeft opgelopen. De schrik
en de paniek was enorm. Van dit voorval heb ik aangifte gedaan bij de
politie.
Ik mag hopen dat de eigenaar inmiddels beseft dat dit dier niet in de
openbare ruimte thuishoort en zich daar niet meer vertoont althans niet
zonder muilkorf en deugdelijk aangelijnd.
Loes Heuvelmans (wandelaar)

Beste reizigers bij Vervoer in America

Hallo beste kieners !
We hopen jullie allemaal weer terug te
zien woensdag 9 februari
om 14 uur in de Aan de Brug.
De zaal is vanaf 13 uur OPEN !
En breng vrienden en vriendinnen mee!
Dan wordt het zeker gezellig.
Groetjes, De kienclub !!

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).

FASE 2 Woningbouw Wouterstraat / Kerkbosweg
De tweede bijeenkomst is vastgelegd op

dinsdag 22 februari om 19.00 uur.
In deze sessie worden de eerste ideeën en inzichten van bureau
Verbeek - in de vorm van een eerste concept landschappelijkstedenbouwkundig plan - met de deelnemers gedeeld.
We gaan er vooralsnog van uit dat dit weer een digitale
bijeenkomst wordt. Hou facebook America dat stiet en hou de
gemeentepagina in de Hallo in de gaten,
of stuur een bericht naar wonen@inamerica.nl
De deelnemers die zich voor de 1e bijeenkomst hadden aangemeld
ontvangen tijdig via de mail een uitnodiging.

Start verhuur woningen Grad Poelsstraat
Woningcorporatie Woonwenz start
donderdag 27 januari om 19.00 uur met
de verhuur van 4 eengezinswoningen en 5
levensloopbestendige huurwoningen in het
sociale huursegment.
De verhuur verloopt via het verhuurplatform Thuis in Limburg (
www.thuisinlimburg.nl ). Daar staat per woning dan ook de
huurprijs, criteria en voorwaarden.
Om in aanmerking te komen, moet u ingeschreven zijn bij Thuis in
Limburg. Controleer of uw gegevens actueel zijn!
De verhuurbrochure is te downloaden via:
www.woonwenz.nl/projecten/horst-aan-de-maas/grad-poelsstraat
OVERLIJDENSOVERZICHT 2021 (voor zover doorgegeven)
6 jan.
8 jan.
10 jan.
19 jan.
26 jan.
28 jan.
20 feb.
8 mrt.
25 mrt.
30 mei
1 juni
14 juni
23 juli
8 aug.
28 sept.
24 okt.
30 okt.
30 nov.
9 dec.

Lei Haegens – (90 jaar)
Toon Litjens – (70 jaar)
Thei Kleuskens – (88 jaar)
Joke de Wit – (78 jaar) – Sevenum.
Jac Vervoort – (70 jaar)
Nel van de Coelen – (88 jaar)
Emile Schins – (78 jaar)
Herman Seweuster – (59 jaar) – Polen.
Pastoor Clijsters – (84 jaar) – Weert.
Paula Stevens-Wijnhoven – (75 jaar)
Tiny van der Sterren-Verbers - (90 jaar) Venray
Toos Vervoort – Jacobs – (90 jaar) – Sevenum.
Annie Rasing–Biemans – (85 jaar)
Drieka Gijsberts-Goorts – (91 jaar) – Horst.
Erwin Luttge – (54 jaar)
An Verbers-van Hest – (84 jaar) – Horst.
Paula Poels-Cleven – (95 jaar)
Marga Gielen-Colbers – (80 jaar)
Toon van der Sterren – (86 jaar)

GEBOORTENOVERZICHT 2021 (voor zover doorgegeven)
11 jan.
18 jan.
14 feb.
15 feb.
29 april
9 mei
18 mei
9 juni
27 juni
28 juni
3 sept.
12 okt.
22 okt.
31 okt.
13 nov.

