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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 MEI 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
Gebiedsteam Peel
077-4779777
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
Coord. Verpl. kundige Ellen v. H 06-25508367
America Left
Duofiets reserveren:
06 38294416
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023
Kennisloket Ouderenzorg
088 131 16 57

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn: 043-3617070

Woning huren ??
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Dan
moet u ingeschreven staan bij Thuis in Limburg! 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. .

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

Madeleine Schuurmans
Verpleegkundig overgangsconsulent, leefstijl coach,
orthomoleculair therapeut.
Voor advies, begeleiding en coaching:
-Vermoeidheid. Opvliegers. Stemmingswisselingen. Menstruele
problemen. Gewrichtsklachten.
-Voor optimale gezondheid. Verbeteren sportprestaties. Voedingsadviezen.
(de meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten, geheel of gedeeltelijk)
Bel of mail voor een afspraak; 06 23451271 of madeleineschuurmans@home.nl
www.madeleineschuurmans.nl

Telefonisch ben ik altijd bereikbaar !!

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal
op www.peelklokje.nl

Afspraak bij de gemeente:
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.

"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

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.

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 (0621274075).

WAT is STAP?
STAP (Steun- en AdviesPunt ) is één loket in de Gemeente Horst
aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan met vragen over
wonen, zorg, welzijn, financiën, administratie, enz.
STAP is gevestigd in het Gasthoes en op woensdagmiddag te
bezoeken van 13.00 -15.30 uur in het lokaal van Stichting Leergeld
na aanmelding via: stap5961@gmail.com.
Ook voor informatie of vragen kun je dit e-mailadres gebruiken.

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.

Concerten in juni 2022

ZAP’ers in America
Inmiddels ZAP’t een groepje vrijwilligers het hele jaar door 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.

De Hoêskamer nodigt u uit !!.
Inloop de Hoeskamer biedt de gelegenheid
voor mensen uit America en omgeving om
wekelijks een gezellige middag of middagen
door te brengen in de Hoeskamer in Aan de
Brug.
Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd open van
13.30 uur tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u
klaar en in overleg met de gasten wordt het programma bepaald. Er
wordt in ieder geval gestart met koffie en er wordt een kleine
vergoeding gevraagd.

Interesse of weet u iemand ?
Kom gerust eens vrijblijvend kijken in de Huiskamer.
Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.
Voor info: 077-4642068
Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!!

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

woensdag 11 mei
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 !!

“Wanneer heb jij voor het laatst iets
voor een ander gedaan?”
VRIJWILLIGERSAVOND KERK EN KBO
Aangezien alle corona-maatregelen zijn afgeschaft kunnen we
eindelijk onze vrijwilligersavond plannen voor vrijwilligers van de
kerk en KBO.
Er is afgesproken dit te doen als het weer mogelijk is en niet te
wachten tot november.
De datum is nu vastgesteld op dinsdag 3 mei. De uitnodiging
hiervoor krijgt iedereen in de bus. We hopen weer velen te
kunnen begroeten.
De parochiecoördinatoren America en bestuur KBO America.

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal op
www.peelklokje.nl
Kopie kan ook naar redactie@peelklokje.nl

DUO fiets America!!
Het weer wordt weer beter, dus…..
De duo fiets staat weer klaar en is
bedoeld voor mensen, die niet meer
alleen kunnen gaan fietsen. Gezellig
naast elkaar met een maatje een ritje
maken. Samen op pad op een duo fiets met elektrische
trapondersteuning. Genietend van de omgeving en lekker in
beweging! Gezond, gezellig en actief .
De duo fiets is geschikt voor jong en oud.
We vragen een vrijwillige bijdrage als vergoeding. Wilt u ook
gebruik maken van de DUO fiets om een ritje te maken?
Neem dan contact op Vervoer in America: 06-38294416 op ma.
t/m vrij. tussen 10 en 12 uur. De fietsmaatjes staan klaar om met
u te gaan fietsen of
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.

TENNISCLUB America TCA
Op zaterdag 9 april hebben wij als tennisclub ons 25 jarig jubileum
gevierd. De tennisclub is opgericht in oktober 1996 en in 1997 zijn
de tennisbanen gerealiseerd.
De leden die vanaf het 1e uur lid waren en dus nog steeds lid zijn,
werden in het zonnetje gezet.
Dat zijn. Jac Cuppen, Ton Derix, Jan Driessen, Hay Duykers,
Hay Engels, Robin Holle, Peter Huys, Theo Jeurissen, Bert
Korstjaans, Lambert v/d Munckhof, Gertie Peeters, Frenk
Peeters, Leo Sassen, Jan
Schoeber, Nellie Tielen,
Marcel Verbers en Leo
Vervoort.
Allemaal gefeliciteerd!!

