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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 JUNI 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.
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.

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/zwerfafval-opruimen.
Als jij je daar aanmeldt, dan krijgt je van de gemeente diverse
materialen ter beschikking.
En als jij je ook bij de Americaanse ZAP-groep wilt aansluiten,
stuur dan een berichtje aan schoon@inamerica.nl.

De Hoêskamer is er ook voor U !!.
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 met
gezellige activiteiten.
In juni draaien we een keer film en doen we andere leuk dingen!
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 8 juni
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 !!

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.

Ken jij of ben jij een jonge mantelzorgers die
#niettemissen is?
1 tot 7 juni is het de week van de jonge
mantelzorger. De Steunpunten
Mantelzorg van Synthese in Horst en
Leudal en Steunpunt Mantelzorg Venray
vragen middels deze week aandacht
voor jou als jonge mantelzorger.
Wij vinden namelijk dat jij aandacht
verdient omdat je opgroeit in een gezin waar iemand ziek of
beperkt is. En niet alleen omdat je je steentje bijdraagt maar ook
omdat het soms moeilijk kan zijn. Het is daarom zo belangrijk dat
er ook af en toe iemand aan jou vraagt hoe het met je gaat!

Beste Americanen,
Toen ik in 1984 met enige
trots de winkel van mijn
schoonouders overnam,
bestond deze al 70 jaar als
van Heijster Textielhandel.
Na ruim 38 jaar met heel veel
plezier deze winkel te hebben
gerund ,heb ik mede omdat ik
geen opvolging heb, samen
met mijn man besloten om het
winkelgedeelte te beëindigen per 2 juli a.s.
Voor velen zal dit als een verassing komen, maar wij
hadden deze beslissing al langer genomen, daar ik al
ruimschoots de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
heb.
De kledingreparatie ga ik nog wel voortzetten,
hiervoor kunnen jullie nog altijd terecht, dus ik ga
echt niet stil zitten.

Er zal de hele maand juni uitverkoop zijn
met hoge kortingen.
2 Juli zal de laatste verkoopdag zijn en zal er
van 15.00 u tot 17.00 u gelegenheid zijn om
een laatste bezoek aan onze winkel te brengen
onder het genot van een hapje en een drankje ,
als dank voor het jarenlange vertrouwen van
jullie .
Een dankbare Henk & Diny v Heijster

Bedankt voor alle kaarten die we hebben mogen
ontvangen. Dat maakte de verhuizing naar ons
verzorgingshuis in Panningen al een stuk gemakkelijker.
Groetjes Jan en Marietje van Herpen-Lepoutre.
GRATIS af te halen: de grote Oosthoek encyclopedie.
Interesse of voor informatie, neem even contact op met
de redactie: 06 - 21274075
Verzamelaars opgelet: is er iemand geïnteresseerd in
een verzameling over het koninklijk huis?
Laat het dan even weten via de redactie: 06 -212754075.
Beste mensen,
Het Rode Kruis verzamelt nog steeds buitenlandse en oude munten
en bankbiljetten. Jan Schattevoet (Emmastraat 11, Sevenum 077 4671470) en Hay Hofmans, Meterikseweg 131, Horst tel. 077
3983008) doen dit al jaren voor het Rode kruis.
In coronatijd zijn velen aan het opruimen gegaan en bent u nog
wat tegengekomen, bezorg het bij ons. Alle kleine beetjes baten
en het Rode Kruis is er u dankbaar voor. Daardoor kunnen we
mensen helpen.
U kunt deze munten en bankbiljetten afgeven op een van deze
adressen ( gewoon in de brievenbus).
Dank en groetjes, Jan en Hay

