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

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
Synthese Horst
077 397 8500
Meld Misdaad Anoniem”
0800 – 7000
Danure verloskundige zorg
0773981450

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
Duofiets reserveren:
06 38294416
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023
Kennisloket Ouderenzorg
088 131 16 57
America Left
06-21274075
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 en dat uw inkomensgegevens kloppen. .

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 wenselijk.
Huisartsenpost Noord Limburg
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts?
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m) www.cohesie.org

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Horst aan de Maas
José S. is 69 jaar en doet al sinds haar vijftigste mee aan het onderzoek.
“Ik vind het belangrijk dat een afwijking in mijn borsten zo snel
mogelijk wordt ontdekt. Dan is de kans op genezing groter.

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.

Op wie ga jij stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart? Twijfel je op wie je gaat stemmen of zoek je
gewoon bevestiging van je keuze? Maak gebruik van de
speciale stemhulp voor Horst ad Maas:
www.mijnstem.nl Gemeente Horst aan de Maas

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan
50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een
uitnodiging voor dit onderzoek. Dankzij het gratis bevolkingsonderzoek
overlijden jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrouwen minder aan
borstkanker.
Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken van
röntgenfoto’s van de borsten. Voor een goede
beoordeling van de röntgenfoto worden de
borsten samengedrukt. José: “Sommigen merken er bijna niets van,
maar in het verleden vond ik het onderzoek weleens gevoelig. De
screeningslaborante vertelde me dat het helpt om te ontspannen.”
COVID-19
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om
veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen
het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede
kwaliteit worden georganiseerd.
Uitnodiging komt tijdelijk later
Door een landelijk tekort aan screeningslaboranten is het niet mogelijk
om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek. De
vertraging in het uitnodigen is door het coronavirus nog groter
geworden. Daarom is besloten de periode tussen 2 uitnodigingen
tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar. Als we voldoende nieuwe
medewerkers hebben opgeleid, kunnen vrouwen weer iedere 2 jaar
uitgenodigd worden.
Gelijk aanbod
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk
zijn. Dat is op dit moment niet zo. In de ene regio moeten vrouwen
langer wachten op het onderzoek dan in een andere regio. Om de
verschillen te verkleinen, kan het zijn dat het onderzoek op een andere
locatie plaatsvindt.
Horst
Vrouwen uit Horst aan de Maas met de postcodes 5961, 5962, 5963, 5964
en 5966 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek

uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is van 21 februari 2022 tot en met
medio mei 2022 te vinden op de parkeerplaats voor de Mérthal aan de
Gasthuisstraat/hoek Kranenstraat.
Van Bevolkingsonderzoek Zuid naar Bevolkingsonderzoek Nederland
Vanaf 1 januari 2022 gaat Bevolkingsonderzoek Zuid door als
Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit is onder meer te zien aan een
nieuw logo op het (mobiele) onderzoekscentrum.
Meer informatie? Onze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en
17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 00 01 341. Meer
informatie vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

"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 !!

Geen idee wat je wilt? Da’s mooi.
Dan kun je nog alle kanten op.

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!!!

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.

Inschrijving X-triathlon gestart
Op zondag 22 mei organiseren Iedereen Kan Sporten en MEE De Meent
Groep voor de derde keer de X-triathlon voor mensen met een beperking
vanaf 8 jaar in Venray. Deze triathlon is zo aangepast dat iedereen, met
welke beperking dan ook, mee kan doen. Deelnemers, buddy’s en
vrijwilligers kunnen zich inschrijven via
https://iedereenkansporten.nl/noord-limburg/x-triathlon/
Na de laatste editie in 2019, kijkt de organisatie weer uit naar een
nieuwe editie van X-triathlon. De X-triathlon bestaat, net als een
gewone triathlon, uit zwemmen, fietsen en hardlopen. Maar dan
aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van afstand en tijd. Je kunt
zelfstandig meedoen of samen met een buddy. Ga je voor de snelste
tijd, schrijf je dan in voor het wedstrijdparcours. Gaat het je vooral om
het meedoen, de beleving, schrijf je dan in voor het
recreantenparcours.
De organisatie zoekt ook buddy’s en vrijwilligers om de X-triathlon
mogelijk te maken. Als buddy ondersteun je deelnemers tijdens de
triathlon. Als vrijwilliger draag je een steentje bij om alles op rolletjes
te laten verlopen. Bijvoorbeeld bij het opbouwen en afbreken van het
parcours, maar ook tijdens de X-triathlon. En je bent onderdeel van een
sportief en gezellig evenement!

Beste gasten van de Hoeskamer:
U bent 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

De Vrijwilligers van de Hoeskamer.