Leuk idee? Maak gebruik van prioriteitsgelden!
De dorpsraad van America gaat en staat voor een leefbaar America. Vele
projecten en werkgroepen zijn al voort gekomen vanuit de dorpsraad.
Naast de inzet van vrijwilligersuren is er vaak ook geld nodig om een project
gerealiseerd te krijgen. Daarvoor kan de dorpsraad zogenaamde
prioriteitsgelden inzetten. Dit zijn gemeentelijke gelden die ingezet kunnen
worden voor initiatieven die de algemene leefbaarheid dienen in America. Maar
ook andere met een leuk en goed initiatief kunnen een aanvraag.
Een aantal voorbeelden die met prioriteitsgelden gerealiseerd
zijn de beweegtoestellen voor ouderen in de speeltuin in De
Perdsvottenbuurt, het verkeersspiegel op het Caeciliapad,
boekenkisten en een steekwagen voor de ruilbieb, de
peuterschommel in Het Beukenhofje, de speelhuisjes op de
speelplaats van De Wouter en de rolstoelvriendelijke
picknickset aan de Zouavenstraat. Maar daarnaast hebben we
bijvoorbeeld ook een bijdrage geleverd aan de renovatie van
Het Beukenhof en de Kabroeksebeek door het laten plaatsen
van een vissteiger bij het Mandersplein.

Heeft u een goed idee waarvoor prioriteitsgelden ingezet kunnen
worden? Laat het dan weten aan de dorpsraad door het
aanvraagformulier op www.dorpsraadamerica.nl (inamerica.nl) in te
vullen en door te sturen. Op dit formulier ziet u ook wat de
voorwaarden zijn voor deze gelden.

Zonnebloemloterij
Vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren regelmatig
activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking
of gaan op huisbezoek.
Een deel hiervan wordt betaald uit de opbrengst van de
Zonnebloemloterij.
De komende weken in mei komen de vrijwilligers bij u aan de deur !
Niet thuis? U kunt ook loten kopen via
https://www.zonnebloem.nl/loterij/bestellen

De opbrengst komt dan ook bij “ons” terecht.

Dodenherdenking op 4 mei a.s.

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) .

Op 4 mei 2022 herdenken wij allen die hun leven gaven voor onze
vrijheid, allen die zich ingezet hebben om anderen te helpen deze
moeilijke tijd 1940-1945 door te komen.
We zijn erg blij dat na 2 jaar van beperkt herdenken nu weer
iedereen in alle vrijheid mee kan doen.
Wij van het samenwerkend verzet Brabantse/Limburgse Peel / de
Zwarte Plak doen dat bij het monument voor de gevallenen aan de
Griendtveenseweg te America.
U bent welkom bij het Peelmuseum aan de Griendtveenseweg
waar we ons tussen 19.00 en 19.30 verzamelen. Om dan in een
stille tocht naar het monument te lopen.
Daar zullen we een ceremonie houden met 2 minuten stilte,
sprekers en bloemen leggen.
Kinderen van groep 8 van de basisschool uit America zullen een
bijdrage leveren.
Daarna gaan we terug naar het Peelmuseum waar de koffie klaar
staat.

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

Inschrijven als mantelzorger
Mantelzorgers die graag geïnformeerd willen worden kunnen zich
bij Synthese inschrijven. Zij krijgen meerdere keren per jaar een
nieuwsbrief toegestuurd en uitnodigingen voor themabijeenkomsten, cursussen en feestelijke bijeenkomsten rond de
Dag van de Mantelzorg.
Schrijf je in via mantelzorghorst@synthese.nl

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

Gelegenheid om bij te praten.
Iedereen is welkom wij hopen u op woensdag 4 mei te
ontmoeten. Hoort zegt het voort.
Namens het Comité “de Zwarte Plak”” Samenwerkend verzet
Brabantse Peel.