TUUR, zoon van Henk Willems en Nikki Ummenthun.
LOEK, zoon van Jos en Marij Peeters.
ROSIE MADEE, dochter van Hans en Jill Derix.
MIRTE, dochter van Bas en Sandra Schurink.
NOVI, dochter van Jeroen en Jolanda Geuijen.
MIKKY, dochter van Paul en Mindy van der Hulst.
XAM, zoon van Erik v. Lipzig en Karin v/d Munckhof.
NOOR, dochter van Jeroen en Eva Manders-Nelissen
TIJN, zoon van Joris Janssen en Melanie Deckers.
SAM, dochter van Yoeri en Sanne Klerkx.
GIJS, zoon van Patrick Cox en Kim Peeters.
NOLA, dochter van Dirk en Milou Lemmen.
PUM, zoon van Arjan en Lieke Wijnhoven -v. Wegberg.
JENS, zoon van Ralf Bouweriks en Sjan v/d Lisdonk.
LIV, dochter van Kevin en Daisy Falize-Kleuskens.

Enkele cijfers over Vervoer in America
In 2021 maakten bijna 1300 Americanen
gebruik van Vervoer in America voor reizen
binnen de gemeente Horst aan de Maas en naar de ziekenhuizen in Venlo
en Venray. Ondanks corona begint het aantal ritten weer op te lopen:
1200 ritten in 2021, hiervan was 2/3 binnen de gemeente en 1/3 naar de
ziekenhuizen.
Ter vergelijking: voor corona, in 2019, hadden we ruim 2500 ritten.
Het aantal chauffeurs bedraagt sinds kort 19, incl. de reservechauffeurs.
Zij vervoeren mensen met hun eigen auto’s.
In totaal werd er door onze chauffeurs bijna 20.000 km. gereden in
2021. Het project is onderdeel van het Wensbusproject van de
Provincie. De aanvraag voor verlenging wordt momenteel aangevraagd.
De mensen, die we vervoeren zijn allemaal erg positief over Vervoer in
America. Dit geldt ook voor de chauffeurs en voor de
Werkgroep Vervoer in America
(Ans Geuijen, Ger Vervoort, Fred Peek, Piet Swinkels en Hay Mulders).

De Nieuwe Venlosche Courant van 3 mei 1937 meldt het bovenstaande.
Uit het krantenarchief van Oud America.
www.oudamerica.nl Voor info: info@oudamerica.nl

Seizoensopruiming:
de hele maand februari
Onderkleding: 3 halen - 2 betalen
Ook voor sokken / panty’s
Bovenkleding: 1e art. 30% - 2e art. 50%
Garens: 1e bol 30% - 2e bol 50%
Stoffen hetzelfde

van Heijster Wol & Textiel

Activiteitenoverzicht America febr. en maart 2022 (sommige
activiteiten zijn onder voorbehoud).

Februari
2 – Eetpunt in Aan de Brug
3 - online Open Dag Dendron
5 – Oud papier inzameling, Jong Nederland America
9 – Kienen voor Ouderen
12 – Jeugdplaybackshow digitaal
15 – Truujebal ?
16 - Schminkavond verzorgd door Ine Derks Zij Vooruit ?
16 - Openbare dorpsraadvergadering
17 – Hengstenbal ?
20 – Inleveren kopie Peelklokje
22 – informatiebijeenkomst 2 fase 2 Woningbouw Wouterstraat

Verenigingen van America: attentie!!
Voor de jaaragenda vragen wij u om uw
activiteiten voor 2022, ook al zijn ze onder
voorbehoud, door te geven aan de redactie van
het Peelklokje:
redactie@peelklokje.nl of hay.mulders@ziggo.nl
Op de website www.inamerica.nl kan iedereen de
activiteitenkalender raadplegen.
Wij houden hem dan actueel.
Bij voorbaat dank!