Eerste Communie in America
Op zondag 26 juni 2022 om 11.00 uur zullen 11 jongens en
meisjes van groep 4 en 5 uit America en Griendtsveen hun Eerste
Heilige Communie ontvangen.
De voorbereiding gebeurt tijdens een 8 tal lessen die gegeven
worden op KC de Wouter op 8 dinsdagmiddagen van 14.30 tot
16.30 uur onder leiding van een aantal vrijwilligers met
medewerking van ouders en ondersteund door kapelaan Danny
Horsch.
Kinderen die op KC de Wouter zitten hebben hier automatisch
bericht over gekregen via ISY. Ouders van kinderen die niet op KC
de Wouter zitten kunnen hun kind hiervoor aanmelden bij Ine
Daniëls-v.d. Coelen, tel. 077 4641438 of via mail:
h.i.daniels@home.nl . Natuurlijk kunt u bij haar ook terecht voor
verdere informatie. S.v.p. zo snel mogelijk doorgeven als iemand
wil meedoen.
We hopen door dit bericht iedereen te bereiken die hiervoor in
aanmerking kunnen komen en ook zeker niemand te vergeten.
Namens het RK Federatie Bestuur Horst-Sevenum,
Ine Daniëls-v.d. Coelen.

Beste reizigers bij Vervoer in America
Door de forse stijgingen van o.a. de
brandstofprijzen zijn de ritprijzen per
jan. 2022 verhoogd.
De ritprijzen bedragen nu:
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).

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.

SJO America-Meterik
Persbericht

Jeugdvoetbal binnen SJO America-Meterik
Binnen SJO America-Meterik voetballen de jeugdspelers van AVV
America en RKSV Meterik in één gezamenlijke jeugdafdeling. In onze
jeugdteams voetballen jongens en meisjes uit America en Meterik
samen waarbij ze begeleid worden door onze jeugdkaderleden uit
beide dorpen. Trainingen, wedstrijden en andere activiteiten vinden
plaats op de sportparken in beide dorpen.
Meetrainen bij SJO America-Meterik?
Bij SJO America-Meterik bieden we iedereen de mogelijkheid om eens
mee te komen trainen bij een van onze teams. Met deze trainingen kun
je kennismaken met het jeugdvoetbal in America en Meterik en de
teams die er voetballen. Op deze manier weet je al bij wie je in een
team komt te voetballen wanneer je je na de proeftrainingen aanmeld
als jeugdlid bij SJO America-Meterik.
Speciaal voor de jeugd van 5, 6 en 7 jaar
(KNVB klasse JO6/JO7) worden na de
carnavalsvakantie
een
viertal
proeftrainingen
georganiseerd
op
de
maandagen 7, 14, 21 en 28 maart. De
eerste aanmeldingen voor deze serie
proeftrainingen hebben we afgelopen
winter reeds mogen ontvangen. Wil jij
graag aansluiten bij deze groep om samen
met
je
leeftijdsgenoten
te
komen
voetballen dan zien wij je aanmelding
graag tegemoet. Aanmelden kan via de
link
achter
bijgevoegde
QR-code
(aanmeldformulier is ook te vinden op
onze website www.sjoamerica-meterik.nl). En nodig gerust al je
vriendjes en vriendinnetjes uit om zich ook aan te melden!
Voor meer informatie over het (proef)trainen en voetballen bij SJO
America-Meterik kan contact opgenomen worden via info@sjoamericameterik.nl.

Website
Kijk voor meer informatie op onze website www.sjoamericameterik.nl.
Via deze website blijven wij alle (jeugd)leden van AVV America en
RKSV Meterik informeren over het jeugdvoetbal in America en Meterik.
Teams, wedstrijdprogramma´s en uitslagen kun je ook terug gaan
vinden op deze site.
Met sportieve groet,
Bestuur SJO America-Meterik
Voorzitter:Giel Muysers
06-49827457 voorzitter@sjoamericameterik.nl
Secretaris: Mark Geuijen
06-86616014 secretaris@sjoamericameterik.nl
Penningmeester: Johan Scheffer 06-31795563
penningmeester@sjoamerica-meterik.nl

Activiteiten Zij Vooruit!
We hebben ons programma weer op
kunnen pakken. Dit betekent dat onze
Wilgentenen vlechten workshop voor 9
maart ook zal plaatsvinden. Inmiddels
is het aanmelden voor deze avond al
geweest. Deze avond komt Jac de Cock ons een educatief verhaal over
het biotoop van de wilg, de betekenis voor mens en dier, de historie van
het vlechten, kweken en behandeling van wilgentenen vertellen. Daarna
is het aan ons zelf om iets te maken van wilgentenen.
Op woensdagavond 23 maart hebben we een excursie naar Jacobs
Champignons. We worden ontvangen met koffie en vlaai. Vervolgens
krijgen we alles te horen over het ontstaan en de ontwikkeling van het
bedrijf. Daarna krijgen we een bedrijfsfilmpje te zien gevolgd door een
rondleiding. Als afsluiting mogen we champignonhapjes proeven en
krijgen we na afloop een potje champignons mee naar huis. De kosten
voor deze avond bedragen € 2,50, graag aanmelden en betalen op onze
avond van 9 maart.
Oproep deelnemers soepwedstrijd.
Tijdens onze jaarvergadering van 6 april organiseren we een
soepwedstrijd (zie programmaboekje). We zoeken nog deelnemers voor
deze avond. Graag aanmelden bij Cristel.

Hallo beste kieners !
We hopen jullie allemaal weer terug te
zien woensdag 9 maart
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 !!