SJO America-Meterik
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 aan het einde
van het voetbalseizoen 2021-2022 een
viertal proeftrainingen georganiseerd op de
maandagen 9, 16, 23 en 30 mei. De eerste
aanmeldingen
voor
deze
serie
proeftrainingen
hebben
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 vinden op deze
site.
Met sportieve groet, Bestuur SJO America-Meterik

Voorzitter: Giel Muysers
06-49827457 voorzitter@sjoamerica-meterik.nl
Secretaris: Mark Geuijen
06-86616014 secretaris@sjoamerica-meterik.nl
Penningmeester:Johan Scheffer 06-31795563 penningmeester@sjoamericameterik.nl

VRIENDSCHAPSVUUR; jongeren ontmoeten elkaar
Barbara Derix uit Horst hoorde dat sommige jongeren het soms het lastig vinden om
contact met andere jongeren te krijgen. En in de coronaperiode was ze dat natuurlijk
nog lastiger dan voorheen.
Barbara: “In onze tijd gingen we naar de kroeg of discotheek en leerden we andere
mensen kennen. Dat was in de coronaperiode bijna niet mogelijk”.
Veel positieve reacties
Barbara wilde graag iets betekenen voor deze jongeren. Ze bedacht daarom
Vriendschapsvuur; een initiatief waarbij leeftijdsgenootjes die weinig tot geen contact
met andere jongeren hebben samen konden komen. Ze was niet alleen zelf enthousiast
over het plan, maar ook diverse instanties, de gemeente en ook scholen reageerden heel
positief.
Jongeren kunnen zich aanmelden bij Barbara, en daarna wordt een datum en een plek
geregeld waar de jongeren samenkomen. “We ontmoeten elkaar in een heel klein
groepje in een ongedwongen sfeer. En het werkt; er zijn al aanmeldingen binnen en er is
zelfs al een mooie vriendschap ontstaan tussen twee meiden. Ik ben er van overtuigd dat
er jongeren zijn dit nodig hebben”, vertelt Barbara.
Ouders kunnen helpen
Sommige jongeren vinden het lastig om de eerste stap te zetten. Ouders kunnen hier
een belangrijke rol bij spelen door samen naar Barbara te bellen of haar een mailtje te
sturen.
Mailen kan naar barbara@vriendschapsvuur.nl en bellen naar 06-19957372
Vriendschapsvuur is er voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar en je wordt altijd in een
groepje gedeeld met leeftijdsgenoten. “En als je een leuke ervaring hebt gehad, dan wil
je niet meer anders”, vertelt Barbara enthousiast.

Damesgym America
Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid:
Dan ben je op maandagavond welkom in de gymzaal van America.
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten.
Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen.
19.00 u-20.00 u Truus Kleuskens: tel. 077 4641270
20.00 u-21.00 u Nellie Tielen: tel 077 8512475

Wandel3daagse 17, 18 en 19 juni 2022 America
Het is alweer een flink aantal jaren geleden dat de Wandeldriedaagse America
bezocht, maar dit jaar is het weer zover: op zaterdag 18 juni zal een bonte
stoet door de straten van ons prachtige dorp trekken.

Waar is de servicedag voor:
- Het technisch laten nakijken van alle hulpmiddelen van Medipoint
- Het technisch laten nakijken (binnen de mogelijkheden van Medipoint)
van particuliere hulpmiddelen
- Het rijden van een parcours om de rijvaardigheid te testen en te
verbeteren
- Tips bij het blijven bewegen
- De presentatie en het uitproberen van diverse aangepaste fietsen
Voor wie is de servicedag:
- Inwoners van Horst aan de Maas met een hulpmiddel - Hulpmiddelen
zoals: * Rolstoelen in alle maten en uitvoeringen. * Scootmobielen,
rollators en aangepaste fietsen.

Vrije “inloop” voor iedereen

Wij als organisatie hebben er weer zin in, we hopen uiteraard dat er zoveel
mogelijk Americaanse kinderen zullen meelopen. Op vrijdag vindt de
traditionele opening plaats rondom het Ruiterterrein in Horst, waar de
wandelaars in- en rondom de prachtige Kasteelse Bossen hun kilometers mogen
maken.
Zaterdag zal dus in het teken staan van een bezoek aan America. Ongeveer
1000 kinderen uit de hele gemeente Horst aan de Maas zullen hun beste
beentje voorzetten en onder luid gezang en (hopelijk) een stralend zonnetje
zullen de mooiste plekjes van America voorbij worden gelopen.
Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk Americanen dan de vlag uithangen. Op
zondag staat de finale op het programma, met een groots defilé in het centrum
van Horst. Men kan kiezen tussen de volgende afstanden: 5, 10 en 15km waarbij
op zondag ook 20km beschikbaar is voor de gevorderde wandelaars.
Mede in het kader van Gezondste regio is dit dus een zeer goed initiatief om de
jeugd achter de schermpjes vandaan te halen. De opgaveformulieren worden
rond de meivakantie op De Wouter uitgedeeld / digitaal verspreid.
Mochten er nu al vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen die worden
doorgegeven aan Milou Lemmen 06 19006158

