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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 AUGUSTUS 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   Politie minder dringend gevallen: 0900 – 8844 
Prov. Klachten telefoon   043-3617070  Huisartsenpost:  0900-8818 
Gemeente Horst a/d Maas 077-4779777   coord. Kerkbestuur M. Derks  077 4641956 
Kind Centrum De Wouter 0774641918   Stichting “ Aan de Brug” 077 4641269 
OJC Cartouche   077 4642166   Kantine (v.v America)  077 4641212 
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255  Huisartsenpraktijk America  077 4641707 
Jong Nederland (Blokhut) 077 4642983 Gymnastiekzaal  077 4641924 
Redactie Peelklokje  077 4641278 Dorpsraad America  06-51554717 
Dagblad De Limburger 077-7110046 Hallo Horst a/d Maas 077-208 3201 
Wonen Limburg (Horst) 088-3850800 Lokale omroep Horst a/d Maas 077 3987742 
CIZ Nrd Limburg   088-7891000 Gehandicaptenplatform  077 3986684 
Kindertelefoon  0800 – 0432 Voor een Anoniem gesprek  077-354 88 88 
Melding zwerfvuil -  077- 4779777 Bestuur ‘t LaefHoes -  0774641943 
Beheerder Aan de Brug Kees   06-10100175 beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl  
Dorpsondersteuner Hay Mulders  06-21274075 Coord. Verpl. kundige Ellen v. H 06-25508367 
Gebiedsteam Peel   077-4779777  America Left    
Vervoer in America :   06 38294416 Duofiets reserveren:  06 38294416 
Synthese Horst  077 397 8500 Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 
Meld Misdaad Anoniem”   0800 – 7000 Kennisloket Ouderenzorg  088 131 16 57 
Danure verloskundige zorg         0773981450  

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn: 043-3617070  
 

Woning huren ?? 

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

  

Gastouder Truus 
            Ik bied: 

                     Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
  Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de boerderij 
           Opvang op flexibele tijden 

        Seizoen/thema gerichte activiteiten 
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197 

E-mail: ghmreintjes@gmail.com  
 

 

Synthese, locatie Horst 
Locatie ’t Gasthoes.  
Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl 
Wij bieden ondersteuning bij: 
- Initiatieven in de buurt, wijk of dorp 
- Het vormgeven van een aangename leefomgeving 
- Inzet voor elkaar 
- Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk 

 en geld, gezin en opvoeden. 

Onze uitganspunten: 
- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig 
- Wij zijn thuis in de wijk en het dorp 
- Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een  

aangename leefomgeving 
- Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, wijk  

of dorp 
- Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden. 

Maatschappelijk Werk: 
Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de 
gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u te 
woord staan. Er is geen spreekuur. 

 
 

 
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 
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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  

 

                  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  

 

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.  
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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 (zomervakantie niet op 

maandag) 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 WABP-
Groep 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.  
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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 te zien  

woensdag 13 juli en 10 augustus! 
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. 
 

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

Het kan u veel geld kosten. 
 

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 

 

 



 
  

 



 

 

ACTIEDAG HUISARTSEN IN 
NEDERLAND. 

Deze is op 1 juli 2022 a.s.   
Wij doen die dag ALLEEN de 

spoedgevallen helpen en geen 
regulier spreekuur. 

 

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! 
In de maanden en juli is onze bezetting minder vanwege de 
vakanties. 
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! 

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


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 oude setjes zijn tegen een 
vergoeding te huur voor 4 euro per dag.  
De nieuwere setjes en setjes met beschermers voor binnen zijn te 
huur voor 6 euro per dag. 
  

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

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

 

 
 
 
 
 

 “ DE PAARDENVRIENDEN “ 
AMERICA 

Beste Americanen  
 
We willen jullie bedanken voor de gulle gift voor 

onze oud ijzer actie  2022 !!!! 
Helaas moeten we mededelen dat de oud ijzer bak bij de fam. 
Tielen aan de Putweg niet langer aanwezig zal zijn. 
Dit omdat de oud ijzer bak het laatste half jaar meer werd 
gebruikt voor dumping van restafval en asbest. 
Dit is natuurlijk niet de bedoeling!! 
In het volgende peelklokje kunnen we jullie meer vertellen hoe 
we dit anders gaan doen. 
 
De Paardenvrienden America 

 

Kienen voor ouderen 
Data voor uw agenda van 2022: 13 juli, 10 augustus,  

14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december.  
 

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  

 

DE GLASBAK is alleen voor 
glas dat er in past! 

Dank voor uw medewerking! 
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EDITIE 3 
19 november 

 
Inschrijven kan tot 31 juli 
Via americaansequiz.nl 

 



 

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2022 
Vorige maanden was weer de jaarlijkse financiële actie voor het 
Peelklokje onder de lezers en de verenigingen van America. Velen 
hebben hun bijdrage overgemaakt.  
Ook nu weer blijkt dat u het Peelklokje een warm hart toedraagt. 

De opbrengst was (tot nu toe) bijna € 3000,- 
Super !! 
Hier zijn we erg blij mee.  
 
De redactie van het PEELKLOKJE Bedankt wah! 

 

Beste Leden van de KBO. 
 
De maand Juli is de vakantie 
maand. 
We starten weer op 9 Aug met 
een fietstocht. 
24 Aug staat de dagtocht 
gepland, hier komt een apart opgave formulier voor. 
6 sept is er weer een fietstocht . 
 