Fietspad Spoorweg – Hoebertweg
Op maandag 21 februari is er gestart met de aanleg van de
fietsverbinding tussen het station Horst-Sevenum en America.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door HWC uit Horst en
zullen doorlopen tot na de bouwvak. Om veilig te kunnen werken
wordt de Spoorweg geheel afgesloten van doorgaand verkeer.
Het fietsverkeer wordt via de Wachtpostweg omgeleid.
De aanwonenden worden met brieven en persoonlijke gesprekken
op de hoogte gehouden. Daarnaast zal er regelmatig overleg
plaatsvinden met de dorpsraad en worden er updates gepubliceerd
via de social media en/of de lokale krantjes.

Uitnodiging
Op woensdag 23 maart 2022 staat de eerstvolgende
Openbare Dorpsraadvergadering gepland.
We gaan er van uit dat we weer vergaderen in Aan
de Brug (anders digitaal).
Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij
uitgenodigd.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Wil je meedenken en praten of heeft u vragen aan de dorpsraad?
Of wil je bij onze dorpsraad komen?
Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl
of bel/app naar 06-51554717.

Activiteitenoverzicht America maart en april 2022.
Februari
25 – Carnaval Jong Ned. in de soos Cartouche
26 – Carnaval vur de kerk op het plein vanaf 13.11 uur
27 – Carnaval in de Bondszaal Matinee en bal vanaf 12.30 uur
28 – Carnaval in OJC Cartouche
28 – Carnaval voor de kleintjes in de Bondszaal
Maart
2 – Eetpunt in Aan de Brug
2 – Aswoensdag
5 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
5 – Potgrondactie, Fanfare St. Caecilia
6 – Balgooien vanaf 11 uur.
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 2022
20 – Inleveren kopie Peelklokje
20 – Jaarvergadering, fanfare St. Caecilia
23 - Openbare dorpsraadvergadering
23 - Excursie naar Jacobs Champignons, Zij Vooruit
23 - Algemene ledenvergadering, KBO
26 – Americaanse opschoondag 9 – 12 uur
April
2 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
2+3 - Solistenconcours Horst a/d Maas, Fanfare St. Caecilia
6 - Jaarvergadering met soep wedstrijd, Zij Vooruit
6 – Eetpunt in Aan de Brug
9 – Doedag Oxalis in Hegelsom (Wienus)
10 – zondag Kledinginzameling Kindcentrum de Wouter
11—15 gezamenlijke Nat. Collectes America
12- Fietstocht, KBO
13 - Bloemenactie Oxalis Narcissenverkoop van 17.00-19.30 uur
13 – Kienen voor ouderen
16 - Caecilia-avond (in plaats van november 2021)
17 – Inleveren kopie Peelklokje (gewijzigde datum)
19 – Huifkartocht, KBO
20 - Openbare dorpsraadvergadering
30 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail)
redactie@peelklokje.nl
Kijk ook op www.inamerica.nl

Binnenkort lid worden van een club? Leergeld Horst
aan de Maas helpt kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen financieel!
Binnenkort start de lente. Bovendien zijn ouders,
familie en vrienden weer welkom op de meeste
clubs. Een mooi moment om lekker lid te
worden van een sportclub, muziekvereniging,
Scouting of Jong Nederland. Lid zijn én blijven
van een club vraagt best wat van de
portemonnee.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor
kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij
kunnen een bijdrage ontvangen voor de contributie van een club,
zwemlessen, sportkleding of een muziekinstrument. Want kinderen die
lekker meedoen aan sport, muziek en vrije tijd, zijn gezonder. Ze leren
hartstikke veel en maken nieuwe vriendjes.
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een
laag inkomen maken voor school(reisjes), rekenmachines, schoolfietsen,
schoolspullen of een laptop voor school.
De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor
werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl .

Wat doe je met een radio of een kruimelzuiger,
die het niet meer doet?

Weggooien? Mooi niet!

Het volgende Repaircafé is op
zaterdag
12 maart van 10-12 uur .
Breng uw defecte apparaat t.z.t. mee ter reparatie.

Wij proberen er nog iets van te maken!

We zien dan graag in het LaefHoês.

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

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

Baasjes, bedankt voor ’t opruimen!

AVV America
Voor het programma van de senioren en de
dames: kijk op www.avvamerica.nl .
Het veteranenprogramma is als volgt:

Pas op voor vele manieren van oplichting
Laat u niet foppen!
Het kan u veel geld kosten.
Ik zoek een woning voor mij en de kinderen ( coouderschap). Liefst America of omgeving. Huurprijs rond
de € 500.-. Wie kan mij helpen?
Judith Wijnhoven - 0629873044.