Beste mensen van America,
Binnenkort komt er een vrijwilliger van de Zonnebloem bij
U aan de deur met de verkoop van de jaarlijkse loten.
Hopelijk steunt U de Zonnebloem, al is het maar met 1
lot.
Van elk verkocht lot gaat er € 1,50 euro naar de eigen
afdeling. Hier kunnen we leuke dingen van organiseren voor de mensen
die bij de Zonnebloem zijn.
U kunt ook loten kopen via https://www.zonnebloem.nl/loterij/bestellen
De opbrengst komt dan ook bij “ons” terecht.
Kijk maar eens op de activiteiten kalender in het Peelklokje wat we zo
al organiseren.
Eind november is de trekking, deze staat vermeld op de site van de
Zonnebloem en de sommige kranten. Ook vermelden we de winnende
lotnummers in het Peelklokje.

Alvast bedankt namens de gasten en de
vrijwilligers/lotenverkopers van de Zonnebloem America.

Activiteitenoverzicht America mei en juni 2022.

Personeel gevraagd
Per direct.
Lijkt het je fijn om bij “Friet van Lei” te komen werken?
Ben je 15 jaar of ouder?
Ben je flexibel?
Vind je het leuk om met mensen om te gaan?
Vind je het geen probleem om in de weekenden en op
feestdagen te moeten werken?
Dan is dit misschien een bijbaantje voor jou.

Lijkt het je iets! Neem dan contact op met:
Lei Vervoort “Friet van Lei”
06-34183727
Leen Jeurissen - Cleven wordt op 1 mei 90 jaar.
Proficiat namens de familie.

April
30 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America

Mei
Mei - Actie Vrijwillige bijdrage Peelklokje
Mei - Zonnebloemloterij
3 – vrijwilligersavond kerk en KBO
4 – Eetpunt in Aan de Brug
4 - Dodenherdenking verzetsmonument Griendtsveenseweg
6 – Aardbeienactie VC Trivia
8 - Moederdag
10 – fietstocht KBO
11 – Kienen voor ouderen
14 – Repaircafe van 10 – 12 uur in het LaefHoes
18 - Openbare dorpsraadvergadering
22 – Inleveren kopie Peelklokje
20 – 22 – Volleykamp VC Trivia
20 t/m 22 – feestweekend OJC Cartouche 45 jaar
27 – 28 - Baas van Horst a/d Maas
28 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
31 – Fietstocht, KBO / Huifkartocht, KBO

Juni
1 – Eetpunt in Aan de Brug
3 – Opening speelplaats de Wouter ?
4 – In de Wei met Rowwen Heze
5 – Zondag in het Zuiden Rowwen Hèze
7 – activiteit KBO
8 – Kienen voor ouderen
11 – Buitentoernooi VC Trivia
12 – Repaircafe van 10 – 12 uur in het LaefHoes
12 –concert Fanfare St. Caecilia met fanfare Broekhuizen
14 – Fietstocht, KBO
19 – Vaderdag
17-18-19 - Wandel driedaagse vanuit America (gastdorp)
19 – Inleveren kopie Peelklokje (juli en augustus)
22 - Openbare dorpsraadvergadering
25 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
26 – Eerste H. Communie
26 – Deelname Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia
29 - Happen en Trappen, KBO
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail)
redactie@peelklokje.nl Kijk ook op www.inamerica.nl

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2022
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis in de brievenbus, ook in
de afgelopen lastige coronatijd. Het Peelklokje verschijnt in een
oplage van 900 en is, naast de social media, niet meer weg te
denken in de informatievoorziening in America. Deze maand is weer
de jaarlijkse financiële actie voor het Peelklokje. Verenigingen
krijgen apart bericht.
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de ingevoegde eenmalige incasso – (graag inleveren bij het
redactieadres: Wilma van Ginkel, Caeciliahof 25 of bij een van de
andere redactieleden – zie blz. 1)
of
2.direct op rekeningnr: NL39RABO0102506043 onder vermelding van:
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2022.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

AVV America
Voor het programma van de senioren en de
dames: kijk op www.avvamerica.nl .
Programma America 1:
1 mei
19 mei
22 mei
29 mei

America 1 - Leunen 2
SVEB 2 – America 1
Venlosche Boys 4 – America 1
America 1 – SV Venray 3

12 uur
19.30 uur
11 uur
12 uur

Het veteranenprogramma is als volgt:
7
14
21
28

Mei
Mei
Mei
Mei

GFC'33
Sparta'18
America
Blerick

America
America
SVEB
America

16:30 uur
17:15 uur
17:00 uur
17:00 uur

Wat doe je met een koffiezetapparaat of een
stofzuiger, die het niet meer doet of met een
kapotte jas ?