Maart
2 – Eetpunt in Aan de Brug
2 – Aswoensdag
5 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
5 - Potgrondactie Fanfare St. Caecilia
9 - Workshop wilgentenen vlechten Zij Vooruit
9 – Kienen voor Ouderen
11 en 12 – NL Doet
12 – Repaircafe van 10-12 uur in het LaefHoes ?
16 - Gemeenteraadsverkiezingen
20 – Inleveren kopie Peelklokje
20 - Jaarvergadering fanfare St. Caecilia
23 - Openbare dorpsraadvergadering
23 - Excursie naar Jacobs Champignons Zij Vooruit
23 - Algemene ledenvergadering KBO
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail)
redactie@peelklokje.nl of 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

Jeugdplaybackshow

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
We gaan weer beginnen met het Eetpunt

Doe jij gezellig mee??
De oproep was: Pak die microfoon en Zing
samen met je vrienden of alleen een lied en
maak een filmpje
Op Zaterdag 12 Februari 2022 om 16:11
kun je alle filmpjes bekijken vanuit je
eigen huiskamer.
De link is nog niet bekend.
Die wordt t.z.t. via de deelnemers
en social media verspreid.

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd.

Woensdag 2 februari 2022 is er weer Eetpunt.
Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 30
januari.
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 2 februari.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
13,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 0623234707) ook tijdens het Eetpunt

Beste Leden van de KBO.
Afgelopen jaar hebben we wederom de
kerstviering moeten annuleren, maar
hopelijk hebben we dat een klein beetje
kunnen verzachten door ieder lid een attentie te bezorgen.
Het jaar is nog maar net begonnen en de eerste activiteit: de
gezellige middag, hebben we al weer moeten annuleren. Maar
beste mensen, er is licht aan de horizon. Heel langzaam gaat het
weer terug naar het normale en daar kijken we allemaal naar uit.
Bij het eerste KBO PCOB magazine zal het jaarprogramma worden
bijgevoegd, en hopelijk kunnen we dat zo ook beleven dit jaar. Als
er nog suggesties zijn van jullie kant (dat zou toch eens een keer
georganiseerd moeten worden) laat het horen.
Hoe het jaar programma eruit ziet wil nog niet zeggen dat daar
niets meer bij kan. Afgelopen periode hebben we afscheid moeten
nemen van Marga Gielen- Colbers en van Chris Janssen. Wij
wensen beide families veel kracht toe om dit verlies te dragen.
Beste leden: hou vol en blijf vooral gezond.
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

Pré-mantelzorgwoning
De gemeente Horst aan de Maas wil
dat inwoners prettig wonen én dat zij
op een fijne manier voor elkaar
kunnen zorgen.
Er zijn nieuwe regels gemaakt m.b.t.
pré-mantelzorgwoningen.
Wanneer je 60 jaar of ouder bent (of
een chronische ziekte hebt die
slechter wordt) kun je in aanmerking
komen voor een pré-mantelzorgwoning.
Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de groeiende behoefte
van inwoners, die zich willen voorbereiden op een situatie waarin
mantelzorg nodig is.
Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen, waardoor je langer
in je vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.
Voor info over de voorwaarden of voor advies: Bel de gemeente
077 - 4779777

JIPPIE… WIJ ZIJN OOK WEER BEGONNEN…!!!
Nog niet bij Jong Nederland America?
Vanaf jouw 5e verjaardag mag je bij de leukste en
gezelligste jeugdvereniging van America. En zeker als je
van (buiten)spelen, ravotten, sporten of knutselen houdt.
Maar we doen nog veel meer bij JNA, iedere week namelijk wat anders. Wil
je weten wat? Kom dan gewoon een keer naar de groepsavond van jouw
leeftijdsgenoten. Hieronder een overzicht van alle groepen:
Naam Groep

Geslacht Leeftijd Groep/Klas

Groepsavond

De Snoepertjes

Gemengd

5-8

Groep 2 t/m 5 Vrijdag
18.15 – 19.15 uur

De Coole Heksen

Meiden

7-8

Groep 4 + 5

Woensdag
18:15 – 19.30 uur

De Smerige Bende

Jongens

8-9

Groep 5 + 6

Donderdag
18.30 - 19.30 uur

The Thundergirls

Meiden

9-10

Groep 6 + 7

Dinsdag
18.45 - 19.45 uur

De Rebelse Rovers

Jongens

10-12

Groep 7 + 8

Dinsdag
18.30 - 20.00 uur

The American Roses Meiden

11-13

Groep 8
t/m Klas 2

Maandag
19.00 - 20.30 uur

De Amigos

Jongens

12-14

Klas 1 + 2

Woensdag
19.00 - 20.30 uur

De Stoere Bende

Jongens

14-16

Klas 3 + 4

Maandag
19.00 - 20.30 uur

De Meidebende

Meiden

14-17

Klas 3 +
hoger

Maandag
19.00 - 20.30 uur

Vragen?
Kijk dan eens op www.jnamerica.nl of neem contact op met Marco Hesp
via info@jnamerica.nl of 06-51554717. We zien je graag een keer…..