Manifest: Behoud apotheekhoudende huisarts om
landelijk gebied leefbaar te houden
Voor veel inwoners van het platteland is de apotheekhoudende huisarts
de dichtstbijzijnde zorgprofessional, vooral voor oudere en minder
mobiele mensen. Toch staat de apotheekhoudende huisarts op steeds
meer plekken onder grote druk en dreigt zelfs te verdwijnen. Een groep
apotheekhoudende huisartsen richt zich daarom met LHV, V&VN, ActiZ,
de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Nederland Zorgt Voor
Elkaar, KBO-PCOB en ANBO tot de politiek, zorgverzekeraars en de NZa
met de oproep om de apotheekhoudende huisartsenpraktijk veilig te
stellen.
Onmisbaar
Meer dan 1 miljoen Nederlanders zijn voor hun huisartsenzorg afhankelijk
van een van de 320 apotheekhoudende huisartspraktijken in ons land. In
één op de drie gemeenten, vooral in de landelijke gebieden door het hele
land, zijn apotheekhoudende huisartsen gevestigd. Vooral voor oudere en
minder mobiele mensen is de combinatie van een huisarts waar je direct
ook je medicatie kunt krijgen en de deskundige zorg hieromheen essentieel.
Deze huisarts is immers laagdrempelig en dichtbij de patiënt, kent de
achtergrond van patiënten en kan daar rekening mee houden, levert
persoonlijke zorg en is een gids is in het zorglandschap.
Onder grote druk
De apotheekhoudende huisartsen staan onder grote druk:
•
Veel huisartsen gaan de komende jaren met pensioen. Het is nu al
heel moeilijk om opvolgers te vinden die in de meer dunbevolkte delen van
ons land een praktijk willen overnemen.
•
Apotheekhoudende huisartsen hebben te maken met een wirwar aan
farmaceutische afspraken met alle afzonderlijke zorgverzekeraars die voor
de medewerkers van deze praktijken gepaard gaan met een forse toename
van bureaucratische rompslomp.
•
Veel apotheekhoudende praktijken zijn te klein om alleen met het
inkomen uit de huisartsfunctie het hoofd boven water te houden. Als de
apotheek verdwijnt, dreigt de hele huisartspraktijk te verdwijnen. Door het
wegvallen van de apotheekfunctie wordt dit ook voor opvolgers minder
aantrekkelijk.
•
Ook verkennen zorgverzekeraars de mogelijkheden om distributie
van medicijnen onder te brengen bij landelijke apotheekketens en grote
logistieke bedrijven om kosten te besparen met mogelijk nadelige gevolgen
voor de bedrijfsvoering van apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Kettingreactie. Het verdwijnen van apotheekhoudende huisartspraktijken
veroorzaakt vaak een kettingreactie waarbij ook andere zorgverleners uit
het dorp verdwijnen. Bijvoorbeeld omdat een fysiotherapeut dicht bij een
huisartspraktijk wil zitten. Ook zijn er voorbeelden van dorpshuizen die in
financiële problemen dreigen te komen omdat de apotheekhoudende
huisartspraktijk die er ruimte huurt op omvallen staat.
Manifest
In het manifest vragen de partijen aan de politiek en beleidsmakers
dringend om maatregelen. Zo willen zij in gesprek met de politiek over een
toekomstbestendige visie op de apotheekhoudende huisartsenzorg in de
dorpen. Ook vragen zij de zorgverzekeraars om een uniform inkoopbeleid
van farmaceutische zorg voor apotheekhoudende huisartsen met minder
regeldruk. Met de Nederlandse Zorgautoriteit willen zij het gesprek voeren
over het sterk economisch dwingende karakter van contracten voor
apotheekhoudend huisartsen.

Kijk ook op https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/ Hier vindt u het
manifest en ook een toelichting op de situatie in ons America.
Voor America een heel herkenbare situatie dus. Het LaefHoes,
America Left en ook de Dorpsraad steunen het manifest en
hopen hiermee onze apotheekhoudende huisarts veilig te
stellen voor de toekomst.

Beste Leden van de KBO.
Bij de laatste persconferentie slaakte
iedereen een zucht van verlichting. Het
gaat weer terug naar het normale leven,
maar corona is nog niet weg en daar zullen
we nog wel lang last van houden, als we de mensen moeten
geloven die daar verstand van hebben.
Beste leden wij willen toch weer het programma oppakken zoals
het is opgesteld.
Op woensdag 23 Maart is de algemene ledenvergadering bij aan
de Brug om 14.00 uur. Hiervoor volgt nog een uitnodiging bij het
KBO-PCOB magazine.
12 April is de eerste fietstocht: vertrek om 13.30 uur bij de kerk.
Hopelijk mogen we weer zoveel mogelijk leden verwelkomen op
de vergadering. Blijf allemaal gezond.
Groetjes het bestuur.

Vitaliteitscoöperatie
America Left
Op facebook zijn we al te volgen
via
https://www.facebook.com/americaleft

De website zit er aan te komen. Hij is UNDER
CONSTRUCTION!
Onze Coördinerend wijkverpleegkundige Ellen is al volop
aan de slag om de organisatie mee op poten te zetten.
De werkplek van America Left is straks natuurlijk bij de
Americanen thuis, die straks hun hulpvragen gaan
stellen.
Het zorgteam, dat gevormd gaat worden, zal een plek
vinden in het LaefHoes.
Er hebben zich al mensen gemeld voor het zorgteam. We
gaan graag met hen in gesprek. Ook hebben we straks
mensen nodig, die huishoudelijke hulp gaan leveren.
Er komt ook een 2e dorpsondersteuner.
Bent u ook geïnteresseerd in America Left, neem dan
contact op met ons via info@americaleft.nl of bel, mail
of app met Hay Mulders (06 21274075) of Ellen van
Heijster (06 30299951).
Er zijn nu al veel mensen, die zich op vrijwillige basis
inzetten voor een ander. Deze mensen hebben we straks
ook nodig.
Intussen vinden er gesprekken plaats met de gemeente,
met de huisartsen en andere partners.
America Left begint steeds meer vorm te krijgen!
Volgende maand weer een update.