Weggooien? Mooi niet!

Het volgende
Repaircafé is op
zaterdag
14 mei
van 10-12 uur.
Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie.

Wij proberen er nog iets van te maken!

Tot ziens in het LaefHoês.

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

Website America Left in de lucht!

www.americaleft.nl
Op facebook zijn we te volgen via
https://www.facebook.com/americaleft
We hebben straks (en mogelijk al op korte termijn) mensen nodig
in ons nieuwe team, die huishoudelijke hulp verlenen en mensen
die anderen WMO begeleiding of zorg kunnen gaan bieden.

Er komt een tweede dorpsondersteuner bij. Zowel voor de tweede
dorpsondersteuner als voor de medewerkers huishoudelijke hulp
staan er profielschetsen op de website www.americaleft.nl en
verderop in het Peelklokje.
Interesse? Laat het voor 15 mei even weten via
info@americaleft.nl .
Dorpsondersteuner Hay Mulders helpt U, samen met Ellen van
Heijster (coord. Verpleegkundige) bij het vinden van oplossingen
op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Zij kijken wat de
hulpvrager nodig heeft en mogelijk zelf kan doen en zoeken in zijn
of haar omgeving naar oplossingen.
Bent u ook geïnteresseerd in America Left? Neem dan contact op
met ons: bel, mail of app met Hay Mulders (06 21274075) of Ellen
van Heijster (06 25508367).
America Left begint steeds meer vorm te krijgen!
Ellen van Heijster is bereikbaar via Ellenvanheijster@americaleft.nl.
Volgende maand weer een update.

Beteken jij graag iets voor een inwoner van America?
Dan zoeken we jou!
America Left is een inwonerinitiatief in America.
Alle mogelijke vormen van thuiszorg, ondersteuning en begeleiding worden
samengebracht in één team van professionals én vrijwilligers
(gemeenschapszorg).
America Left is van, voor én door Americanen.

Wij zijn op zoek naar:
Huishoudelijke hulp / ondersteuners
Hoe help jij de inwoner van America?
Je gaat hulp bieden bij het uitvoeren van huishoudelijke taken die voor de
inwoner te zwaar zijn geworden. Je houdt hierin rekening met de
zelfredzaamheid van de inwoner. Waar het kan, voer je taken samen met de
inwoner uit. Je neemt geen taken over, maar je ondersteunt de inwoner.
Huishoudelijke taken kunnen bestaan uit: schoonmaak, verzorgen van
was/kleding, voorbereiden/verzorgen maaltijden of een boodschap doen.
Naast de huishoudelijke hulp vind je het persoonlijk contact met de inwoner
minstens zo belangrijk. Je maakt een praatje en overlegt met de inwoner wat
je gaat doen. De inwoner bepaalt mee. Samen een kopje koffie drinken, vind je
ook belangrijk. Ook heb je een signalerende functie.
We waarderen je als medewerker van America Left, omdat:
- je wil doen wat goed is voor de inwoner van America
- je respectvol omgaat met hulpbehoevende inwoners
- je de vraag van de inwoner als uitgangspunt neemt in wat je uitvoert
- je flexibel bent, maar ook weet waar je grenzen en bevoegdheden liggen
- je betrokken bent bij het dorp America
- je de inwoner helpt zoveel mogelijk zelf te bedenken en te beslissen
- je betrouwbaar bent
- je een persoonlijke band met iemand kunt opbouwen
- je de privacy van de inwoner waarborgt
Je komt als medewerker in dienst van Stichting America Zorgt, onderdeel van
Vitaliteitscoöperatie America Left.
Uren: in overleg. Salaris conform CAO Verplegen, Verzorgen, Thuiszorg (VVT),
conform salarisschaal Hulp bij het Huishouden.

Denk jij dat jij degene bent die we zoeken,
dan maken we graag kennis met je.
Stuur voor 15 mei a.s. je reactie naar info@americaleft.nl
Voor meer informatie: neem contact op met
Coördinerend verpleegkundige Ellen van Heijster: 06-25508367