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

Er is nu een echte verjaardag voor elk kind in
Horst aan de Maas
61.000 Kinderen in Nederland vieren de mooiste
dag van het jaar niet omdat er geen geld is voor
extra boodschappen en een cadeau. Voor hen is er
geen feestelijke dag thuis en op school.
Soms melden ouders hun kinderen zelfs ziek om niet te hoeven
trakteren. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in Horst
aan de Maas is er nu een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-.
De doos bevat slingers, ballonnen, een taartmix, een cadeau en
traktaties voor op school. Ouders kunnen samen met de eventuele
broertjes en zusjes van de jarige Job een echt verjaardagsfeest
organiseren. Ze versieren het huis, bakken een taart en pakken het
cadeau feestelijk in. Op school hoort de jarige Job er helemaal bij met
een echte traktatie voor de hele klas.
Wilt u een verjaardagsbox aanvragen voor een kind dat woont in een
gezin met een inkomen rond het bijstandsniveau?
Stuur dan een mail naar info@leergeldhorstaandemaas.nl.
Zij regelen de verjaardagsbox voor kinderen in Horst aan de Maas. Jarige
Job is er zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag
inkomen.

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

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.

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

Gezamenlijke Nationale
Collectes America 2022

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.
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

Bedankt allemaal voor uw bijdrage!

Saturday night club

Te koop pioenrozen een bos € 3,- twee
bossen € 5,Binnenkort zijn er ook weer veldboeketten
op bestelling.
Fam Klomp
Nieuwe Peeldijk 35 America tel 0774641380

Activiteitenoverzicht America juni en juli 2022.
31 mei – Fietstocht, KBO / Huifkartocht, KBO
31 – uitstapje Zonnebloem naar Zoo parc Overloon

Juni
1 – Eetpunt in Aan de Brug
3 – Opening speelplaats de Wouter ?
4 – De Wei in met Rowwen Heze
5 – Zondag in het Zuiden Rowwen Hèze
7 – film activiteit KBO
8 – Kienen voor ouderen
9 – 10 – Oud ijzer inzameling Paardenvrienden
11 – Buitentoernooi VC Trivia
11 – Repaircafe van 10 – 12 uur in het LaefHoes
12 –concert Fanfare St. Caecilia met fanfare Broekhuizen
14 – Fietstocht, KBO
18 – Saturday Night club
19 – Vaderdag
17-18-19 - Wandel driedaagse vanuit America (gastdorp)
19 – Inleveren kopie Peelklokje (juli en augustus)
22 - Openbare dorpsraadvergadering
?? – activiteit Zonnebloem
25 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
26 – Eerste H. Communie
26 – Deelname Peeltoernooi Fanfare St. Caecilia
29 - Happen en Trappen, KBO
Juli
3 – 6 - Kermis in America
6 – Eetpunt in Aan de Brug
9 – Zomerconcert Fanfare St. Caeclia
13 – Kienen voor ouderen
20 - Openbare dorpsraadvergadering
23 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail)
redactie@peelklokje.nl Kijk ook op www.inamerica.nl

Het eerstvolgende Peelklokje is voor
de maanden juli en augustus !
Hou hier rekening mee i.v.m. de kopie (graag
voor 19 juni).

Het zou mooi zijn als zoveel
mogelijk Americanen de vlag
uithangen op zaterdag 18 juni
tijdens de Wandeldriedaagse. Op
deze dag zal een bonte stoet
kinderen door de straten van
America trekken.
Alvast bedankt!

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2022
Vorige maand was weer de jaarlijkse financiële actie voor het
Peelklokje onder de lezers en de verenigingen van America. Velen
hebben al hun bijdrage overgemaakt. Super !!
Verenigingen zijn apart aangeschreven.
Bent u het vergeten? Geen probleem !
Als u alsnog een vrijwillige bijdrage wilt storten voor het
Peelklokje, dan kan dit op de volgende manier:
Direct op rekeningnummer: NL39RABO0102506043 onder vermelding
van: vrijwillige bijdrage Peelklokje 2022.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE Bedankt wah!

Bent u op zoek naar een geschikte ruimte, ook voor een paar
uurtjes per week?
In het LaefHoes zijn nog een paar ruimtes te huur met wifi,
privacy en lekkere koffie. Wie weet!
Neem vrijblijvend contact op met info@laefhoes.nl

Als leven lijden wordt,
is rusten goed
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons
gesteund heeft bij het afscheid van

Jac. van den Munckhof
(Jac. vaan de Post)
In welke vorm dan ook, een kaartje, bloemetje of uw
aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst, bedankt!
Het zal ons kracht geven om verder te gaan.
Lies van den Munckhof-van den Homberg
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Past. Jansenstraat 41 5966LA America
Wij danken ook iedereen voor de donaties aan het
Kankerfonds.