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk
America en huisarts van Weeghel
In februari stappen we over op een nieuw
computersysteem voor de huisartsen in heel Noord
Limburg.
Op 11-2-2022 zijn we alléén voor SPOED-gevallen
geopend. Die dag kunnen we alleen SPOEDrecepten klaarmaken. Houd hiermee rekening met
medicijnbestellingen.
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 uw 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!

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 !!
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl

Mededelingen Zij Vooruit!

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 0774779777.
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

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

Wij willen iedereen bedanken die voor ons heeft gespaard
tijdens de Mega Clubactie mogelijk gemaakt door de
Dagwinkel America. En natuurlijk ook grote dank aan de
Dagwinkel America voor deze mega actie. We mochten een
cheque van maar liefst € 315,- in ontvangst nemen.
Gelukkig zijn er weer versoepelingen, maar desondanks
kunnen de geplande activiteiten nog geen doorgang vinden.
Zodra we wel weer kunnen beginnen, zullen de leden
daarvan op de hoogte worden gebracht.
Blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Strooibeleid in Horst aan de Maas
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 .

Pas op voor vele manieren van oplichting
Laat u niet foppen!
Het kan u veel geld kosten.

WhatsApp Buurtpreventie in America!
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!!!

Knipmobiel Anita
Uw kapster bij u thuis.

Anita Philipsen
Kerkbosweg 9
5966 NP America
Tel. 077 – 4641229

AVV America
Op dit moment is het Winterstop bij de
voetballers en voetbalsters !
Er wordt wel al weer getraind.

Wat doe je met een radio of een kruimelzuiger dat het niet meer
doet? Weggooien? Mooi niet!

Het volgende Repaircafé is nog niet
bekend.
Breng uw defecte apparaat t.z.t. mee ter reparatie.

Wij proberen er nog iets van te maken!

We zien danu graag in het LaefHoês.

Op de fiets ?
De donkere dagen komen er
weer aan. Zorg dat je gezien
wordt !
Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes,
Gezien de huidige maatregelen mogen en kunnen we
komende periode niks organiseren.
Om de carnavals stemming er in te houden vragen
we om jullie huis en straat te versieren en de carnavals vlag buiten
te hangen. Voor het mooist versierde huis en straat zullen er prijzen
te winnen zijn. Meer info volgt hier over op onze Facebook pagina.
De jeugd playbackshow gaat in een online vorm door zoals vorig
jaar. Zie de poster in het Peelklokje.
Houd onze Facebook pagina en website in de gaten voor meer info.
Als de maatregelen het toelaten om toch iets te organiseren zullen
we dat op deze twee plekken communiceren.
Iedereen die de Carnavals vereniging een warm hart heeft
toegedragen door ons te steunen bij de Mega Clubactie van de
Dagwinkel: heel erg bedankt!
Alaaf! Bestuur Turftreiers

VOOR UW COMPLETE TUIN!
* Ontwerpen van tuinen
* Onderhoud van tuinen
* Bestrating
* Metselwerk

Meer informatie? Kijk op
www.ericatuinen.nl

* Beplanting
* Beregening
* Natuursteen werken

Tel. Tom: 06 24221647

Tel. Henry: 06 22132870

Knipmobiel Anita
Uw kapster bij u thuis.