FUNCTIEPROFIEL Dorpsondersteuner 2 America
America Left is als een boek waarvan de
inleiding geschreven is, maar waarvan alle
volgende hoofdstukken steeds meer ingevuld
worden. En wel zo dat het recht doet aan de
kernwaarden en idealen van America Left.
Vitaliteitscoöperatie America Left kan gezien
worden als een maatschappelijk “experiment”, alhoewel er met betrekking tot
de kwaliteit van de dienstverlening nooit en te nimmer sprake zal zijn van
‘experimenteren’. De kwaliteit daarvan zal altijd gegarandeerd en gewaarborgd
zijn.
De Coördinerend Verpleegkundige is intussen bezig. De Dorpsondersteuner is,
samen met deze Coördinerend Verpleegkundige, één van de centrale figuren in
de organisatie van America Left. Dat stelt bijzondere eisen aan deze persoon.
Persoonlijke kwaliteiten
- Pionier die bereid en in staat is om niet eerder begane paden te
bewandelen.
- Vasthoudend en koersvast op inhoud en idealen; dwars en koppig als het
moet.
- Flexibel in oplossingen; durft buiten de lijntjes te kleuren.
- Vertrouwenwekkend persoon met uitstekende luistervaardigheden.
- Warm persoon met een groot empathisch vermogen.
- Laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar voor alle Americanen.
Functionele kwaliteiten
•
De Dorpsondersteuner is een professional die het beste uit zichzelf en
anderen (dorpsgenoten, vrijwilligers, professionals) naar boven kan brengen;
stimuleert anderen in het nemen van verantwoordelijkheid en het werkelijk
bieden van oplossingen voor degene(n) die hulp vraagt/vragen.
•
De Dorpsondersteuner is een teamspeler die plezier beleeft aan het
samenwerken met anderen en hen weet te (ver)binden met degene die hulp
vraagt; sterk in het aangaan van samenwerkingsrelaties met vrijwilligers en met
partner organisaties.
•
De Dorpsondersteuner is medeverantwoordelijk voor een vloeiende lijn
tussen het vrijwilligersnetwerk en de professionele zorg; maakt verbinding met
de vrijwilligers(groepen) en verenigingen in America en ondersteunt en verbindt
deze.
•
De Dorpsondersteuner is vertrouwd met en overtuigd van de waarde van
positieve gezondheid.
•
De Dorpsondersteuner is bekend met de sociale kaart en cultuur van
America; is gevoelig voor de bijzondere positie van America Left binnen de
Americaanse gemeenschap.

•
De Dorpsondersteuner is intrinsiek gemotiveerd om gemeenschapszorg
voor professionele zorg te plaatsen.
•
De Dorpsondersteuner bezit een HBO denk- en werkniveau.
Plaats in de organisatie
•
de Coördinerend Verpleegkundige is eindverantwoordelijk voor de
ontwikkeling van America Left. De zorginhoudelijke verantwoordelijkheid ligt
tevens bij de Coördinerend Verpleegkundige; de verantwoordelijkheid van de
Dorpsondersteuner ligt bij de welzijns- en zingevingsvragen, oplossingen en
inzetten / ondersteunen / verbinden van het informele netwerk met inwoners
en professionals.
•
De Dorpsondersteuner(s) vormt / vormen een team met de
Coördinerend Verpleegkundige van America Left.
•
Hij / zij valt direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur met
de voorzitter als eerste aanspreekpunt.

Salariëring en uren in overleg met het bestuur van America Left.
Reacties kunt u voor 15 mei a.s. via mail sturen naar
info@americaleft.nl.
Voor informatie kunt u zich wenden tot Kelly Kusters (vz.)
06-43029993
Hij / zij denkt groots, handelt klein, beweegt flexibel als het gaat om
oplossingen en is standvastig in het nastreven van idealen en doelen.

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd.
Woensdag 4 mei 2022 is er weer Eetpunt.
Opgeven/ afmelden voor 19.00 uur op zondag 1 mei.
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 4 mei.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
13,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 0623234707) ook tijdens het Eetpunt.

Aan de patiënten van
huisartsenpraktijk America en
huisarts van Weeghel
Ondertussen zitten we op het nieuwe computersysteem voor de huisarts.
Het kan zijn dat de wachttijd aan de telefoon wat langer is dan
normaal. We hopen op uw begrip.
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.
Onze ZAP-pers leveren hier een mooie bijdrage aan. Top!
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

Feestje??
De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en
houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of een
andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- per set)
te huur. Er zijn 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

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

Oudheidkamer de Moeëk is zaterdags
geopend van 13.30 uur tot 15.30
uur voor bezoekers. U bent welkom
op de bovenverdieping van Aan de
Brug, – Past. Jeukenstr 10 !
Ook bereikbaar voor minder validen m.b.v. een personenlift.

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.

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

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen
met Wiel Vervoort (tel. 4641928) of Hay Mulders
(0621274075).