We hebben op 31 mei een huifkartocht georganiseerd voor de 
leden die moeilijker ter been zijn, samen met een fietstocht 
zodat we samen op de rustplek koffie met gebak hebben kunnen 
gebruiken. 
Zoals wij vernomen hebben is dit wel in de smaak gevallen en wel 
voor herhaling vatbaar. 
We hebben afscheid moeten nemen van Jan Wismans en Mart 
Philipsen.  
Wij wensen beide families veel sterkte om dit verlies te dragen. 
 
Verder wensen wij iedereen een hele mooie vakantie: geniet 
ervan en blijf gezond. 
Groetjes Het bestuur. 
 

 

 

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

Weggooien? Mooi niet! 

Het volgende Repaircafé is 
op zaterdag  

9 juli en 13 augustus 
van 10-12 uur.  

Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie.  

Wij proberen er nog iets van te maken! 
 

Tot ziens in het LaefHoês. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wandeling met EET-verhalen 
Zondag 28 augustus 

 
 
De Stichtingen Peelmuseum America en CEZP (Cultureel Erfgoed 
Zwarte Plak) organiseren dit jaar op zondag 28 augustus een 
wandeling van 8 km langs het Cultureel erfgoed rond De Zwarte 
Plak. 
Vanaf het Peelmuseum leidt de route langs de locaties Monument 
Rowwen Hèze, Uitzichtpunt Zuringspeel en De Kamiël van de Piël, 
waar deze editie streekgerechtjes met verhalen worden 
geserveerd. 
 
Bij terugkomst kunt u gezellig nagenieten van live muziek van The 
Mudroad Rangers. Covers van Country-rock tot en met Rowwen 
Hèze. (concertbezoek vanaf 15.00 toegang gratis) 
 
Deelname aan eet-wandeling uitsluitend mogelijk na aanmelden:  
Dus reserveren en uw starttijd kiezen tussen 12.00 en 14.00 uur. 
Kosten € 15,- P.P. (Inclusief 3 hapjes op locatie en een consumptie 
bij terugkomst) 
 
Reserveer: via https://www.ticketkantoor.nl/shop/EETverhalen 
 
Het Peelmuseum beschikt over voldoende en veilige parkeerplek 
voor auto en fiets. 
 
Info: www.peelmuseum.nl of www.cezp.nl  
startadres:  Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America 

Wandeldriedaagse Horst aan de Maas 2022 
Het was weer een prachtig weekend voor de wandelaars die meeliepen 
tijdens de wandeldriedaagse van Horst aan de Maas. Vanuit basisschool 
De Wouter waren er dit jaar 5 groepen die deelnamen, 3 groepen liepen 
elke dag 5 km en 2 groepen stonden voor 10 km in de startblokken. Dit 
jaar werd op zaterdag weer eens in America gelopen wat uiteraard een 
prachtige kans was om de nieuwe T-shirts van Kindcentrum De Wouter te 
kunnen showen.  
Op vrijdag werd er, traditiegetrouw, weer in Horst gewandeld en wel 
rondom de Kasteelse bossen. De weersvoorspellingen waren prima, droog, 
lekker warm en dus werden de kinderen duchtig voorzien van 
zonnebrandcrème en flesjes water. Het verliep allemaal prima, de 
kinderen zongen hun longetjes uit hun lijf en stapten dapper door. De 
pauze werd gebruikt om even bij te tanken, de flesjes bij te vullen en 
even lekker te kletsen met de rest van de wandelaars. Bij de finish stond 
er nog een lekker ijsje te wachten op de kinderen, wat uiteraard zeer 
welkom was.  
Zaterdag stond dus in het teken van de wandeling door America. Vanwege 
de zeer hoge temperaturen die voorspeld waren had de organisatie de 
starttijden vervroegd. Om 9uur 's morgens werden de eerste groepen 
losgelaten vanaf het Rôwwen Hèze-terrein richting het centrum van 
America. Dapper zingend werd elke meter van de route afgelegd onder 
het toeziend oog van de jury en het publiek langs de kant van de route. 
Het dorp liep uit om de gekleurde stoet van wandelaars van alle scholen 
binnen Horst aan de Maas te bewonderen.  
De pauzeplek was georganiseerd bij de blokhut van Jong Nederland, waar 
de kinderen even mochten bijtanken en uitrusten. De kilomeaters werden 
afgeteld terwijl alle groepen onder de hete zon konden blieve loepe, op 
weg naar de ijskoude versnapering aan het einde van de tocht. Het was 
een uitstekend besluit van de organisatie om eerder te starten.  
Als afsluiter van de driedaagse stond de zondag weer in het teken van een 
wandeling door Horst (met een tussenstop bij Jong Nederland waar alle 
kinderen getrakteerd werden op stukjes groenten en fruit). Schitterend 
geschminkt en voorzien van vlaggen en mooie bijpassende ballonnen (Ine 
- wederom bedankt!!!) liepen alle groepen vanaf het plein in Horst de 
laatste kilometers. Het regende licht in de ochtend, maar dat maakte de 
kinderen allemaal niets uit. De stemmen waren nog goed, de liedjes 
waren inmiddels bekend en de begeleiders hadden er ook zin in. De 
groepen stapten lekker door richting de laatste pauzeplek bij het 
Dendron-College. Daar werd nog een lekker zakje chips genuttigd en 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/EETverhalen
http://www.peelmuseum.nl/
http://www.cezp.nl/


daarna was het wachten op de start van het defilé. De lange stoet 
kleurrijke zingende kinderen werd tijdens de laatste meters voorzien van 
medailles, kadootjes, bloemetjes en nog veel meer om uiteindelijk op het 
plein te eindigen. Daar aangekomen stond de prijsuitreiking nog op de 
agenda. Het resultaat: Groep 3 van de 5 km en groep 2 van de 10 km 
hadden een prachtige beker gewonnen.  
Dit jaar neemt de lokale organisatie van de Americaanse groepjes afscheid 
van Ilona Janssen-Tielen en Mieke Pouwels-Van Enckevort, ze hebben 
ruim 7 jaar klaargestaan om alles achter de schermen vlekkeloos te laten 
verlopen. We willen beide dames uiteraard hartelijk danken voor hun 
inzet en het vele werk dat ze hebben verzet. 