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

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

Woensdag 2 maart 2022 is er
weer Eetpunt.
Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 27
februari.
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 maart.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
13,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 0623234707) ook tijdens het Eetpunt.

Hallo,
Wij, de vrijwilligers van het Eetpunt maken ons zorgen
over het aantal deelnemers van het Eetpunt. De trend is
dat het ledenaantal steeds verder afneemt, zoals
bijvoorbeeld door overlijden of verhuizen.
Daarom willen wij een oproep naar de inwoners van
America plaatsen om (bij interesse) deel te nemen aan
het Eetpunt en een gezellig samenzijn met elkaar te
hebben onder het genot van een diner.
Het zou jammer zijn als dit initiatief na vele jaren zou
ophouden door het afnemende animo.
Het Eetpunt is maandelijks op de eerste woensdag van
11.45 uur tot 13.15 uur.
De vrijwilligers van het Eetpunt.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor informatie, onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op
onze website: www.svoxalis.nl.
Komende activiteiten:
Aardbeienactie VC Trivia 6 mei 2022
Volleybalkamp VC Trivia 20-22 mei 2022
Buitentoernooi VC Trivia 11 juni 2022

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk
America en huisarts van Weeghel
In februari stappen we over op een nieuw computersysteem voor
de huisarts in heel Noord Limburg.
Ondertussen zitten we op het nieuwe systeem. Het kan zijn dat de
wachttijd aan de telefoon wat langer is dan
normaal. We hopen op uw begrip.
Op maandag 28 februari wordt de praktijk
uitsluitend voor spoedgevallen waargenomen door
huisartsenpraktijk de Brink in Sevenum, tel. 0774673868.
De apotheek in America is deze dag wel geopend op normale
tijden.
U dient alvorens u de praktijk betreed altijd eerst telefonisch
contact op te nemen met de assistente. Indien er een afspraak
voor u gemaakt wordt hoort u welke locatie geopend zal zijn.
Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door zoals
gepland is.
Iedere dag bereikbaar:
Huisartsen

Apotheek

Maandag
dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

–
–
–
–
–

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

-

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–
–

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

In de pauzes (10.30 – 11.00) gesloten.

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!

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

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

Stichting Lourdeswerk Venray e.o.
Verzorgde groepsreis naar Lourdes
Wilt u graag een keer naar Lourdes maar weet u niet met wie of hoe, dan
kunt u zich bij ons inschrijven voor een volledig verzorgde Lourdesreis.
Sinds 1980 organiseren we reizen naar Lourdes en hebben dus de nodige ervaring in de
organisatie van deze bedevaarten.
De reizen die we in 2022 gaan maken zijn de vertrouwde bedevaarten.
Met het vliegtuig van 28-april t/m 3 mei 2022 en van 7 t/m 12 september 2022
Parallel aan de vliegreis van mei en september is er een busreis.
Deze busreis is van 26 april t/m 4 mei 2022, en van 5 t/m 13 september 2022.
In Lourdes vormen we één groep en sluiten ons aan bij het programma van de Limburgse
bedevaart organisatie oftewel “Het huis voor de pelgrim”.
Wij vinden dat een ieder die graag naar Lourdes wil, deze mogelijkheid ook moet kunnen
krijgen. Zo gaan er zowel vanuit de reisorganisatie “Huis voor de pelgrim”
als vanuit onze organisatie vrijwilligers mee die zorg kunnen verlenen die eventueel
nodig is en/of rolstoelen duwen. Als de reiskosten voor u bezwaarlijk zijn kunnen wij als
Stichting Lourdeswerk Venray e.o. u hier mogelijk in tegemoet komen.
Voor meer informatie
Gerard Karels
Sjaak Robben
Leo Pouwels
Jacqueline Guelen
Maria Philipsen

over deze reizen kunt u, liefst na 18.00 uur, bellen met:
0478 - 582849 / mob. 06 -14872043
0478 - 502279 / mob. 06 - 22529374
06 - 39081416
0478 - 571775 / mob. 06 – 11585147
06 - 15141726

Web-site:
www.lourdeswerkvenray.nl
e-mail adres: info@lourdeswerkvenray.nl
Face book:
St.Lourdeswerk Venray en omstreken
“Mijn taak is te informeren, niet te overtuigen”
St. Bernadette Soubirous

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

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes,
Ut Giët Door!

Kruumelkesbal

Sinds de afgelopen persconferentie zijn er
behoorlijk wat vergaderingen voorbijgegaan.
Wat te organiseren, wanneer, welke artiesten,
vrijwilligers, drank, eten enz. enz.
We hebben een mooi programma samengesteld voor jong en oud,
binnen en buiten, nieuw en traditioneel en samen met
ondernemers uit America.

Programma 2022:
Zaterdag 26 februari:
Carnaval Boete ‘Vur De Kerk Op ’t Plein’
Tussen 13.11u en 19.11u gaan we knallen met Guido Frissen
(Schintaler), Aaltiëd Noeït Te Laat, Power Buam, DJ Max, onze
eigen winnaars jeugdplaybackshow en Americaanse Joekskapel en
Erica Kapel.
Dit alles in samenwerking met Café Boëms Jeu en OJC Cartouche.
Zondag 27 februari:
Matinee en Carnavalsbal in de Bondszaal van 12.30u en 22.30u met
Goed Zat, Rob und Janneke en DJ Paul van de Laar.
Maandag 28 februari:
Voor alle jeugdige carnavals vierende Turftreiers en
Turftreierinnekes het Kruumelkesbal tussen 15.11u en 18.11u met
DJ Frans.