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het
competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Bedankt voor uw steun aan SV Oxalis door het kopen van de
narcissen tijdens onze bloemenactie op 13 april.
De animo voor de bloemen was zo groot, dat we alles verkocht
hebben en helaas een paar straten niet hebben kunnen
bezoeken.
Agenda
• 23-04-2022 + 24-04-2022: Start 2e helft veldcompetitie 2021-2022
• 28-04-2021: 1/4 finale bekercompetitie veld Oxalis 1
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

* 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

Beste leden van de KBO
Anders dan in het jaarprogramma
vermeld staat gaan we 13 mei niet
naar de senioren Expo in Veldhoven
omdat die verplaatst is naar Januari
2023. Daarvoor in de plaats hebben
we een fietstocht ingepland en wel op 10 Mei om 13.30 uur bij de
kerk. Als er leden zijn die met de auto naar de rustplaats willen
komen laat het even weten zodat we daar rekening mee kunnen
houden.
31 mei staat er een fietstocht met huifkartocht gepland, de
huifkartocht is bedoeld voor mensen die niet kunnen fietsen
tenminste als hier voldoende belangstelling voor is, hier komt een
opgave formulier voor.
7 juni staat er een wandeltocht op het programma, maar
aangezien er te weinig belangstelling voor is gaat die niet door,
daar voor in de plaats komt er wellicht een Film en foto middag
bij Aan de Brug.
Bij de fietstochten kunnen en mogen ook mensen mee ook als ze
geen lid van de KBO zijn, kom naar het kerkplein om 13.30 uur en
ga lekker mee.
Groetjes Het bestuur.

Uitnodiging
Op woensdag 18 mei 2022 staat de eerstvolgende
Openbare Dorpsraadvergadering gepland.
Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij
uitgenodigd.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in
gemeenschapshuis Aan de Brug.
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.

Bouwen in America.
Op 14 april hebben we de 1e woonavond gehad waarin we, met de

echte geïnteresseerden, het CPO-traject voor het bouwen tussen
de Wouterstraat en Kerkbosweg hebben besproken. Dit is zowel
voor jongeren als ouderen.
Vooralsnog zit dus nog niemand ergens aan vast, het beslismoment
komt later in het traject.
Maar het is voor de werkgroep wel belangrijk om op korte termijn
van iedereen te weten wat men precies wil en waar.

Hebt u deze avond gemist en wilt u wel bouwen in
genoemd gebied, neem dan z.s.m. contact op met de
Werkgroep Wonen in America via wonen@inamerica.nl of
met Toon v/d Ligt 06 25086472

AARDBEIENACTIE VC TRIVIA
vrijdag 6 mei houdt VC Trivia traditiegetrouw haar aardbeienactie.
Leden van volleybalclub VC Trivia zullen huis aan huis met aardbeien
gaan.
U kunt de leden vanaf 18:00 uur bij u aan de deur verwachten.
1 bakje (500 gram) aardbeien € 3,50
3 bakjes aardbeien € 10,00
Heerlijk voor moederdag!!
Liever de aardbeien zelf ophalen, dat kan: vrijdag 6 mei tussen 18:00
en 20:30 uur De Peelkroon, Nieuwe Peeldijk 20, 5966 NB America
De aardbeien worden aangeleverd door “De Peelkroon”, dus SUPER vers
Namens alle leden van VC Trivia alvast bedankt!

Vervoer in America
U kunt een rit aanvragen via:
06 -38294416
op maandag t/m vrijdag tussen
10 en 12 uur.

Ook voor de Duo fiets!

U krijgt direct feedback tijdens het spel tussen uw Team en de schapen
want het spel is dat U en uw Team de handler en hond overnemen en een
parcours aflegt met de schapen.
Als de groep voldoende groot is wordt de groep opgedeeld en wordt er
een competitie gehouden wat het spel een wedstrijd element geeft!

17.00 uur vertrek per fiets naar het Toon Kortoomspark waar
we een heerlijke high tea zullen krijgen. (Wil je liever
niet fietsen, meld dat dan bij aanmelding, dan zorgen
we voor vervoer.)
De kosten voor deze middag en avond bedragen €
35,Dit is voor de koffie met vlaai, demo en workshop schapendrijven,
high tea met 1 consumptie.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven graag uiterlijk 4 mei bij Cristel en het bedrag ad € 35,overmaken naar rekeningnummer NL35RABO0102504563 t.n.v.
Vrouwenbeweging America o.v.v. je volledige naam.

Activiteiten Zij Vooruit!

Woensdag 18 mei 2022 Uitstapje

Kendedie nog ?