 
 

Bloedprikken Viecuri 
Tijdens de zomerperiode zal de prikpost in 

America tijdelijk sluiten op de maandag. 

Zie onderstaande data. 
18 en 25 juli 
1 – 8 – 15 – 22 en 29 augustus 
5 september 
Op de donderdagen is het gewoon bloedprikken 

van 09.30-10.00 uur. 
 

 
 



Deelnemers wandeldriedaagse 2022 
KC de Wouter. 

 
 

EETPUNT AMERICA  
 
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! 
Dan bent u van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag 13 juli (is een week later dan anders) en 3 augustus 
2022 is er weer Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 10 juli 
en 31 juli. 
 
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 13 juli en 3 
augustus. 
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. 

Activiteitenoverzicht America juli / aug. / sept, 2022.  
Juni 
29 - Happen en Trappen, KBO 
29 – muziekmiddag Zonnebloem / Hoeskamer 
 

Juli 
3 – 6 - Kermis in America 
9 – Zomerconcert Fanfare St. Caeclia 
9 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
13 – Kienen voor ouderen 
13 – Eetpunt in Aan de Brug 
20 - dorpsraadvergadering 
23 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
 

Augustus 
3 – Eetpunt in Aan de Brug 
5 – activiteit Zonnebloem 
9 – Fietstocht, KBO 
10 – Kienen voor ouderen 
13 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
20 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
20 – 27 Groot Zomerkamp JNA in Blitterswijck 
21 – Inleveren kopie Peelklokje  
24 – Dagtocht, KBO  
28 – EET wandeling Peelmuseum (opgave nodig)  
 
September 
6 – Fietstocht KBO 
7 – Eetpunt in Aan de Brug 
7 – Seizoensopening / fietstocht Zij Vooruit 
10 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
13 – Fietstocht + mini golf, KBO  
14 – Kienen voor ouderen 
16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 – Toneeluitvoeringen Vrije Spelers en Grikon 
17 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
17 – Seizoensopeningsdag, Jong Nederland America 
17 – Carwash Fanfare St. Caecilia 
19 – Jaarvergadering AVV 
21 - Openbare dorpsraadvergadering 
25 – Inleveren kopie Peelklokje  
28 – Cafe Integracia  Aan de Brug ?  

 
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail) 

redactie@peelklokje.nl Kijk ook op www.inamerica.nl 

mailto:redactie@peelklokje.nl
http://www.inamerica.nl/


America Left! 
 

www.americaleft.nl  
 
Op facebook zijn we te volgen via 
https://www.facebook.com/americaleft 
Ons nieuwe team begint vorm te krijgen , mensen die 
huishoudelijke hulp en ondersteuning gaan verlenen. 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. 
Ook op de oproep voor een tweede dorpsondersteuner is positief 
gereageerd.  
 

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, zorg of huishoudelijke hulp 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 is bereikbaar via Ellenvanheijster@americaleft.nl.  
 
Volgende maand weer een update. Wij wensen u een fijne 
vakantie toe ! 

 
 
 
 

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:  

- een compliment voor de Gemeente voor de aanleg van een stukje 
trottoir bij de kruising Hofweg -Hoebertweg- Nusseleinstraat. Na een 
verzoek vanuit aanwonenden heeft men dit serieus opgepakt en is de 
looproute aanzienlijk veiliger geworden! 

Samen moeten we America mooi en veilig zien te houden.  
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 077-
4779777. 
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met HONDENPOEP in de 
bladkorven gegooid. Dit is NIET de bedoeling en mag ook niet! 
Hondenpoep mag in de daarvoor geplaatste prullenbakken of 
gewoon thuis in de prullenbak bij het restafval! 
Bij voorbaat dank.   Namens alle Americanen 
 

http://www.americaleft.nl/
https://www.facebook.com/americaleft
mailto:info@americaleft.nl
mailto:Ellenvanheijster@americaleft.nl
mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Zolder opgeruimd ?! 
De Werkgroep Oud – America is op zoek naar allerhande 
oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere 
spullen, die waardevol kunnen zijn voor in de 
Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie maken 
van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m. weer 
terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Wiel Vervoort (tel. 
4641928) of Hay Mulders (06 21274075). 
 

 
Sportvereniging Oxalis 

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

 
Afscheid coach Johnny 
Vervoort 
Coach Johnny Vervoort werd in 
het bijzijn van zijn partner Wies 
door zijn speelsters in het 
zonnetje gezet en ook het 
bestuur bedankte hem voor zijn 
steun en inzet voor de gehele 
vereniging.  
Johnny Vervoort was sinds april 
2020 hoofdtrainer/coach van de 
Senioren. De in Milsbeek 
woonachtige Vervoort, die zijn 
roots in België heeft liggen, 
heeft een lange en succesvolle 
trainerscarrière op het hoogste niveau in het gemengd (in België en 
Nederland) en dameskorfbal achter de rug. Johnny heeft de mooie 
leeftijd van 75 jaar bereikt en besloten van zijn korfbalpensioen te gaan 
genieten. Na vele decennia (minstens 20 jaar dameskorfbal) is hiermee 
een einde gekomen aan zijn actieve trainersloopbaan.  Johnny bedankt! 

