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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 11 DECEMBER 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 
Beheerder Bondszaal  06-38911410 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 beheerderaandebrug@gmail.com beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl  
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075 Dorpsondersteuner Mariet Roelofs 06 27441662  
Coord. Verpl. kundige Ellen v. H 06-25508367 Dorpsondersteuner Ellen Jacobs    06 22123006 
Gebiedsteam Peel   077-4779777  America Left (vz.)   06 43029993  
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. .  
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, via: 
 beheerderaandebrug@gmail.com  
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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 

Vooralsnog zonder afspraak  
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 Wooncomplex 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.077 4641928)  
of Hay Mulders (06-21274075). 

 

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. 
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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.  
 
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 ? Neem contact op met Wilma 
Versteegen (06 10287105) of Mien Driessen (06 50474200)  
Kom gerust eens vrijblijvend kijken in de Huiskamer.  
Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.  

 
Wie weet: TOT DINSDAG OF DONDERDAG !!! 

 

Hallo beste kieners ! 
We hopen jullie allemaal weer te zien  

Woensdag 14 december. 
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 !! 

 

 

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)  

 

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

Het kan u veel geld kosten. 
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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 

 
 

DE GLASBAK is alleen voor 
glas dat er in past! 

Dank voor uw medewerking! 
 

 

Bent u op zoek naar een geschikte ruimte, ook voor een paar 

uurtjes per week  
of een ruimte waar U lekker “thuis” kunt werken ?  

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  

 

Complimenten woon – en leefomgeving 
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen:  

- De mannen van aannemer Vissers – Ploegmakers, die gezorgd 
hebben voor een mooie verfraaiing van de Ger. Smulderssstraat, 

Wouterstraat, de Grad Poelsstraat en Meister Rongenstraat.  
- Deze laatste 2 straten horen er nu “echt bij”! Nu het groen nog.,  

 
Samen moeten we America mooi, schoon en veilig zien te houden.  
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?  

Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl 

 

Wist je dat? 
• Goede fietsverlichting verplicht is 
• Het risico om aangereden te worden in het donker met 20%  
            afneemt met goede fietsverlichting 
• De lampjes niet mogen knipperen 
• De boete voor fietsen in het donker zonder verlichting €60,- is 
• Ook reflectoren verplicht zijn 
 

 

Kienen voor ouderen 
Data voor uw agenda van 2022:  

  14 december.  
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Dankbetuiging 
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven, 
die we mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, ózze 

pap, schoonvader, opa en super opa 
 

Jan Huijs 
 

De steun van zoveel mensen geeft ons troost en kracht voor de 
toekomst. 

 
Tiella, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

 

Vaccinatie en vervoer nodig? 
Ook nu brengt Vervoer in America u weer op de plek van 
de vaccinatie. 
Bel hiervoor tijdig naar  
06 - 38294416 op ma. t/m vrij. 
tussen 10 en 12 uur.  
 
 

 
 



Programma Carnaval Seizoen 2022– 2023 
Datum Activiteit 

Za 14 januari Prinsenbal en Verlovingsbal 

Za 21 januari Playbackshow 

Zo 22 januari Voorverkoop zittingsavonden  

Zo 22 januari 
Uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses en 
Jeugdplaybackshow 

Za 28 januari Receptie Prinselijk paar en Adjudanten 

Vr 3 februari Jubileum jeugdcarnaval 

Za 4 februari Receptie jeugdprins en jeugdprinses  

Di 7 februari  Truujebal  

Do 9 februari  Hengstebal 

Vr 10 februari Zittingsavond (aanvang: 20.11 uur) 

Za 11 februari Zittingsavond (aanvang: 20.11 uur) 

Vr 17 februari Schoolcarnaval 

Vr 17 februari Ziekenbezoek 

Vr 17 februari Carnavalsdienst (aanvang: 19.00 uur)  

Vr 17 februari Jong Nederland America Carnavalsbal 

Za 18 februari Vur de kerk op t plein 

Zo 19 februari Sleuteloverdracht Horst  

Zo 19 februari Boerenbruiloft 

Ma 20 februari Optocht, waarna carnavalsbal in zaal 

Di 21 februari Jeugdcarnavalsbal + ’s avonds Muts Af in de zaal 
 

Beste Americanen, 
Het carnavalsseizoen staat weer bijna voor de deur. Net als alle 

voorgaande jaren zoeken we weer vrijwilligers. Van tapper, glazen 
ophaler, tussenbuffet tot bonnenkassa!! 