Anita Philipsen
Kerkbosweg 9
5966 NP America
Tel. 077 – 4641229

Erik Philipsen
Aannemers / Timmerbedrijf
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Lorbaan 23
5966 PG America
Telefoon
Telefax
Mobiel

077 - 4640815
077 - 4640816
06 - 53439494

Vitaliteitscoöperatie
America Left
Op facebook zijn we al te volgen via
https://www.facebook.com/americaleft
We hebben al meer dan 100 likes.
Goed nieuws: We kunnen melden dat we van de Dorpsraad
America een bijdrage (prioriteitsgelden) hebben mogen ontvangen
van € 5000,-!! Namens de Rabobank reikte Ellen Jacobs onlangs
een cheque van € 500,uit aan Sander Staaks
en Kelly Kusters van
America Left U.A.
zie foto.
Hiermee levert de
RABOBANK een bijdrage
aan persoonlijke
coöperatieve impact .
Zo versterken ze de
lokale leefomgeving en maken ze het verschil.
Goed voor America Left en goed voor America!
Dorpsraad en RABObank: Hartstikke bedankt hiervoor!!
Volgende maand weer een update. Voor info of vragen : info@americaleft.nl

Belastingservice Horst
Hulp nodig bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Alleen voor particulieren,
geen ZZP, alle aangiftes, ook overlijden en erfbelastingen, tevens Zorg en
huurtoeslagen. Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor
elke kleine beurs. Alle vaste klanten krijgen tussen begin febr. en eind
febr. automatisch van de belastingdienst een nieuwe machtigingscode
2021. Ook krijgen de vaste klanten voor medio febr. bericht van ons hoe
we in deze periode onze dienstverlening zullen gaan organiseren. Voor 1
april ingevuld betekend voor 1 juli bericht van de belastingdienst!
Info 077-3984788 of belastingservice.horst@gmail.com of
https://www.belastingservicehorst.nl

Hoe help je mensen met een psychiatrische
kwetsbaarheid in coronatijd?
Het zou fijn zijn als wij in deze moeilijke periode iets kunnen
betekenen voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.
Hierbij enkele tips! Kijk er naar met een frisse blik!
1. Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar voor deze doelgroep
extra belangrijk. Denk daar bij aan een wandeling in de
omgeving, zoek eventueel een bankje op. Houd wel voldoende
afstand. In gesprek gaan met elkaar is tijdens een wandeling
gemakkelijker en meer ontspannen.
2. Naar buiten gaan, even weg tussen de muren. Fietsen of in de
tuin werken. (bladeren opruimen) Even de wind op het gezicht
voelen. Stimuleer ook, dat deze persoon ook alleen gaat, ook al
is het moeilijk. Daglicht is ook belangrijk, (vit D) en werkt tegen
somberheid, vooral rond 14 uur. Leg uit dat het belangrijk is, om
niet in een isolement te raken
3. Zijn er mensen bij jouw in de buurt die een psychiatrische
kwetsbaarheid hebben, maak een praatje. Durf ze aan te
spreken, als iemand niet wil praten, merk je dit wel. Geen
probleem! Belangrijk is dat ze even aandacht krijgen. Een
praatje doet wonderen.
4. Stimuleer een actieve bezigheid, zodat deze persoon afleiding
heeft en minder gaat piekeren. Misschien heb je thuis nog iets
liggen, bv tijdschrift of legpuzzel waar je niets mee doet. Sociale
contacten, wijkgebouw aan de Brug, open inloop etc. zijn ook
opties, indien deze open zijn. Familie is ook belangrijk.
5. En het lijkt afgezaagd, maar een kaartje doet wonderen. Tovert
even een glimlach op een gezicht. En dat is o zo, belangrijk.
Maar houd bij al die tips, de coronaregels in je gedachten.