Het eerstvolgende Peelklokje is voor
de maanden juli en augustus !
Hou hier rekening mee i.v.m. de
kopie (graag voor 19 juni).

Energietoeslag (€ 800): iets voor U? .
Bij de dorpsondersteuner komen regelmatig vragen binnen hierover.
Energie is erg duur. De regering verlaagt daarom voor iedereen de
energiebelasting. Mensen met een laag inkomen kunnen een extra
energietoeslag aanvragen van € 800,- bij de gemeente. Aanvragen kan tot en
met 31 oktober 2022. Krijgt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan
heeft u het geld rond 23 maart van de gemeente op uw rekening gekregen. U
hoeft dan geen aanvraag meer te doen.
U kunt 1 keer per huishouden energietoeslag aanvragen.

Voor wie?
U kunt de energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:
Over uzelf:
•
U bent 21 jaar of ouder,
•
U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

Over uw woning:
•
U woont in de gemeente Horst aan de Maas.
•
U woonde hier op de 1e dag van deze maand.
•
U kunt 1 keer per huishouden energietoeslag aanvragen.
Over uw inkomen:
•
Uw netto-inkomen (van uzelf en van uw partner als u die heeft) was
minder dan 120% van de bijstandsnorm per maand in de afgelopen 2 maanden.
- 120% van de bijstandsnorm is:
- Alleenstaanden 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.244,54
- Alleenstaanden gepensioneerd: € 1.382,89
- Samenwonend/ getrouwd 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.777,92
- Samenwonend/ getrouwd gepensioneerd: € 1.872,49
- Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. U heeft
rond 23 maart de energietoeslag op uw rekening gekregen van de
gemeente.
- Krijgt u een uitkering (AIO) bij uw AOW van de SVB? Dan hoeft u niets te
doen. U krijgt de energietoeslag automatisch op uw rekening van de
gemeente. We doen ons best dit zo snel mogelijk te regelen.

Wat telt mee als inkomen?
•
Loon dat u krijgt van een werkgever.
•
Uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie.
Bijvoorbeeld Wajong, WW, Ziektewet, WIA, WAO of ANW.
•
Inkomen uit uw eigen bedrijf.
•
Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
•
Pensioen en AOW.
•
Andere inkomens. Bijvoorbeeld Duitse Rente of inkomen uit vermogen
zoals huur als u een (deel van een) woning verhuurt.

•
Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het
inkomen van kinderen die bij u wonen telt niet mee.
Vakantiegeld en toeslagen zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag tellen niet mee
als inkomen.

Uw aanvraag via https://horstaandemaas.nl/energietoeslag
Bij de aanvraag stuurt u ook deze documenten mee:
•
Kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of
verblijfsvergunning). Met de app KopieID maakt u een veilige kopie.
•
Heeft u een partner? Dan moet uw partner het formulier meeondertekenen met DigiD. En u stuurt een kopie van het identiteitsbewijs van uw
partner mee.
•
Kopie of foto van uw inkomen in de afgelopen 2 maanden en dat van uw
eventuele partner. Dit kan zijn:
- overzichten van uw loon (salarisspecificatie)
-laatste btw-aangifte en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2
maanden
- overzichten van uw uitkering
- overzichten van uw pensioen
- kopie van de bankafschriften met de betaling van partner- of
kinderalimentatie of andere inkomens

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? STAP helpt u graag én gratis.
Stuur een mail naar stap5961@gmail.com. Een vrijwilliger van STAP
maakt dan een afspraak met u om samen de aanvraag in te vullen.

AVV America

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
11 juni
van 10-12 uur.

In het laatste weekend van mei spelen de teams
van de senioren, de veteranen en de dames hun
laatste competitiewedstrijd van dit seizoen.
Supporters bedankt voor jullie steun!
Hou www.avvamerica.nl in de gaten voor nieuws.

Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie.

Kienen voor ouderen

Tot ziens in het LaefHoês.

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

Wij proberen er nog iets van te maken!

America Left!

www.americaleft.nl
Op facebook zijn we te volgen via
https://www.facebook.com/americaleft
We hebben binnenkort mensen nodig in ons
nieuwe team, mensen die huishoudelijke hulp gaan verlenen en
mensen die WMO begeleiding of zorg kunnen gaan bieden. Ook blijven
we op zoek naar mensen die op vrijwillige basis iets willen
betekenen voor een ander. Mocht je op welke manier dan ook
hierin iets willen doen/betekenen dan vernemen wij dat graag.
Op de oproepen voor zowel de tweede dorpsondersteuner als voor
de medewerkers huishoudelijke hulp in het Peelklokje en op onze
website zijn enkele positieve reacties gekomen. Er vinden
momenteel gesprekken plaats.

Uit de Nieuwe Venlosche Courant van 13 augustus 1938
Uit het archief van Werkgroep Oud America.
Zie ook www.oudamerica.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 met u
wat uw hulpvraag is, onderzoeken met u wat u mogelijk zelf kan
doen hierin en wat uw netwerk en omgeving voor u kan
betekenen. Daarnaast helpen ze u met het vinden van de juiste
begeleiding of zorg die u nodig heeft. We verwachten dat we op
korte termijn hier als America Left de eerste activiteiten zelf in
kunnen aanbieden.
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) of via info@americaleft.nl
America Left begint steeds meer vorm te krijgen!
Ellen van Heijster is bereikbaar via
Ellenvanheijster@americaleft.nl.
Volgende maand weer een update.

Bij de ouderenbiljarters waren er weer
kampioenen deze competitie:
1 Leo van Rengs (voor het 3e jaar en hij behoudt de wisselbeker)
2 Leo Baltussen
3 Mart Wijnhoven 4 Jac Peeters
Leo gefeliciteerd!

Foto v.l.n.r. Leo van Rengs, Mart Wijnhoven, Leo Baltussen en Jac Peeters.

Beste leden van de KBO
Op 7 juni stond er een wandeltocht op het
programma. Daar er weinig belangstelling
is voor te wandelen hebben we in de
plaats van de wandeltocht een film
middag georganiseerd. Inloop die middag om 13.30 uur met een
kopje koffie en iets lekkers bij Aan de Brug. De film is van en over
America uit vervlogen tijden. Leuk om herinneringen op te halen
en zeer de moeite waard. Deze middag is geheel gratis: dus komt
dat zien.
14 juni is er weer een fietstocht: vertrek om 13.30 uur bij de
kerk.
29 juni staat Happen en Trappen op het programma, vertrek om
13.00 uur bij de kerk. ( hier zijn wel kosten aan verbonden €15.00
p.p.) Hier komt een opgave formulier voor.
De maand juli is vakantie.
9 Aug is dan weer een fietstocht.
Verder wensen wij iedereen alvast een hele mooie vakantie geniet
van alles wat er geboden wordt.
Groetjes Het bestuur.

AVV America
feliciteert!
Zaterdag 21 mei speelden de
jongens van JO-8 America /
Meterik thuis in America. De
laatste wedstrijd van dit
seizoen. En het was een
speciale wedstrijd want ze
werden kampioen!

Jongens gefeliciteerd!
Jullie mogen trots zijn
op het goede
samenspel!!!
Gijs van Herpen is de enige Americaan in dit succesvolle team (2e
van links in de middelste rij) Proficiat!

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd.
Woensdag 1 juni 2022 is er weer Eetpunt.
Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 29
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 1 juni.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 13,00
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707)
ook tijdens het Eetpunt.