Wil je graag je steentje bijdragen? En lijkt het jou, of juist jullie 
vriendengroep, het leuk om te helpen? Mail dan naar 

turftreiers@outlook.com en wij zorgen dat je benaderd wordt. 
Alle hulp is zeer welkom!   Alaaf!  De Turftreiërs. 

 

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

Woensdag  7 december 2022 is er weer Eetpunt. 

Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 4 
december. 
 
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 (€ 15.00) betaalt u op 7 december. 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 15,00 
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707) 
ook tijdens het Eetpunt. 
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Wat doe je met een staande lamp of een 
afkortzaag, die het niet meer doet of met een 

broek, waar de rits van kapot is ?  

Weggooien? Mooi niet! 

Het volgende Repaircafé is op 
zaterdag 10 december  

van 10-12 uur.  
Breng uw defecte apparaat mee ter reparatie.  

Wij proberen er nog iets van te maken! 

Tot ziens in het LaefHoês. 
 

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! 
 

Activiteitenoverzicht America dec. 2022, jan/feb. ‘23.  
December 
7 – Eetpunt in Aan de Brug 
10 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
10 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
11 – Inleveren kopie Peelklokje  
14 – Kienen voor ouderen 
14 – Zij Vooruit - Optreden Golden D-Light  
16 - Kerstviering H. mis in de kerk 13.30 uur 
17 – Levende Kersttocht America 
21 - Openbare dorpsraadvergadering 
24 t/m 8 – 1 – 2023 - Kerstvakantie 
 
Januari 2023 
4 – Eetpunt in Aan de Brug  
7 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
8 - America Bruist  
7 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
11 – Zij Vooruit - lezing ziekte van Lyme 
14 – Prinsenbal en verlovingsbal Turftreiers 
15 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St.Caecilia 
21 – Playbackavond jongeren en volwassenen 
22 – Jeugdplaybackshow met uitkomen Jeugdprins(es) 
22 - Inleveren kopie Peelklokje 
22 – Voorverkoop zittingsavonden 
28 – Receptie Prinselijk paar Turftreiers 
Februari  
1 – Eetpunt in Aan de Brug 
3 – Jubileum Jeugdcarnaval 
4 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America  
4 - Receptie Jeugdprins(es) Turftreiers 
7 – Truujebal 
8 – Zij Vooruit - Schminkavond door Ine Derks 
9 – Hengstenbal 
10 en 11 – Zittingsavonden Turftreiers 
11 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur 
14 – Valentijnsdag  
17 – Schoolcarnaval 
18 – 26 – Voorjaarsvakantie Carnaval 
17 – Carnavalsdienst in de kerk 
17 – JNA Carnavalsbal in de soos 
19 – Sleuteloverdracht en Boerenbruiloft  
20 – Optocht en daarna Carnavalsbal 
21 – Jeugdcarnavalsbal en Muts af 
22 – Aswoensdag en Hieringschelle 
26 - Inleveren kopie Peelklokje 

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 

America Left groeit! 
Het doet ons deugd dat jullie ons weten te vinden met vragen op het gebied van 
welzijn, zorg of wonen. Het blijft mooi dat we verbindingen kunnen blijven leggen 
met ons informele netwerk in America en dat mensen iets willen betekenen voor een 
ander. Ook merken we dat mensen zich aanmelden om op vrijwillige basis iets te 
betekenen voor ons dorp! 
 