Vitaliteitscoöperatie America
Left
Deze maand stellen we u
onze nieuwe Coördinerend Wijkverpleegkundige
voor:
Beste Americanen en andere betrokkenen,
Graag wil ik me met dit stukje voorstellen aan jullie.
Ik ben Ellen van Heijster, 43 jaar en vanaf 1 maart zal ik voor jullie
beschikbaar zijn als coördinerend verpleegkundige bij America Left.
Vanuit Beringe ben ik in 1999 met veel plezier in America komen wonen,
samen met mijn man Francois heb ik twee zonen, Lars (15) en Sven (13).
Vanaf mijn achttiende jaar ben ik werkzaam in de zorg: eerst in de
geriatrische verpleeghuiszorg; de laatste 20 jaar als verpleegkundige bij
Vincent van Gogh.
Vanaf het eerste moment ben ik als vrijwilligster betrokken bij America
Left en de ontwikkeling ervan. Ik wil hier graag iets in betekenen,
omdat ik America ervaar als een mooi en krachtig dorp, met veel
samenwerkingsverbanden, mooie burgerinitiatieven en dus veel kansen.
Deze vergroten de leefbaarheid van ons America.
Ik wil me heel graag inzetten om het doel van America Left samen met
jullie te bereiken. Samen met jullie de vitaliteit van America
verbeteren, een America waarin iedereen er mag zijn en iedereen kan
en mag meedoen op zijn of haar eigen manier. Ook een America waarin
iedereen de gewenste hulp ontvangt en waarin we samen doen wat goed
is!
Wat is mijn rol als coördinerend verpleegkundige bij America Left?
In nauwe samenwerking met Hay Mulders ben ik aanspreekpunt voor
iedere dorpsgenoot met (hulp)vragen, zorgen om je naasten of welke
vragen of wensen dan ook. We gaan samen met jou op zoek naar
oplossingen, waarmee jij of je naasten het meest geholpen zijn. Hierin
zal ik samen met Hay, daar waar gewenst, de verbinding zoeken met het
vrijwilligersnetwerk van America. Americanen hebben immers al zoveel
te bieden aan elkaar! Voor de oplossing die jij wenst, maken we samen
een plan van aanpak en gaan we zorgen dat jij datgene krijgt wat je
nodig hebt. Behalve het toekomstige team coördineren, zal ik me ook
als verpleegkundige inzetten. Namens America Left ga ik de verbinding

en samenwerking met verschillende samenwerkingspartners in de regio
onderhouden.
Samen met het toekomstige team staan we voor:
-aansluiten bij de behoefte van jou en je netwerk, doen wat goed is en
doen wat jij nodig hebt
-zorgen dat je kwalitatief goede hulp/zorg krijgt met aandacht en van
herkenbare gezichten
-het benutten van gemeenschapszorg en inzetten van professionele zorg
waar nodig
-aandacht hebben voor ieders kwaliteiten
Ik wil jullie uitnodigen mij te benaderen, geen vraag is gek of raar. Tot
nader bericht ben ik bereikbaar via Hay, de dorpsondersteuner, maar
vanaf 1 maart heb ik een eigen telefoon en eigen e-mailadres, dat ICTtechnisch rekening houdt met ieders privacy.
Heb je een (hulp)vraag? Wil je graag zorg van het thuiszorgteam van
America Left ontvangen? Wil je misschien sparren over een onderwerp
dat jou bezighoudt? Namens America Left sta ik klaar voor je. Ik zal je
(hulp)vraag in vertrouwen in behandeling nemen, je kunt op me
rekenen!
Wil je graag iets betekenen voor een ander? Zou je graag onderdeel
willen uitmaken van het thuiszorgteam van America Left? Of heb je iets
anders moois te bieden? Dan kom ik graag met je in contact!
Contactgegevens Hay Mulders: 06 21274075, hay.mulders@ziggo.nl

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van
medeleven die we ontvingen na het overlijden van mam, oma,

Marga Gielen-Colbers.
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar
missen. Dit zal ons ook een steun zijn in de komende tijd.
Frits, kinderen en kleinkinderen

Halo beste kieners !
We hopen jullie allemaal weer terug te
zien woensdag 9 februari
om 14 uur in de Aan de Brug.
De zaal is vanaf 13 uur OPEN !
En breng vrienden en vriendinnen mee!
Dan wordt het zeker gezellig.
Groetjes, De kienclub !!

Gewijzigde datum Kopie inleveren voor het
Peelklokje van maart 2022: 20 februari.
Beste gasten van de Hoeskamer:
Zoals het er naar uit ziet gaat de
Hoeskamer gauw weer van start met de
nodige maatregelen. De gasten krijgen bericht
van ons. Blijf intussen gezond!
U bent dan 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.