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
v.a. woensdag 1 juni
t/m zaterdag 2 juli .
OP DE GEHELE WINKEL VOORRAAD GELDT:

ALLES HALVE PRIJS
Uitgezonderd stomerij & reparaties
Stoffen ALLES € 2,50 per meter.
Zaterdag 11 en 25 juni gesloten

Aan de patiënten van
huisartsenpraktijk America en
huisarts van Weeghel
Wegens vakantie is de apotheek America in de
volgende weken deels gesloten:
Week 28: di 12 + wo 13 juli gesloten
Week 29: di 19 + vr 22 juli gesloten
Week 30: di 26 juli gesloten.
Houd hiermee dus rekening en bestel uw medicatie tijdens de
vakantieperiode op tijd!
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 betreed altijd eerst telefonisch contact op
te nemen met de assistente. Indien er een afspraak voor u gemaakt
wordt hoort u welke locatie geopend zal zijn.
Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door zoals
gepland is.
De apotheek in America is normaal gesproken geopend:
Op werkdagen van 08.00 tot 10.30 uur, van 11.00 tot 12.00 uur en 13.00
tot 15.00 uur.

Wij waarderen het als u binnen de praktijken een mondkapje
draagt, voor u en onze veiligheid.
Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen
kunt contact opnemen met Spoedpost Noord Limburg 0900 8818

Website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl.
Neem een kijk op de website en meld je nu aan!

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.

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.
-

-

De Gemeente heeft een flinke snoeironde gedaan en de bomen zijn
klaar voor de zomer.
Wiel en Wim hebben rond de pastorie mooi werk verricht. Het ligt er
weer pico bello bij. Chapeau!
Fijn dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun viervoeter (bijna
allemaal) zo netjes opruimen.
Mia Claassens –Rongen en kinderen, willen alle vrijwilligers van het
Peelmuseum complimenten geven voor het vele werk wat er verricht
is in en om het museum. Wij zijn ontzettend blij dat het
Peelmuseum met het nieuwe Bijen Paviljoen een toekomst heeft. We
hopen dat er vele bezoekers een kijkje komen nemen tijdens alle
activiteiten van het Peelmuseum. Ga zo door !
Ook in de Kloostertuin wordt weer volop gewerkt!

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

Op zaterdag 16 april heeft fanfare St. Caecilia maar liefst 8
jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen van 2020 en 2021 konden
eindelijk worden gehuldigd. 25 jaar: Susanne Rietveld-Vervoort
40 jaar: Rob Haegens, Rob Jacobs en Ger van Rensch
50 jaar: Annie Daniëls, Petra vd Munckhof en Ger vd Munckhof
60 jaar: Jac Cuppen. Thei vd Homberg werd reeds eerder
gehuldigd voor zijn 70 jaar lidmaatschap.
Allemaal gefeliciteerd!

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).

Beschuit met muisjes in de Mariapeel
Het is weer een drukte van jewelste bij de kudde Nederlandse
Landgeiten. In april zijn er maar liefst 77 lammetjes geboren! De
moeders en lammeren maken het goed.
Natuurlijke grasmaaiers
De kudde Nederlandse landgeiten in de Peel heeft een belangrijke rol in
het natuurbeheer. De geiten en bokken eten gras en jonge boompjes,
zodat het gebied niet dicht groeit. Een soort natuurlijke grasmaaiers
dus. Ook zijn de geiten lid van het stamboek, dat wil zeggen dat ze
bijdragen aan het in stand houden van dit oer-Hollandse ras. Om de
twee jaar wordt er met grote zorg een geschikte bok gekozen. De bok
logeert dan een aantal weken bij de kudde geiten, waarna er na 4
maanden lammetjes worden geboren.
De letter B
In totaal zijn er 77 lammetjes geboren van 39 moeder geiten: 38 bokjes
en 39 geitjes. Alle lammetjes krijgen een naam met dezelfde letter, dat
wordt elk jaar bepaald door het stamboek. Dit jaar was de letter B aan
de beurt. De boswachter is creatief aan de slag geweest met het
bedenken van namen: Bobbie, Brownie, Betsie, Bo, Britt, Betje, Bep.
Britney, Bono, Bas, Babs, Bella, Bob, Bibi, Betty, Bert, Beer, Bliksem…
Wandelroute weer open
Vanaf 19 mei is ook de rode wandelroute weer open in de Mariapeel.
Soms staan de geiten met de lammetjes bij de stal, soms staan ze op de
wei. Kom je naar de geitjes kijken, blijf dan rustig en houd honden aan
de lijn (dat laatste is vanzelfsprekend natuurlijk).