We willen jullie graag op de hoogte houden over hoe het nu met America Left gaat en 
waar we mee bezig zijn. Daarom hieronder een korte update. 
Wekelijks hebben we keukentafelgesprekken bij inwoners die een hulpvraag hebben. Er 
wordt momenteel huishoudelijke ondersteuning geboden aan verschillende inwoners en 
Ellen heeft een start gemaakt met het bieden van individuele begeleiding, waarvoor 
voorheen medewerkers van de Gemeente werden ingezet. We werken daarvoor samen 
met de betrokken zorg- welzijnspartners. 
We merken dat er soms wat onduidelijkheid is over onze huishoudelijke ondersteuners: 
zij zijn in dienst van America Left, krijgen betaald conform CAO en ze werken dus niet 
op vrijwillige basis.  
Het aantal hulpvragen, zeker ook voor huishoudelijke ondersteuning, blijft groeien. 
Daarom zijn we opzoek naar een derde huishoudelijk ondersteuner. Hij of zij zal in 
eerste instantie op 0-urenbasis actief zijn als huishoudelijk ondersteuner voor onze 
inwoners. De vacature hiervoor vind je op een andere plek in dit Peelklokje. 
Wij zijn een groeiende organisatie en we willen in de nabije toekomst ook thuiszorg gaan 
leveren. Daarom gaan er eind dit jaar gesprekken met de zorgverzekeraar gevoerd 
worden. We komen daarom graag in contact met mensen, die hier meer over willen 
weten: mensen die zelf in de zorg werkzaam zijn en mogelijk een rol voor zichzelf 
zien binnen America Left of mensen die hierover willen meedenken. Neem gerust 
contact op met Ellen van Heijster om hierover in gesprek te gaan.  
Er is een aantal inwoners actief geweest in een sessie met drie studenten van de HAN om 
mee te denken over de ontwikkeling van een hulpmiddel. Dat hulpmiddel willen we gaan 
inzetten om meer te weten te komen over de tevredenheid over de door ons geleverde 
diensten, de succesfactoren ervan en de verbeterpunten ervan. We willen deze drie 
inwoners hartelijk danken voor hun bijdrage! 
Heeft u een vraag op het gebied van zorg, welzijn of wonen dan kunt u contact opnemen 
met America Left. Dit kan via Ellen van Heijster, maar ook via onze dorpsondersteuners 
Ellen en Mariet. Natuurlijk is in de laatste maand van dit jaar ook Hay nog beschikbaar 
als dorpsondersteuner. Daarnaast kunt u een mail sturen naar ons algemene adres: 
info@americaleft.nl 
Belangrijk:  We blijven op zoek naar mensen die op vrijwillige basis iets willen 
betekenen voor een dorpsgenoot. Dit kan iets zijn wat steeds terugkomt, maar het kan 
en mag ook iets eenmaligs zijn of iets wat maar van korte duur is. U kunt hiervoor 
contact opnemen met ons. We horen graag van u! 
Hay Mulders: 06-21274075  Ellen Jacobs: 06-22123006 
Mariet Roelofs: 06-27441662 Alle 3 bereikbaar via dorpsondersteuner@americaleft.nl  

Ellen van Heijster: 06-25508367 ellenvanheijster@americaleft.nl 

Niet te gauw weggooien !!! 
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). 

 

Iedere dag nieuws uit de 
gemeente zien? Kijk 
iedere werkdag om 18:00 
uur naar ‘Het Nieuws’ op  
Omroep Horst aan de  

       Maas. 
Te ontvangen via: 
Digitaal  Ziggo: kanaal 42 (digitaal in geheel Noord-limburg)  
Glasvezel   KPN: kanaal 1485   Telfort: kanaal 2054 
   OnsBrabantNet: kanaal 2054 
 

Online www.omroephorstaandemaas.nl 
 

 

Op de fiets ?  
De donkere dagen komen er 
weer aan. Zorg dat je gezien 
wordt ! 

 

 

Wijzigingen afvalinzameling. 
Kijk voor uitgebreide informatie op onze website:  

www.horstaandemaas.nl  
Afvalkalender | Gemeente Horst aan de Maas 

 

http://www.americaleft.nl/
https://www.facebook.com/americaleft
mailto:info@americaleft.nl
mailto:dorpsondersteuner@americaleft.nl
mailto:ellenvanheijster@americaleft.nl
http://www.omroephorstaandemaas.nl/
http://www.horstaandemaas.nl/
https://www.horstaandemaas.nl/afvalkalender


Keuken in ’t Laefhoês 
Mooi dat er steeds meer activiteiten vanuit de Americanen zelf 
komen. Wil je zelf met familie, vriendengroep of vereniging een 
leuke (kook)activiteit in de Laefkeuken houden, een workshop 
verzorgen of met een ander leuk kookidee aan de slag gaan, dat 
kan!  
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik en 
energiekosten (zie website www.laefhoes.nl ).  
Graag tijdig aanmelden bij de beheerder van het Laefhoês, 
beheerder@laefhoes.nl  

Tot ziens in de Laefkeuken, een 
ontmoetingsplek voor alle 
Americanen, jong en oud!  