Pupillen F kampioen 2e helft 
veld 
De pupillen F zijn 
veldkampioen geworden. Ze 
verloren zaterdag 18 juni 
helaas hun laatste wedstrijd 
van SV Melderslo met 13-15, 
waardoor SV Melderslo gelijk 
op de ranglijst kwam. Dat 
betekent dat zowel SV Oxalis 
als SV Melderslo zich 
kampioen mag noemen bij de 
jongste jeugd. 

Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie.  
Eind augustus/begin september starten de trainingen weer.  
3 september zullen de jeugdteams deelnemen aan het SPES toernooi in 
Milsbeek ter voorbereiding op de competitie die start in het weekend 
van 10 en 11 september.  
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/


Beste leden en 
belangstellenden, 
 
Na een bijzonder geslaagde 
excursie en een high-tea als 
afsluiting, op 18 mei 
jongstleden, zijn we nu bezig 

aan een verdiende zomerpauze. Graag zien we iedereen weer 
terug bij de start van het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 7 
september as. 
 
Voor die datum, is het de bedoeling, dat alle leden een 
informatieboekje krijgen met ons jaarprogramma.  
De contributie blijft ook komend jaar 25 euro en de 
bijeenkomsten zijn op de woensdagavond in Aan de Brug.  
 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in ons programma en een evt. 
lidmaatschap overwegen, dan kunt u dit doorgeven bij Cristel te 
Veldhuis, tel.0634832446 of via  zijvooruit@outlook.com. 
U ontvangt dan ook een informatieboekje.  
We hopen het volgend seizoen onze eigen leden weer terug te zien 
en hopelijk ook een aantal nieuwe leden.  
Rest ons, om iedereen een hele mooie zomer toe te wensen en 
veel gezondheid.  
Tot snel, bestuur en werkgroep, Zij Vooruit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPHEFFINGS UITVERKOOP 
t/m vrijdag 1 juli . 

 
OP DE GEHELE WINKELVOORRAAD GELDT 

ALLES HALVE PRIJS 
 
Uitgezonderd stomerij & 
reparaties 
Stoffen  ALLES 2,50 p. MTR  
Stomerij wordt vanaf 1 juli 
overgenomen door DE DAGWINKEL.  
Ook de O.V.A. bonnen zijn v.a. 1 juli hier 
te bestellen 

 
ZATERDAG 2 JULI van 15.00 tot 17.00 u 

Afscheid van 108 jaar v Heijster 
Onder het genot van een hapje en drankje 

 

Wonen in America 
We zijn al een tijd bezig om het 
nieuwe uitbreidingsgebied tussen 
Wouterstraat en Kerkbosweg vorm 
te geven.  
Wil je ook meedoen met het plan 
om zelf te bouwen op deze locatie?  

Meld je dan aan via wonen@inamerica.nl  
 
 
 
 
 

mailto:wonen@inamerica.nl


Onverwachts lichtpuntje voor Stichting Taxus Taxi 
 Nog geen twee weken geleden kopten de 
kranten dat er in 2022 geen taxusinzameling zou 
plaatsvinden. Voor Stichting Taxus Taxi, die zich 
al sinds 2008 inzet voor de strijd tegen kanker, 
een treurig bericht. Een klein geschenk uit de 
hemel bracht onverwachts toch weer een 
lichtpuntje in de duisternis. Daarom gaat de 
taxusinzameling vanaf zaterdag 25 juni toch nog 
(aangepast) van start.  

  
“Afgelopen weekend kregen we het te horen” vertelt Werner Toonen, 
coördinator van Taxus Taxi ons. Normaliter is Taxus Taxi al een aantal weken 
volop bezig met het inzamelen van zoveel mogelijk taxussnoeisel. Om 
verschillende redenen heeft de stichting moeten besluiten dit jaar geen 
snoeisel in te zamelen. Een van de belangrijkste redenen was dat de afnemers 
van het snoeisel geen capaciteit hebben om nieuw snoeisel aan te nemen. Mede 
door corona liggen namelijk de meeste fabrieken om de haverklap stil, wat 
enorm drukt op de capaciteit. Afgelopen weekend meldde een van de afnemers 
zich bij Taxus Taxi met de vraag of ze alsnog in een bepaalde hoeveelheid 
snoeisel zouden kunnen voorzien.  

Gemengde gevoelens 
Natuurlijk sprongen ze bij Taxus Taxi een klein gat in de lucht. De vraag van de 
afnemer komt als een geschenk uit de hemel. Desondanks voelt de hele situatie 
ook als een Rollercoaster. “Eerst zitten we maanden in spanning met de vraag 
of de inzameling door kan gaan. Vervolgens hakken we de knoop door en 
kunnen we beginnen met de afsluiting van wat al was opgezet voor 2022. Nog 
geen twee weken later kunnen we aankondigen dat er vanaf  25 juni toch een 
aangepaste inzameling gaat plaatsvinden. Niet alleen voor ons, maar zeker ook 
voor onze trouwe taxus donateur is dit ontzettend verwarrend. We leven op dit 
moment blijkbaar in een wereld waarin weinig zeker is. Ook wij ondervinden 
dat nu. Ondanks de gemengde gevoelens willen wij deze kans aangrijpen en 
daarmee een kleine inzameling op touw zetten.” 