Te Koop
Eerlijk Heerlijk vlees van de boerderij.
Stel zelf je Scharrelvarkens vlees en
BBQ en of Rundvlees pakket samen.
Onze winkel is open op zaterdag
morgen om 8.30 tot 12.00 uur
Lies Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America
tel 077 - 4641380

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

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

Uitnodiging
Op woensdag 22 juni 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.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het
competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl
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 midweek en midweek/recreanten team zijn nog op zoek naar nieuwe leden
voor volgend seizoen.
Gezelligheid en plezier staan voorop!
Kom anders een keertje kijken op een woensdagavond.
Kijk voor de teams Midweek 1 en Midweek 2 ook op onze website.
Meer info via info@svoxalis.nl
Agenda
• 30-05-2022: Gratis Vriendinnentraining F-E-D-jeugd Sportpark Wienus:
Pupillen F (6-7 jr): 18:30 - 19:30 uur / Pupillen E (8-9 jr): 18:15 - 19:15 uur /
Pupillen D (10-11 jr): 18:45 - 19:45 uur
• 25-06-2022: Seizoen afsluiting alle teams: een leuke middag met sport en spel
van 13.15 tot 15.45 uur.
• 25-06-2022: Kampioenschapsreceptie van 16.00- 17.00 uur van de
kampioenen seizoen 2021-2022.
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis,
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis

“ DE PAARDENVRIENDEN “ AMERICA
Beste Americanen
Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni 2022 staat onze
jaarlijkse oud ijzer actie op de kalender.
In verband met een terug lopend leden aantal werken wij aan een
andere opzet, wij zullen deze via een briefje in de brievenbus aan
u kenbaar maken.

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

𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 & 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘃𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗮𝗻 𝗔𝗩𝗩 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮!
Op zaterdag 18 juni zal het Mixtoernooi weer gaan plaatsvinden
voor de seniorenelftallen / Dames 1 & Veteranen en steunende
leden met aansluitend ‘𝗗𝗲 𝗹𝗲𝘁𝘀𝘁𝗲 𝗗𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗵𝗲𝗹𝗳𝘁 𝗫𝗫𝗟!’ ( Met
livemuziek )
MIX OFF KICKS
Aanvang: 12.30uur
Start: 13.30uur
Eind: 17.00 uur ➡️ Start ‘𝗗𝗲 𝗹𝗲𝘁𝘀𝘁𝗲 𝗗𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗵𝗲𝗹𝗳𝘁 𝗫𝗫𝗟!’
Wij zorgen voor lekker eten rond de klok van 18.00 u!
Mocht je mee willen doen dan kun je je opgeven bij je leider!
( in de groepsapps )
Externe steunende leden, supporters & aanhangers kunnen zich
ook opgeven via evenementen@avvamerica.nl
Opgeven is mogelijk tot 11 juni.
Onkosten ➡️ € 20,- betalen bij binnenkomst! ( 🍽 )
Publiek is van harte welkom , schreeuw jouw vrienden / familie
naar de overwinning!
Tot 18 Juni op Sportpark Erica
De activiteitencommissie AVV!

Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni 2022 staat de
jaarlijkse oud ijzer actie van de Paardenvrienden
op de kalender.

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!

Bloedprikken Viecuri
Tijdens de zomerperiode zal de prikpost in America

tijdelijk

sluiten op de maandag. Zie onderstaande data.

Greune Mert in Horst
Op zondag 26 juni 2022 (11 – 17 uur) organiseert gemeente Horst
aan de Maas een evenement voor alle inwoners: de Greune Mèrt.
Onder het motto #WijGaanGroen informeren én inspireren we de
inwoners in Horst aan de Maas op het gebied van duurzaamheid.
Denk hierbij aan thema’s zoals energie(besparing), duurzaam
vervoer, klimaatadaptatie, groene tuinen, biodiversiteit,
recycling, circulaire economie, duurzame voeding en natuurlijk
subsidies.
Vanuit America is in ieder geval het Repaircafe van de partij!