 
 

 

AVV America 1e elftal programma december 
 

04-12-2022  Vrij    

11-12-2022 11:00 America 1 SV Oostrum 2   

18-12-2022  Vrij    

Tot ziens op sportpark Erica. 
Neem tevens eens een kijkje bij de accommodatie, 

waar vrijwilligers al maanden bezig zijn om  
hier iets moois te realiseren. 

 
 
 
 
 
 
 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst  
America bruist 2023 

Op zondag 8 januari 2023 worden onze kampioenen uit 
2022 weer in het zonnetje gezet. Geef je kampioenen 

a.u.b. door! Verder is op deze middag ook de 

prijsuitreiking van de Americaanse quiz.  

Benieuwd wie dit jaar de winnaar wordt? Kom dan zeker 
kijken. Na afloop maken we er weer een keigezellige 

avond van met muziek van Ad’s Vintage vinyl show!!  

Noteer de datum alvast.  
St. Brood op de plank en Americaanse quiz  

 

Huisartsenpraktijk America  
– Helaas zijn er met veel medicijnen 
leveringsproblemen. Daardoor kan het zijn dat u 
een ander merk krijgt en dat het iets langer 
duurt. 
– Per abuis is vorige keer vermeld dat men 
in America nog alleen bloed kon laten prikken 
op afspraak. Blijkbaar is dit nog niet haalbaar 
voor Viecuri. Dus u kunt nog gewoon zonder afspraak bloed laten 
prikken. 
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. 
 
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! 

http://www.laefhoes.nl/
mailto:beheerder@laefhoes.nl
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl/


 

Activiteiten Zij Vooruit! 
Beste leden en 
belangstellenden, 
 
Op woensdag 14 december zullen 
we een optreden van Golden D-
Light hebben. 

Deze avond zal het koor Golden D-Light uit Venray een optreden 
verzorgen.  
Ze zijn gestart in 2013 met een kleine groep, inmiddels bestaat het koor 
uit 30 leden, 24 dames en 6 heren.  
Een gezellig koor met een 'eigen wijze' manier van zingen.  
Golden D-Light houdt het graag vrolijk, actief en herkenbaar.  
Het repertoire bestaat vooral uit  liedjes uit de jaren 50, 60 en 70.  
Ze houden van muziek en gezelligheid, dit proberen ze uit te stralen en 
te promoten.  
 
Locatie: Aan de Brug  Aanvang: 20.00 uur 
  
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in ons programma en een lidmaatschap 
overwegen, dan kunt u dit doorgeven bij Cristel te Veldhuis, 
tel.0634832446 of via  zijvooruit@outlook.com. 
U ontvangt dan ook een informatieboekje.  
 
Tot snel, bestuur en werkgroep, Zij Vooruit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste leden van Zij Vooruit!, 
 
Zoals reeds aangekondigd bieden we 
een extra programma aan, waarbij je 
kunt denken aan een avond naar een 
theater of een bezoekje aan een  

           restaurant/café, noem maar op. 
 
Voor het jaar 2023 hebben we de volgende voorstellingen in ’t Gasthoes 
uitgezocht. 

• Zaterdag 4 februari 2023 Entertainment Teun Toebes, VerpleegThuis. 
Aanvang 20.15 uur. Prijs € 25,- 

• Zaterdag 4 maart 2023 Muziek Boom, like that! Dire Straits – ‘Love 
over Gold’ and more. Aanvang 20.15 uur, prijs € 22,50 

• Donderdag 23 maart 2023 Muziek & Cabaret Karin Bloemen & Cor 
Bakker. Waar waren we gebleven. Aanvang 20.15 uur, prijs € 25,- 

• Vrijdag 24 maart 2023 Cabaret  Jasper van der Veen, Niet gehinderd 
door enige kennis. Aanvang 20.15 uur, prijs € 17,- 

Voor meer informatie over deze voorstellingen verwijzen we naar de 
website www.gasthoes.nl.  
 
Dus heb je belangstelling voor een van bovenstaande voorstelling meld 
je dan aan. Uiteraard zijn we wel afhankelijk van beschikbare plaatsen 
in ’t Gasthoes. 
 
We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  Lies Klomp en Cristel te Veldhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zaterdag 17 december ergens in America… 
Op zaterdag 17 december zal voor de eerste keer de 

Levende Kersttocht plaatsvinden in America. 