Beperkt werkgebied 
Voordat iedereen met de snoeischaar naar buiten rent is er vanuit Taxus Taxi 
nog wel een aanvullende mededeling. De afnemer die zich heeft gemeld voor 
het taxusgroen kan dit jaar slechts 125.000 kilo snoeisel verwerken, een kwart 
van de hoeveelheid die normaal door Taxus Taxi wordt ingezameld.  Dit 
betekend dat de stichting enkel in een beperkt werkgebied actief zal zijn en 
dat de inzameling zal stoppen zodra de benodigde hoeveelheid bereikt is. 
Bekijk daarom voordat u gaat snoeien eerst of Taxus Taxi dit jaar bij u langs 
komt om het snoeisel op te halen. Dit kan eenvoudig door middel van het 
invoeren van uw postcode op www.taxustaxi.nl. De gemeentes waar dit jaar 
wordt ingezameld zijn: Asten, Bernheze, Beuningen, Boekel, Deurne, Druten, 

Gemert-Bakel, Gennep, Helmond, Heumen, Horst aan de Maas, Laarbeek, 
Landerd, Land van Cuijk, Meierijstad, Mook en Middelaar, Oss, Peel en Maas, 
Someren, Uden, Veghel, Venray en Wijchen.  

Kostenreductie 
De kosten voor het inzamelen en verwerken van het taxussnoeisel zijn hoger 
dan ooit. Dit maakt dat Taxus Taxi om toch in te kunnen zamelen pijnlijke 
keuzes heeft moet maken. Een van die keuzes is om dit jaar niet te werken met 
uitgifte- en inzamelpunten. Daarnaast zal ze de kantoorbezetting reduceren 
naar bijna nihil. Dit betekend dat de stichting telefonisch niet bereikbaar zal 
zijn. Een afspraak maken om snoeisel op te halen is daardoor enkel online 
mogelijk. “We weten dat deze maatregel mensen treft die niet met een 
computer overweg kunnen. Het doet dan ook pijn dat deze maatregel effect 
zal hebben op de service die mensen van ons gewend zijn.  Helaas kunnen wij 
niet anders” aldus Werner Toonen. Voor vragen blijft de stichting via mail 
bereikbaar. 
 
 

Knipmobiel Anita  
Uw kapster bij u thuis. 

 

Anita Philipsen  
Kerkbosweg 9  

5966 NP America 
Tel. 077 – 4641229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taxustaxi.nl/


 

 



VOOR UW COMPLETE TUIN!    

      * Ontwerpen van tuinen 
       

                                                           * Onderhoud van tuinen  
 

     * Bestrating  
 

      * Metselwerk 
 

Meer informatie? Kijk op  * Beplanting 

      www.ericatuinen.nl 

      * Beregening  
 

      * Natuursteen werken  
 

Tel. Tom: 06 24221647 Tel. Henry: 06 22132870 
 

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

Telefoon  077 - 4640815 
Telefax 077 - 4640816 
Mobiel  06 - 53439494 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ericatuinen.nl/


 

 

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. 

18 en 25 juli 
1 – 8 – 15 – 22 en 29 augustus 
5 september 

  
 

Pas op voor vele manieren van 
oplichting 

Laat u niet foppen!  
Het kan u veel geld kosten. 

 
We zijn nog steeds op zoek naar 

vrijwilligers voor de Zonnebloem en ook 
kunt u zich nog steeds aanmelden als gast.  

Neem hiervoor contact op met 
Marion Derks, tel. 06 13465822 

 



  Kermis in America 

Van zondag 3 juli t/m woensdag 6 juli is het weer 
Kermis in America. En dit jaar heeft de dorpsraad 

ook weer voor wat extra activiteiten gezorgd voor, 
tijdens en na de Kermis. 

 
Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een Kermiskleurwedstrijd 
voorafgaand aan de Kermis. De kinderen van de peuterspeelzaal en de 
basisschool krijgen de kleurplaat via school. Er liggen ook een aantal 
kleurplaten in de winkel van Ine Derks-Haegens en hij is te downloaden 
via www.inamerica.nl.  
De kleurplaten kunnen op maandag 4 juli ingeleverd worden bij de 
Autoscooter en de Draaimolen van 14:30 tot 19:00 uur. Je krijgt dan 1 
gratis ritje en wellicht win je er dan ook nog een mooie prijs mee. Een 
deskundige jury zal alle tekeningen gaan beoordelen. Dit jaar zal de 
prijsuitreiking weer op het Kermisterrein zijn 
op woensdag 6 juli om 16:00 uur, dus doe je best….  
 
Wat we ook weer organiseren is de Kermis Straatkrijtwedstrijd!!!  
Op dinsdagmiddag 5 juli tussen 15.00 en 17.00 uur mag iedereen, jong 
en oud, een prachtige straatkrijtkunstwerk maken. Dit zal plaatsvinden 
voor de deur van de kerk. Een deskundige jury zal alles beoordelen, 
want uiteraard hebben we ook een mooi prijsje klaar liggen voor de 
prijswinnaars. Deze worden ook bekend gemaakt op woensdagmiddag 
om 16.00 uur op het Kermisterrein. 
 
En dan hebben we weer een Kermisloterij dit jaar (want het mag weer). 
Bij de attracties zijn de hele kermis gratis loten te krijgen. Deze kun je 
inleveren op woensdagavond 6 juli vanaf 18.30 uur. Rond 19.15 uur zal 
dan de spectaculaire loterij zijn met ook dit jaar weer zeer vette 
prijzen voor jong en oud. Die wil je niet missen, dus kom allemaal….. 
 