Op naar een mooie carnaval! Alaaf!!

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

Maandag 28 Februari om 15:11

in de Bondszaal in America
* Optreden Jeugdplaybackshow
* Wie is het mooist verkleed?
* Wie wint de kleurplatenwedstrijd?
Zorg dat je erbij bent!!
Het Jeugdcomité
Oudheidkamer de Moeëk is
zaterdags weer geopend van
13.30 uur tot 15.30 uur voor
bezoekers. U bent welkom op de
bovenverdieping van Aan de Brug
– Past. Jeukenstr 10 !

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

Zolder opgeruimd ?!
De Werkgroep Oud – America is op zoek naar allerhande oude foto’s,
bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die waardevol
kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een
kopie maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m.
weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, oude”
spullen bij.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen
met Wiel Vervoort (tel. 4641928) of Hay Mulders
(0621274075).

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

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze
website: www.svoxalis.nl
Laatste seizoen voor trainer/coach Johnny Vervoort bij SV Oxalis
Johnny Vervoort heeft in een goed en open gesprek met het bestuur van SV
Oxalis aangegeven na afloop van seizoen 2021-2022 te stoppen als
trainer/coach.
Johnny Vervoort was sinds april 2020 hoofdtrainer/coach van de Senioren die
uitkomen in de overgangsklasse veld en hoofdklasse zaal van het dameskorfbal.
Hij heeft ondanks de lastige periode met Corona, waar de competitie en
trainingen diverse keren stil lagen, de dames van SV Oxalis verder kunnen
ontwikkelen. Ook heeft hij met zijn kennis en kunde een mooie bijdrage kunnen
leveren aan het verder vormgeven van het technisch beleid en opleiden van
kader binnen SV Oxalis.
De in Milsbeek woonachtige Vervoort, die zijn roots in België heeft liggen, heeft
een lange en succesvolle trainerscarrière op het hoogste niveau in het gemengd
(in België en Nederland) en dameskorfbal achter de rug. Ook is hij al jaren als
docent betrokken bij het KNKV waar hij zijn kennis overbrengt als
trainer/coach.
Johnny heeft de mooie leeftijd van 75 jaar bereikt en besloten van zijn
korfbalpensioen te gaan genieten. Dat betekent dat er na vele decennia
(minstens 20 jaar dameskorfbal) een einde komt aan zijn actieve
trainersloopbaan.
Het bestuur van SV Oxalis vindt het erg jammer dat Johnny stopt, maar heeft
ook begrip voor zijn keuze. Ze zijn juist erg blij dat Johnny met zijn kennis,
inzet en betrokkenheid de afgelopen 2 jaar actief is geweest voor SV Oxalis. Ze
gaan het seizoen samen op een mooie manier afmaken.
Dit betekent wel dat SV Oxalis voor seizoen 2022-2023 op zoek moet naar een
nieuwe hoofdtrainer voor hun enthousiaste dames selectie. Het bestuur gaat
hier actief mee aan de slag, maar geïnteresseerde trainers/coaches mogen zich
ook zelf melden bij het bestuur.

Recreanten / Midweek leden gezocht
Vind jij het leuk om op woensdagavond gezellig in een team te sporten?
Wil je niet de verplichting van het trainen, maar vind je het wel leuk om
wekelijks een wedstrijdje te spelen?

Ons recreanten en midweek team is nog op zoek naar nieuwe leden.
Gezelligheid en plezier staat voorop!
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond. Meer info via
info@svoxalis.nl
Agenda
• 25-02-2022: JNA Carnavalsbal America 19.00-21.30 uur in de Soos
Past. Jeukenstraat 10 America
• 09-04-2022: Doe-dag Sportpark Wienus 09.30 – 13.00 uur
• 13-04-2022: Bloemenactie Narcissenverkoop America 17.00-19.30
uur
Voor meer informatie bezoek ons ook op
twitter: https://twitter.com/SVOxalis,
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis

Americaanse
OPSCHOONDAG 2022
Zaterdag 26 maart
09.00 – 12.00 uur
Vrachtwagen parkeerplaats
Gerard Smuldersstraat
Wie? Voor jong & oud
Na eerdere succesvolle opschoondagen willen we op zaterdag 26 maart
weer met z’n allen de prikkers steken om America schoner te maken door
zo veel mogelijk zwerfaval te verwijderen uit de Americaanse natuur.
Help jij mee, zodat we samen zorgen voor een schoon America?
Meld je dan nu aan!
Dit kan bij Lisa Reintjes via schoon@inamerica.nl.
Een mooie gelegenheid om lekker naar buiten te gaan
en iets goeds te doen voor de natuur.
Want, een schonere wereld, begin bij jezelf!

Knipmobiel Anita
Uw kapster bij u thuis.