Er wordt momenteel al veel georganiseerd en samen met 

vrijwilligers zijn we bezig om iedereen een zo mooi mogelijke 

herinnering te bezorgen. 

 

Voor de organisatie hebben we nog wat materialen nodig: 

▪ Kerstdecoratie die kinderen mogen gebruiken om een 

kerststukje te maken. 

▪ Hout voor de vuurkorven. 

 

Heeft u iets van bovenstaande of wilt u op een of andere 

wijze een bijdrage leveren aan de Levende Kersttocht, dan 

kunt u contact opnemen via: info@kersttocht-america.nl 

 

Hou de social media in de gaten voor meer nieuws 

én details over de Levende Kersttocht! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 17 december ergens in America 
Op zaterdag 17 december kun je in de straten van America 

mensen tegenkomen die je normaal niet tegen komt in 

America... Het zijn o.a. koningen en herders die op reis zijn en 

uit een ver en warm land zijn gekomen op zoek naar een heel 

speciaal iemand. 

Kom naar het kerkplein en ga mee op zoek. Luister naar de 

mooie verhalen en warm je aan een van de vuurkorven. 

Neem een kijkje in het leven van ruim 2000 jaar terug en  

kom op adem bij de gezellige herberg met een  

beker warme chocomel of glühwein. 

Terwijl je wacht op je beurt om de route te gaan lopen en/of 

na afloop, kun je op het kerkplein genieten van gezellige 

muziek, wat eten en drinken en een kerststukje maken 

(speciaal voor de kids). 

Datum: zaterdag 17 december 

Start tocht: 16.30-18.30 uur 

Startplaats: Kerkplein America 

Hou de social media in de gaten voor meer nieuws 

én details over de Levende Kersttocht. 

 

Kees en Martha, 
Schildersgroep “Eigen Stijl” wil jullie bedanken voor de goede 
zorgen en prettige samenwerking die we mochten ervaren met 
jullie. 
Wij wensen jullie heel veel gezondheid en een goed 2023 toe ! 
Namens de schilders van “Eigen Stijl” 

 

mailto:info@kersttocht-america.nl


SP Voedselbankactie in december 
Het is een jaarlijkse actie geworden inmiddels: de SP Horst aan de 
Maas organiseert in de weken vóór Kerstmis een inzamelactie ten 
behoeve van de Voedselbank. Het blijft een triest gegeven dat in 
ons land een fenomeen als de Voedselbank nodig is om mensen 
van een van de eerste levensbehoeften – gewoon eten onder 
andere – te voorzien. Het aantal gezinnen dat aan het eind van het 
geld nog veel maand overhoudt, is de laatste maanden 
schrikbarend toegenomen. Degenen die het al niet makkelijk 
hadden, kregen het nog zwaarder. En er zijn nu meer gezinnen 
waar men afhankelijk is geworden van een Voedselbank door het 
verlies van werk, opbouw van schulden en dergelijke.  
 
Van 3 tot en met 14 december a.s. houdt de SP-afdeling Horst 
aan de Maas een inzamelactie van onder andere levensmiddelen 
ten behoeve van de Voedselbank Limburg Noord. 
Het gaat met name om houdbare levensmiddelen voor ontbijt, 
lunch en avondmaaltijd, niet-alcoholhoudende dranken in pak, 
blik of fles, maar ook huishoudelijke en toiletartikelen. 
 
Over de gemeente verspreid zijn er verschillende inzamelpunten. 

In America is dat:  Pastoor Jansenstraat 35 
De spullen kunnen onder de carport neergezet worden. 
 

Ontdek Uw eigen creativiteit!! 
 
Wist U dat schildersgroep “Eigen Stijl” al jaren 
elke  dinsdagavond  bij elkaar komt bij  ‘Aan de Brug’ en iedereen 
zijn creativiteit een eigen leven laat leiden ?  Dat daaruit geweldige 
kunstwerken ontstaan? 
Heeft U ook belangstelling? Kom dan eens kijken. 
U bent van Harte Welkom.  
Wij zijn elke dinsdagavond aan het werk van 19:30 tot 22:00 uur. 
Informatie kunt U krijgen via tel.06 15 52 43 39  
Aan de Brug   Pastoor Jeukenstraat 10  

Te Koop  
Eerlijk Heerlijk vlees van de Boerderij stel zelf je 
Varkens en of Rundvlees pakket samen, het vlees 

is voor 2 personen verpakt geëvacueerd  en 
ingevroren. 