Beste leden Zij Vooruit!,
Eindelijk kunnen we weer een uitstapje
organiseren. We hopen dat we een leuk
programma voor jullie hebben
samengesteld.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur ontvangst met koffie en vlaai op de Griendtsveenseweg
51, America
Wij werken met getrainde Border Collies en
verschillende rassen heide schapen
In het spel nemen wij u mee in bijzondere
beleving hoe de handler op een
gecontroleerde manier de hond de schapen
stuurt.
Wij laten U op een bijzondere manier dit spel
beleven.

Ijspret op de Put.
Informatie hierover kun je sturen naar info@oudamerica.nl

Werkgroep Oud America zie ook www.oudamerica.nl

De Saar - Jan Gijsberts ziene Plak
Op 5 maart j.l. is het bord ‘Jan Gijsberts ziene Plak’ onthuld door zijn
kleinkinderen, onder het toeziend oog van Tonnie, de kinderen, familieleden en
vrienden van Jan.
Dit infobord staat bij de
splitsing Bloemvenweg en
Zuringspeelweg.
Er staat informatie op over
de vogels in dit gebied en
over het beheer door
Landschap Horst aan de
Maas.

Hopelijk krijgen de
weidevogels nog jaren
de tijd om hier te
broeden en hun jongen groot te brengen.
Voor info Mart Poels 06-22082904

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

Aardbeienactie VC Trivia 6 mei a.s.
Op vrijdag 6 mei
komen leden van VC
Trivia langs de deuren
voor de
aardbeienactie.

Mensen in het nieuws.
Op 11 april overleed Jac van den Munckhof (Jac vaan de Post) , echtgenoot
van Lies van den Munckhof – van den Homberg. Jac was 88 jaar.
Op 18 april overleed Yvonne Veekens – Nillisen, echtgenote van Marcel
Veekens. Yvonne was 54 jaar.
Op 1 mei hoopt Leen Jeurissen – Cleven haar 90e verjaardag te vieren.
Op 13 april werd Fien geboren, dochter van Tom en Gaby Faessen – van den
Munckhof (Dorperpeelweg 1).
Onlangs werden jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de jaarvergadering
van Jong Nederland. Sandra Billekens, Inge van de Munckhof, Dennis van der
Coelen, Rick Vervoort en Geert Reintjes zijn ruim 25 jaar lid. Peter Cuppen
en Peter Hesp zijn ruim 40 jaar bij JNA. Mia Claessens en Jacques Geurts
(beiden als erelid) ondertussen maar liefst al 51 jaar lid. Allen gefeliciteerd.
Ook een felicitatie aan de Tennisclub America, die onlangs 25 jaar bestond.
Ook hier waren jubilarissen (zie bericht elders).
De Americaanse quiz werd dit keer gewonnen door “Wej wiete altied mier”,
gevolgd door The olderones (2) en D’n Trechter (3). Complimenten voor de
deelnemers en de organisatie! 19 November is de volgende quiz.
De gezamenlijke Nationale Collecte leverde weer een mooi bedrag op.
Volgende keer meer.

Beste mensen van America,
Binnenkort komt er een vrijwilliger van de
Zonnebloem bij U aan de deur voor de verkoop
van de Zonnebloem - loten. Hopelijk steunt U
de Zonnebloem, al is het maar met 1 lot.
Van elk verkocht lot gaat er € 1,50 euro naar
de eigen afdeling. Hier kunnen we leuke dingen
van organiseren voor de mensen die bij de Zonnebloem zijn, ook
in America.
Kijk maar eens op de activiteiten kalender in het Peelklokje wat we zo
al organiseren.
Eind november is de trekking, deze staat vermeld op de site van de
Zonnebloem en de sommige kranten. Ook vermelden we de winnende
lotnummers in het Peelklokje.

Alvast bedankt namens de gasten en de vrijwilligers /
lotenverkopers van de Zonnebloem.

De kledinginzameling van Kindcentrum de Wouter leverde € 112,80 op voor
Oekraïne. Allemaal bedankt voor het inleveren!
Op 4 Mei zal dit jaar weer de Dodenherdenking plaatsvinden bij het
Verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg.
Op 6 mei komen de leden van VC Trivia vanaf 18 uur bij u aan de deur met
heerlijke aardbeien. Heerlijk voor Moederdag, want, op 8 mei worden de
moeders extra in het zonnetje gezet!
Van 20 t/m 22 mei viert OJC Cartouche haar 45 jarig jubileum met een stevig
feestweekend.
In mei is weer onze jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor het Peelklokje. We
hopen dat u weer meedoet en ons steunt. Bij voorbaat dank.
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.