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

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

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

077 - 4640815
077 - 4640816
06 - 53439494

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

077 - 4640815
077 - 4640816
06 - 53439494

Cursus “dementie, meer dan vergeten”, afgesloten met
certificaat.
Afgelopen maandag 21 februari hebben vrijwilligers van Proteion Welzijn,
de cursus “dementie, meer dan vergeten”, met succes afgesloten.
Deze vrijwilligers hebben een gratis cursus van 4 avonden gevolgd waarin ze
leren wat de ziekte dementie precies is.
Wat gebeurd er in de hersenen wanneer iemand aan dementie lijdt, hoe verloopt
deze ziekte.
Maar vooral ook, hoe kun jij als vrijwilliger de persoon met dementie en zijn/haar
mantelzorger zo goed mogelijk ondersteunen.
Er was in deze cursus naast de theorie, ook plek voor vragen uit de praktijk en er
werden tips gegeven om in de praktijk te gebruiken.
Alle deelnemers waren zeer enthousiast over deze cursus en staan te popelen
om het geleerde in de praktijk te brengen.
Na afloop hebben de cursisten een certificaat ontvangen en mogen zij zich met
trots “dementievrijwilliger” noemen.
Proteion biedt deze demenetiecursus van 4 dagdelen regelmatig aan. Mensen
die hier interesse in hebben en daadwerkelijk als vrijwilliger aan de slag willen,
kunnen zich melden per mail naar welzijn@proteion.nl of telefonisch 0475453033

Cursisten met hun certificaat

Enkele reacties van cursisten n.a.v. de cursus:
“bevlogen cursusleiding, heel interessante cursus”
“jullie doen het fantastisch! Dank dat ik de cursus mocht bijwonen”
“heel duidelijk, veel geleerd, kreeg gelegenheid tot vragen stellen”
“handvaten gekregen, die ik in de praktijk kan gebruiken”
“Ik vond het een verhelderende cursus”
“fijn dat we eerst de theorie hebben gehad, daar kon ik de praktijk aan linken”
“geleerd van ervaringen van andere cursisten”

We zijn iedere zaterdagochtend geopend
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,
5966 PM America
Handje Gezond:
Beavies:
Vlees(pakketten):

Dorperpeelweg 15,
06 34 45 13 02
06 52 21 67 44
06 46 46 41 98

Politiek – gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op de fiets ?
De donkere dagen zijn er
nog steeds.
Zorg dat je gezien wordt !
Beste gasten van de Hoeskamer:
U bent 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

De Vrijwilligers van de Hoeskamer.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen.
De diverse politieke partijen hebben hun
kandidatenlijsten samengesteld en hun
programma’s klaar. Kijk op facebook of op
de
diverse websites voor meer informatie hiervoor.

Nu zijn wij allemaal aan zet!!
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

Kendedie nog ?

Playbackshow 2022
Dit keer was de playbackshow weer digitaal te volgen. 25 Leuke acts
kwamen voorbij in allerhande creaties. De winnaars:
Onderbouw:
3e Sam Hermans en Bregje Staaks met Waterval
2e Roan Hellebrekers met Ik ben ik
1e Luna Litjens met Ik dans Alleen (zie foto rechts)
Bovenbouw
3e Fenna Keijsers en Joni Emonts met Best Friends
2e Malu Litjens, Merle Janssen, Eva van Herpen en Phoebe Weijs met
Niet wat vrienden doen.
1e Simone Gretener met Good for you (zie foto links)
We willen namens het jeugd comité alle deelnemers bedanken voor hun inzet.
Door jullie heeft de playbackshow dit jaar toch plaats kunnen vinden. Wij
hopen dat we ons volgend jaar weer in een bomvolle bondszaal mogen zien.
Verder willen we de jury nogmaals bedanken voor hun deelname.

Het schoolteam van 1967 – 1968.
Informatie hierover kun je sturen naar
info@oudamerica.nl

Werkgroep Oud America
www.oudamerica.nl
Past. Jeukenstraat 6 –
America
Een aantal zorgdisciplines onder
één dak, midden in het centrum
van America:

Zie ook www.laefhoes.nl

Hulpmiddel energietransitie
Met een Energiekansenkaart brengen Waterschap Limburg en
dochterbedrijf Waterschapsbedrijf Limburg in beeld waar op hun
terreinen duurzame energie kan worden geproduceerd. Het is een
hulpmiddel bij het uitvoeren van de Regionale Energie Strategie.
De kaart is er voor gemeenten, bedrijven, projectontwikkelaars en
inwoners van de provincie. Waterschapsbestuurder Arnold Jansen:
“We hebben deze kaart in het leven geroepen om samen met onze
omgeving energiekansen slim te benutten. Ik roep organisaties in
onze regio dan ook op om mee te denken over mogelijkheden om
energie op te wekken. Zo versnellen we samen de
energietransitie.”
Mogelijke bronnen
Met de digitale kansenkaart laten WL en WBL zien waar er nog
kansen liggen om duurzame, hernieuwbare energie te winnen met
de eigen assets en terreinen. Via de website kan de bezoeker zien
wat er aan energie is te winnen uit biogas, waterkracht, warmte
uit afval- en oppervlaktewater, windenergie en zonnepanelen. Als
er nieuwe mogelijkheden ontstaan of beschikbaar komen, voegen
we deze toe. Per energiesoort worden mogelijke bronnen en
potentiële energie in beeld gebracht en is er praktische
informatie, onder andere over de randvoorwaarden voor
initiatieven. Initiatieven die zich aandienen worden namelijk eerst
getoetst of deze wel vergunbaar zijn. Deze mogen immers de
andere belangen van het watersysteem, zoals het hydrologisch en
ecologisch functioneren en het beheer en onderhoud, niet
onevenredig schaden of hinderen. De nog ontbrekende
afwegingskaders hiervoor zijn in ontwikkeling, onder ander via
STOWA en UvW en gaan we in 2023 opnemen in een eigen
beleidskader.
Op weg naar energieneutraliteit
De kaart laat ook zien welke bronnen al worden benut voor onze
eigen energieneutraliteit. Het gezamenlijke energieverbruik
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg is grofweg 2%
van het energieverbruik in Limburg. Beide organisaties willen
vanaf 2025 energieneutraal werken. Dit betekent dat er jaarlijks