En ook dit jaar heeft de dorpsraad weer, in overleg met de 
exploitanten, gezorgd voor Kermiskortingsbonnen, welke elders in dit 
Peelklokje te vinden zijn. Knip ze uit en doe er je voordeel mee!!! 
 
Allemaal een heel fijne zonnige Kermis 2022 gewenst!!! 
 
 

Ben je tussen de 10 en 14 jaar? En wil jij jouw stem en die 
van je leeftijdsgenoten duidelijk laten horen bij de 

gemeente? 
Geef je vóór17 juli op voor de kinderraad. In dit filmpje 

vertellen de kinderen van vorige kinderraad waarom dat een 
goed idee is:  youtu.be/gg_LiU5HNDs 

 

Ook dit jaar heeft de dorpsraad weer, in 
overleg met de kermisexploitanten, gezorgd 
voor Kermiskortingsbonnen, die elders in 

dit Peelklokje te vinden zijn. Knip ze uit en 
doe er je voordeel mee!!! 
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Noord-Limburg start campagne 'Kijk niet weg!’ 
De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven dinsdag 14 juni 
de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’. De acht 
gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde 
en ondermijnende criminaliteit. Hier kunnen ze de hulp van inwoners goed 
bij gebruiken.  
 
Met de campagne ‘Kijk niet weg!’ worden de 280.000 inwoners van de regio 
ervan bewust gemaakt dat er ook in onze steden, dorpen en buitengebieden 
dingen gebeuren die onze samenleving ondermijnen. Inwoners kunnen een 
actieve rol spelen in het tegengaan van crimineel gedrag.  
We zorgen samen voor een veilig Noord-Limburg door niet weg te kijken als we 
iets vreemds zien, maar dit anoniem te melden via de politie of Meld Misdaad 
Anoniem. 
De gemeentes werken al langer samen en trekken integraal op met partners 
zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de 
Provincie Limburg, het RIEC, de Arbeidsinspectie en Meld Misdaad Anoniem. 
Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas is 
portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg: "Het is belangrijk dat 
we onze krachten bundelen en dat de alertheid en bewustwording omhoog 
gaat. Als je niet weet waar je op moet letten als inwoner, kan het 
zomaar gebeuren dat er ergens een opslagplaats voor gestolen 
spullen, een XTC-lab of hennepkwekerij opduikt. Dat moeten 
we voorkomen.”  
 
Het programma Veiligheid bestaat uit verschillende projecten die elkaar 
versterken en het criminelen lastiger maken om hun activiteiten in Noord-
Limburg te ontplooien. Denk hierbij aan de invoering van een Keurmerk Veilig 
Ondernemen Buitengebied; burgers bewuster maken van signalen die horen bij 
georganiseerde criminaliteit; controles van het ACT! intergemeentelijk 
interventieteam Noord-Limburg; het versterken van de gezamenlijke 
informatiepositie door innovatieve opsporings- en controlemethoden; 
herbestemmen van leegstaand agrarisch vastgoed; verbeteren van de integratie 
van arbeidsmigranten; weerbaarder maken van ondernemers tegen 
ondermijning én het aanpakken van criminaliteit op vakantie- en 
recreatieparken.  
“Belangrijk is om alle inspanningen zichtbaar te maken en burgers bewuster te 
maken van hun rol. Dat doen we met deze campagne. Bij signalen van 
ondermijning en georganiseerde criminaliteit is het van belang om niet weg te 
kijken, maar te melden. Eén tip kan al leiden tot een onderzoek. Twijfel niet 
als je iets verdachts ziet. Bel de politie of Meld Misdaad Anoniem. Alleen samen 
houden we Noord-Limburg veilig”, aldus Ryan Palmen. 
De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie 
Limburg en de Regio Noord-Limburg. 

America Left! 
 

www.americaleft.nl  
 
Op facebook zijn we te volgen via 
https://www.facebook.com/americaleft 
Ons nieuwe team begint vorm te krijgen , mensen die 
huishoudelijke hulp en ondersteuning gaan verlenen. 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. 
Ook op de oproep voor een tweede dorpsondersteuner is positief 
gereageerd.  
 

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, zorg of huishoudelijke hulp 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 is bereikbaar via Ellenvanheijster@americaleft.nl.  
 
Volgende maand weer een update. Wij wensen u een fijne 
vakantie toe ! 

 
 
 
 

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


Leergeld Horst ad Maas helpt leerlingen uit 
groep 8 bij de dure overstap naar de 

middelbare school 
 
Een eigen laptop, goede fiets, schooltas, 

mobiele telefoon, rekenmachine, boeken, 
schoolgeld en een berg aan schoolspullen. 
De overstap van groep 8 naar de 
middelbare school is niet alleen een leuke 
en spannende stap, maar ook een hele 
dure. De extra kosten die ouders moeten 

maken zijn voor gezinnen soms te veel voor de portemonnee. 
Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een laag 
inkomen bij de extra kosten die ze moeten maken voor de 
overstap naar de middelbare school. Zo kunnen gezinnen 
eventueel tegoedbonnen ontvangen voor de aanschaf van 
schoolspullen, de verplichte laptop of een (tweedehands) fiets. 
Want geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen doen op 
de middelbare school.  
De regeling is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond 
het bijstandsniveau en zeker ook voor werkende ouders en 
ondernemers met een laag inkomen.  
 