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes,
Gezien de huidige maatregelen mogen en kunnen we
komende periode niks organiseren.
Om de carnavals stemming er in te houden vragen
we om jullie huis en straat te versieren en de carnavals vlag buiten
te hangen. Voor het mooist versierde huis en straat zullen er prijzen
te winnen zijn. Meer info volgt hier over op onze Facebook pagina.
De jeugd playbackshow gaat in een online vorm door zoals vorig
jaar. Zie de poster in het Peelklokje.
Houd onze Facebook pagina en website in de gaten voor meer info.
Als de maatregelen het toelaten om toch iets te organiseren zullen
we dat op deze twee plekken communiceren.
Iedereen die de Carnavals vereniging een warm hart heeft
toegedragen door ons te steunen bij de Mega Clubactie van de
Dagwinkel: heel erg bedankt!
Alaaf! Bestuur Turftreiers

Jeugdoverleg – activiteit.
Wat hebben jullie enthousiast mee gedaan met de
speurtocht! Er zijn 150 speurkaarten opgehaald en 73
kinderen hebben hun speurkaart ingeleverd. Super
De winnaars zijn bekend; Sam Hermans, Levi Noordijk en
Sanne Hermans. Proficiat!
Tevens willen we alle mensen bedanken die hier aan
hebben mee geholpen.

Kienen voor ouderen
Data voor uw agenda van 2022:
9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni , 13 juli, 10 augustus,
14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december.

BUITENTOERNOOI
Op 11 juni 2022 vindt het buitentoernooi van VC
Trivia plaats bij Jong Nederland in America.
Houd deze datum vrij, meer informatie volgt
nog!
DE VC TRIVIA(NT) PUB QUIZ
Op woensdag 12 januari heeft de VC Trivia(NT) pubquiz plaatsgevonden.
Deze avond begon met een kort woordje vanuit het bestuur waarna,
deze werd overgenomen door enkele leden van de activiteitencommissie.
De winnaar van De VC Trivia(NT) pubquiz is Thijs Geurts.
Het was een geslaagde avond met dank aan de activiteitencommissie.

Politiek – gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 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, de kandidaten en het programma.
Veel wijsheid bij uw keuze!

Ga in ieder geval WEL stemmen !

Vervoer in America
U kunt een rit aanvragen via:
06-38294416 op maandag t/m
vrijdag tussen 10 en 12 uur.
Ook hier geldt: niet fit, bestel
geen rit !

Vanaf 1 jan. 2022 gelden
er nieuwe ritprijzen.

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal
op www.inamerica.nl onder het kopje “het
Peelklokje” of via www.peelklokje.nl
Kopie kan ook naar redactie@peelklokje.nl

Mensen in het nieuws.
Op 19 januari werd Skip geboren, zoon van Jolijn en Roy Derix –
Ummenthun, broer van Zeb en Fin. (Hoebertweg 4b).
Op 7 januari overleed in Horst: Mia Jacobs – Hesen, echtgenote van
Thei Jacobs (†). Mia was 89 jaar.
Op 9 januari overleed Chris Janssen, echtgenoot van Martha Janssen –
Kleuskens. Chris was 84 jaar.
Cristel te Veldhuis is ons nieuwe lid in de redactie van het Peelklokje.
We wensen Cristel veel plezier toe.
Sam Hermans, Levi Noordijk en Sanne Hermans zijn de winnaars
geworden van de Speurtocht , georganiseerd door het Jeugdoverleg.
Een mooie, actieve activiteit met weer veel deelnemers dit jaar.
Chapeau voor de organisatie!
Carnaval gaat ook dit jaar niet of nauwelijks lukken. Op 12 febr. is er
wel een digitale Jeugdplaybackshow.
Er lijken wel weer versoepelingen aan te komen voor meer sectoren dan
tot nu toe. Hou de media in de gaten hiervoor.

Kendedie nog ?
Deze mooie carnavalsgroep uit ?????? op het oude voetbalveld aan
de Gerard Smuldersstraat, rechts de Slikweg.

Informatie hierover kun je sturen naar
info@oudamerica.nl

Werkgroep Oud America

www.oudamerica.nl

Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in het
nieuws”? Graag tijdig bij de redactie via mail. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Nieuwe bewoners (voor zover bekend) krijgen een
informatiepakketje over America in de bus.
Ook het verenigingsnieuws is gratis.
Wij zijn afhankelijk van uw gegevens.