netto evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als de
hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Om dit voor elkaar te
krijgen, zetten we naast energiebesparing in op opwekking van
duurzame energie.
De Energiekansenkaart staat vanaf nu op de website van het
waterschap: www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/energiekansenk
aart/(verwijst naar een andere website).
Nieuw op de internationale eventingkalender: Outdoor Horst
De eventingruiters hebben het wellicht al voorbij zien komen; Nederland
is een nieuw internationaal eventingconcours rijker. Op de terreinen van
Grandorse in Kronenberg gaat dit jaar voor het eerst ‘Outdoor Horst’
plaatsvinden. De eerste twee, van de in totaal vier,
wedstrijdweekenden zijn van 24 t/m 26 maart en 31 maart t/m 3 april.
Outdoor Horst wordt georganiseerd door V2 Facility en Eventing
Equipment. Bas Verhoeven en Lone Vonk van V2 Facility organiseren een
groot scala aan (hippische) evenementen door heel Nederland. Voor vele
evenementen nemen zij het facilitaire management op zich en/of
verzorgen zij de sportbegeleiding. Gert Boonzaaijer is een eventingman
in hart en nieren. Met zijn bedrijf Eventing Equipment maakt hij
crosshindernissen, hij is internationaal crossbouwer en begeleidt vele
talentvolle ruiters, waaronder zijn dochter Janneke die afgelopen zomer
Nederland vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Tokio.
Alle internationale eventingruiters kunnen terecht bij Outdoor Horst.
Van de CCIP2-L tot de CCI4*, het staat allemaal op het programma. Deze
rubrieken worden verreden op de terreinen van Grandorse, tegenover
Equestrian Center de Peelbergen. Hier vind je mooie natuurlijke
glooiingen, gave waterpartijen en prachtige op- en afsprongen. Ofwel:
een waar walhalla voor de eventingruiter!
Inschrijven voor Outdoor Horst kan via
https://www.outdoorhorst.nl/nl/portfolio/deelnemers/.

Van 11 t/m 15 april is weer de
Gezamenlijke Nationale Collectes America

Mensen in het nieuws.
Op 19 februari is Tiny Hendriks – Wijnhoven 95 jaar geworden.
Gefeliciteerd!!

Op 4 maart verhuist Mariet Verheijen – Tielen van de Veenweg
naar Horst. Op 5 maart gaan Jan en Marietje van Herpen
verhuizen naar het zorghuis “Poelsplein” te Panningen, (Dr.
Poelsplein 16-B6, 5981TW) .

Tijdens de jaarvergadering van de Zonnebloem Horst werden er 3
vrijwilligers uit America in het zonnetje gezet vanwege hun 10 of 25
jarig lidmaatschap: Leny Cuppen (10 jaar), Marian Tacken (10 jaar) en
Gerda Derks (25 jaar). Gefeliciteerd!
Het traditionele Balgooien kan dit jaar weer eens plaatsvinden op 6
maart en wordt georganiseerd door de Dorpsraad. Elders in het
Peelklokje vindt u wie er allemaal deel gaan nemen en in welke
volgorde.
En plotseling kon er weer van alles georganiseerd worden. Zo ook de
Carnaval. In allerijl is er samen een leuk programma in elkaar gezet om
toch nog Carnaval te kunnen vieren. Veul plezeer!
Prins Geert den 2e, prinses Christine, de Jeugdprins Bjorn den 2e en
Jeugdprinses Mirthe, evenals het BB paar Dirk en Milou gaan hun 3e
seizoen in. Een unicum in de historie.
Dit jaar is er wel een nieuwe schoolprins en schoolprinses bij
Kindcentrum de Wouter: heel toepasselijk Prins Wouter (Haegens) en
prinses Lisa (van Doremaele) en hun adjudanten Ruben (Anker) en Tess
(Minten). Maak er iets moois van dit jaar !!
Op 12 maart gaat dan toch de Americaanse quiz plaatsvinden! Op 16
maart gaan we weer stemmen voor de gemeenteraad. Veel wijsheid!
De wekkerradio van Omroep Horst aan de Maas is ook weer actief in
America: Na Joekskapel Mekkeluk Zat werd ook Erick Geurts van de
Dagwinkel verrast met een mooie bos rozen. Wie weet, volgen er nog
meer???
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.