Zijn schoolkosten voor u een probleem?  
Neem dan contact op met Leergeld Horst aan de Maas via 
www.leergeldhorstaandemaas.nl. Leergeld Horst aan de Maas is er 
ook voor kosten die kinderen moeten maken om mee te doen op 
een sportclub, zwemles, kindervakantiewerk, muziekles of Jong 
Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITIE 3 
19 november 

 
Inschrijven kan tot 31 juli 
Via americaansequiz.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/


Flexwonen voor spoedzoekers in Horst aan de Maas 
Persbericht gemeente Horst aan de Maas 

 
De gemeente Horst aan de Maas zet vol in op het toevoegen van 
woningen. Zij voegt 1000 woningen toe, waardoor er in de gemeente 
voor iedereen weer iets te kiezen valt op de woningmarkt. Bovenop 
deze ambitie gat de gemeente nu 200 flexwoningen toevoegen voor 
woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar woonruimte. De 
eerste woningen zijn voorzien in Meerlo, America en Horst.  
 
Spoedzoekers 
Voor de huisvesting van spoedzoekers, mensen die gescheiden zijn, 
starters, studenten, arbeidsmigranten die hier blijvend willen wonen en 
statushouders, is de gemeente Horst aan de Maas op zoek naar creatieve 
oplossingen. Eén van deze oplossingen is gevonden in flexwoningen. Dat 
zijn woningen die snel gerealiseerd kunnen worden en die voor een 
periode van maximaal 15 jaar blijven staan. De flexwoningen worden 
toegevoegd aan de al bestaande sociale huurvoorraad in de gemeente.  
 
Wethouder Roy Bouten: “De woningmarkt staat flink onder druk. Dat 
merkt iedereen, maar zeker ook inwoners met een kleinere 
portemonnee die zijn aangewezen op de sociale huur en mensen die om 
andere redenen, zoals een scheiding, met spoed op zoek zijn naar 
woonruimte. Onder andere door scheefgroei (mensen die onterecht nog 
in een sociale huurwoning wonen) komt er weinig vrij en wachten er 
veel mensen op een woning. Door het toevoegen van flexwoningen zijn 
we in staat om daar snel wat aan te doen. Deze groep stroomt later door 
naar reguliere woningen.” 
 
Locaties 
De gemeente Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat er voor 
iedereen in de gemeente iets te kiezen valt, maar ook dat verschillende 
vormen van huisvesting goed verspreid zijn over de dorpen. De ongeveer 
200 flexwoningen worden verspreid over de gemeente. Er wordt nu 
gekeken naar drie locaties. De woningen zijn voorzien op het perceel 
aan de Kerkbosweg in America, het perceel aan de Westsingel naast de 
brandweerkazerne in Horst en het perceel tegenvoer de basisschool in 
Meerlo. Met de buurt van de locaties is de gemeente in gesprek om de 
plannen verder vorm te geven. Het streven is om de eerste flexwoningen 
voor spoedzoekers eind 2022 klaar te hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lid worden van de dorpsraad? 

Neem contact op met Marco Hesp: 06 51554717 of 
voorzitter@dorpsraadamerica.nl 

 

 

mailto:voorzitter@dorpsraadamerica.nl


Uit de oude doos: 
 

 
AFZONDERLIJKE KERMIS TE AMERICA. 

De raad der gemeente Horst, 
Gehoord het verzoek van de besturen der  verschillende verenigingen in de 
parochie America om een afzonderlijke kermis op den eersten zondag in juli 
 
Overwegende: 
Dat America op 6 km. Afstand van de dorpskern is gelegen; 
Dat in het dorp eene voor- en najaarskermis gevierd wordt, welke voor 
America van geen betekenis is, omdat vele families verwanten hebben in 
Horst en door het samenvieren der voor- en najaarskermis van 
familiebezoeken niets kan komen; 
Gelet op het artikel 144 en 195 der gemeentewet; 
 

Besluit: 
Voor de parochie America een afzonderlijke kermis in te stellen den eersten 
zondag in juli en de drie daarop volgende dagen. 
Gedaan ter openbare vergadering van den raad der gemeente Horst, op 6 
augustus 1924. 
Burgemeester en secretaris.  
Goedgekeurd door gedeputeerde staten van Limburg d.d. 24-10-1924 
 

In 1925 was dus onze eerste kermis.  
Dat is dit jaar dus precies 97 jaar geleden.  

 
 
Op de kermis in 
1949 kon er volop 
gedanst worden 
bij Villa Paula aan 
de Putweg! 
Alle dagen vanaf 
10 uur  
’s morgens! 

 
(Bron: St. Werkgroep Oud America. ) 

De glasbakken in America. 
Het komt zeer regelmatig voor dat er glas 
geplaatst wordt bij de glasbakken omdat het niet 
past in de koker waar de flessen in moeten. 
Het is niet de bedoeling dat u dit er bij zet.  
Alleen glas dat past kan in de glasbak! 
Vlakglas kunt u laten ophalen. 
• Vlakglas zijn platte stukken glas, zoals glasplaten, ruiten en 
spiegels. 
• Laat u nieuwe ruiten zetten? Vraag of de ruitenzetter de 
oude ruiten meeneemt. 
• Schoon vlakglas haalt de gemeente gratis bij u thuis op. Dit 
is glas waar u de kozijnen, kit en stopverf van het glas heeft 
gehaald. 
o Meet de omvang van het glas (hoe breed en hoe lang ). 
o Bel de gemeente voor het maken van een afspraak:  
           (077) 477 9777. 
• Vuil vlakglas is bouw- en sloopafval. 
 