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!

Het eerstvolgende Peelklokje is voor de
maanden juli en augustus !
Hou hier rekening mee i.v.m. de kopie (graag
voor 19 juni).

Kendedie nog ?

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

Wanneer was dit ook al weer ?
Tafelvoetbalclub TAVAM bij Külkes Jan.
Informatie hierover kun je sturen naar info@oudamerica.nl

Werkgroep Oud America zie ook www.oudamerica.nl

Beste dorpsgenoten,
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten ben ik sinds
kort actief in de lokale politiek voor D66GroenLinks. Om op de hoogte te blijven
over wat er in het dorp speelt, zit ik sinds
kort in de dorpsraad. Op 17 mei ben ik
benoemd tot burgerraadslid. Als
burgerraadslid woon ik voorbereidende en
raadsvergaderingen bij. Hier ondersteun ik
raadsleden, met name vanuit mijn
portefeuille openbare orde, veiligheid &
handhaving, sociaal domein en
arbeidsmigranten.
Bij vragen of ideeën stuur een e-mail naar
Luuk.haegens@D66-GroenLinks.nl

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):

Beste mensen van America,
Hartelijk dank voor uw deelname aan de
Zonnebloem - loterij. Hiermee steunt U de
Zonnebloem.
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.
Was u niet thuis? u kunt digitaal ook nog loten kopen, dan komen
ze via Ria ook bij onze afdeling terecht
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/ria-josten
10 Oktober 2022 is de trekking.

We zijn overigens nog wel steeds op zoek naar vrijwilligers
en ook kunt u zich nog steeds melden als gast.

Neem hiervoor contact op met Marion Derks, tel. 0613465822

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

Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk
Americanen de vlag uithangen op
zaterdag 18 juni tijdens de
Wandeldriedaagse. Op deze dag zal
een bonte stoet kinderen door de
straten van America trekken.
Alvast bedankt!

Concerten in juni 2022
De Wei In - 4 juni & Zondag in 't Zuiden - 5 juni

Mensen in het nieuws.
Op 29 april werd Floor geboren, dochter van Niels Mertens en Loes Weijs
en broertje van Pim (Kerkbosweg 51).
Op 19 mei werd Jurre geboren, zoon van Roy Weijgerse en Karin Roelofs
en broer van Senn en Feline (Ger. Smuldersstraat 8)
Toos Vervoort - Geurts is verhuisd naar Hof te Berkel 71, 5961 KX in
Horst. Jac en Toos Kleuskens zijn onlangs verhuisd naar Aan de Brug
(Past. Jeukenstraat 32, 5966 NM).
In het weekend van 20-21 en 22 mei vierde OJC Cartouche haar 45 jarig
bestaan. Chapeau voor de organisatie van dit mooie feest en voor alle
vrijwilligers waardoor Cartouche groot is geworden en nog steeds is.
De kampioenen bij de ouderenbiljarters zijn bekend en fanfare St.
Caecilia huldigde haar jubilarissen (zie elders in het Peelklokje).
Luuk Haegens is geïnstalleerd als burgerraadslid bij de gemeenteraad
van Horst aan de Maas. Luuk, veel wijsheid toegewenst.
Op 3 juni is de officiële opening van de speelplaats bij Kindcentrum de
Wouter. Tussen 12.30 en 14 uur is er een mooi programma.
In juni a.s. is het weer feest met Rowwen Heze De Wei In op 4 juni &
Zondag in 't Zuiden op 5 juni.
Op 19 juni is het weer vaderdag. In ditzelfde weekend wordt ook weer
de Wandel 3daagse gehouden. Dit keer op zaterdag 18 juni in America.
Laten we er dan een feest van maken!
Op 26 juni doen 11 kinderen hun 1e Heilige Communie: Iwan, Simone,
Benjamin, Lynn, Teun, Emma, Bram, Guus, Lotte, Chloë en Isabelle.

Het volgende Peelklokje is voor juli en augustus. Hou hier
rekening mee i.v.m. de kopie (inleveren voor / op 19 juni a.s.).
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.