Glazen potten en flessen 
• U levert ze in bij de glasbak als ze passen. 
• U hoeft ze niet schoon te maken en u kunt de potten en 
flessen met deksel inleveren. 
• Glasbakken staan in alle dorpen. In de Afvalwijzer staan 
alle locaties in het menu 'Scheidingsinfo'. 
• Alleen glazen potten en flessen horen in de glasbak. Glazen 
schalen, deksel of vazen horen bij het restafval.  
• Yoghurtpotje van glas 
 

Als u het doet zoals het hoort, voorkomt u 
slingerend glasafval en kapotte fiets- en 
autobanden van mensen, die in de buurt 

wonen. Dank u! 

tel:0774779777
https://www.horstaandemaas.nl/bouw-en-sloopafval
https://mijnafvalwijzer.nl/
https://www.horstaandemaas.nl/restafval


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus zijn wij weer dagelijks 

geopend voor de allerlekkerste blauwe bessen. 

Maandag t/m zaterdag van 9.00u - 17.00u en op zondag van 

10.00u - 17.00u. 

 

Wij hebben naast de winkel ook een automaat met hierin o.a. ons 

sap, jam en verse blauwe bessen. Ook vindt u hier verse 

seizoensproducten.  De automaat is 24/7 geopend. 

 
Kunt u zich ook zo verheugen op een overheerlijke taart, cupcake of 

high tea?  

In het hoogseizoen is de high tea op reservering verkrijgbaar op het 

terras. Voor meer informatie, bekijk eens onze website: 

www.beavies.nl  

 

Ook voor (h)eerlijk vlees kunt u voortaan bij ons terecht. Op 

aanvraag kunt u een vleespakket afnemen. Vragen of benieuwd 

naar de mogelijkheden? Neem contact op.  

Ook onze eigen geteelde groenten zijn verkrijgbaar, dit aanbod 

varieert. Je kan altijd onze socials in de gaten houden of ons 

even bellen voor het huidige aanbod.  

 
Fam. de Kleijne     Handje Gezond:  06-34451302 

Dorperpeelweg 15   Beavies:   06-52216744 

5966 PM America   Vleespakketten:  06-11163603 

www.handjegezond.nl  
 

http://www.beavies.nl/
http://www.handjegezond.nl/


 



 

 

 
 
 

Toneelvereniging De Vrije Spelers en 
Grikon presenteren: 

 

De Inspecteur 
 

“Een groteske komedie over mensen die maar 
aan één ding denken: zichzelf!” 

 

Speeldata:  16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 september,  
                    1 + 2 oktober 

Locatie:  Het Peelmuseum, America 
Tickets:  € 17,50 
 

Tickets zijn vanaf 1 juli verkrijgbaar via 
www.devrijespelers.nl  of in de winkel bij  

 

Ine Derks-Haegens, Pastoor Jeukenstraat 5 
 

Kendedie nog ? 

 

Deze boertjes en boerinnen zijn op een 
enkeling na onbekend.  

Wie weet hier meer van?  
 

Vorige maand: de foto van Tafelvoetbalclub TAVAM bij Külkes Jan 
was uit 1968.  

Informatie hierover kun je sturen naar info@oudamerica.nl  

Werkgroep Oud America zie ook www.oudamerica.nl 
 
 

Pas op voor vele manieren van 
oplichting 

Laat u niet foppen!  
Het kan u veel geld kosten. 

http://www.devrijespelers.nl/
mailto:info@oudamerica.nl
http://www.oudamerica.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.  
 
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 Hoeskamer. 

Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug. 
 

Voor info: 077-4642068  
Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

 

Mensen in het nieuws. 
Op 8 juni overleed Jan Wismans. Jan was 74 jaar.  
Op 16 juni overleed Mart Philipsen, echtgenoot van Jo Philipsen – 
Wilmsen. Mart was 86 jaar.  
 
Per 1 juli verhuizen Ralf van Herpen en Jesse Janssen met hun 
kinderen Daantje en Xavi naar de Zwarte Plakweg nr. 90.  
Schoonheidssalon "La Belleza" verhuist dan met hen mee. 
 
Ellen Jacobs – Vervoort nam na 16 jaar afscheid van de dorpsraad, 
waarvan 12 jaar actief als secretaris. Ellen bedankt voor jouw inzet voor 
ons dorp! De dorpsraad zoekt nog nieuwe mensen.  
Na 108 jaar geen Wol & Textiel van Heijster meer in America. Diny en 
Henk en familie bedankt voor al die jaren!! 
De Wandeldriedaagse werd onder tropische omstandigheden gelopen 
door een fanatieke groep wandelaars en hun begeleiders. Chapeau voor 
jullie allemaal!! 
Bij Oxalis (korfbal) werd het team van Pupillen F kampioen in de 2e 
helft van de veldcompetitie. Proficiat!  
Lou en Mariet Janssen-Houwen zijn op zondag 3 juli 50 jaar getrouwd. 
Gefeliciteerd! 
Giel Hoeijmakers is geslaagd voor het VMBO-T. Proficiat! Uiteraard 
feliciteren we alle overige geslaagden in America en wensen hen succes 
in hun verdere studie of werk.  
 
De kermis komt er weer aan in het 1e weekend van juli! Er zijn weer allerhande 
activiteiten voor de jeugd  en Boëms Jeu en OJC Cartouche zorgen voor een 
leuk programma! Kijk op hun facebookpagina’s voor de details.  
 
Wij, de redactieleden van het Peelklokje wensen iedereen een fijne kermis en 
alvast een zonnige vakantie toe ! 
Het volgende Peelklokje is voor september. Uw kopie voor of op 21 augustus 
inleveren. 
 
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. 