Wij zijn open op zaterdag morgen van 8.30 tot 12.00 

Info Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America  
tel 077 4641380 

 

OPENINGSACTIE 

VERSPUNT KLOMP 
Iedere Zaterdag morgen van 8.30 tot 12.00  bestellingen af te 
halen van Bakkerij Gerards Steeghs onderdeel van: 
NEW WAYS in FOOD b.v 
Doelstelling om in de Regio meerdere Verspunten op te zetten 
Zodat hier de Warme Bakkers/en of Natuurdesem Producten 
kunnen worden verkregen. 
Daarbij willen wij verspilling tegen gaan en gezonde alternatieven 
bieden met onze voorgebakken Natuurdesem broden : 
Zie :www.bakkerijgerards.nl  en klik op we Love Low Carb. 
Tevens de gangbare Warme Bakkers producten. 
(De Leer en/of Zorgbakkerij is onderdeel van de Bakkerij) 
  
T/M 17 Dec  
2 Tarwe broden 4,50 euro 
1 Kloosterbrood Natuurdesem Voorgebakken 2,50 euro  2de Halveprijs 
4 Kloosterbroodjes plus 1 Gratis  
10 zachte Ronde of  Puntbroodjes 4,25 
Halve Kersen of Abrikozen Vlaai 5 Euro 
Roomboter Amandel staaf 4,50 Euro 

Met de Sinterterklaasdagen worden de traditionele 
Weggekels /Boekmannen /Stoetemenkes worden volop gemaakt  
Op bestelling Vanaf 300 gram zonder of met rozijnen. 
Tel: Bakkerij 077 3981430  Verspunt Klomp :077 4641380 



 
Restafval 
Al het afval dat u niet meer kunt scheiden is restafval. Inleveren: 
• In gele tariefzakken. 
• U kunt de zakken 1 keer per 2 weken laten ophalen. 
• Zet uw zakken op de inzameldag voor 7.00 uur buiten. 
• Kijk in de Afvalwijzer wanneer u de zakken kunt laten  
• ophalen. 
• U koopt tariefzakken bij de supermarkten in de gemeente. 
• U mag maximaal 10 kilo afval in een tariefzak doen. 
• Afval niet opgehaald? Meld het bij de gemeente of bied het 
de volgende ophaaldag opnieuw aan. 

Gele Tariefzakken 

• € 17 per rol van 10 zakken, in America o.a. te koop bij Ine 
Derks-Haegens, Pastoor Jeukenstraat 5, America 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

America Left is een inwonersinitiatief in 
America: van, voor én door Americanen.  
“Alle mogelijke vormen van thuiszorg, 

ondersteuning en begeleiding 
samengebracht in één team van 

professionals én vrijwilligers (gemeenschapszorg).” 

We groeien! 
Inmiddels zijn er enkele mensen enige tijd actief als huishoudelijk 
ondersteuners voor America Left. Door de groeiende vraag zoeken we 
versterking van ons team! Ben jij diegene die inwoners wil 
ondersteunen als hulp in de huishouding, dan komen we graag met je 
in contact. In eerste instantie zal het gaan om een contract op 0-
urenbasis, maar omdat America Left een startende en groeiende 
organisatie is, kan je aantal uren desgewenst meegroeien. Heb je 
interesse, dan horen we heel graag van je!  

 
Beteken jij graag iets voor een inwoner van America? Dan 
zoeken we jou! Wij zijn op zoek naar:  

Huishoudelijke hulp / ondersteuners 

• Hoe help jij de inwoner van America? 
Je gaat hulp bieden bij het uitvoeren van huishoudelijke taken die voor 

de inwoner te zwaar zijn geworden. Je houdt hierin rekening met de 
zelfredzaamheid van de inwoner. Waar het kan, voer je taken uit 

samen met de inwoner. Je neemt geen taken over, maar je 
ondersteunt de inwoner. Huishoudelijke taken kunnen bestaan uit: 
schoonmaak, verzorgen van was/kleding, voorbereiden/verzorgen 

maaltijden of een boodschap doen. 
Naast de huishoudelijke hulp vind je het persoonlijk contact met de 

inwoner minstens zo belangrijk. Je maakt een praatje en overlegt met 
de inwoner wat je gaat doen. Samen een kopje koffie drinken, vind je 

ook belangrijk. Ook heb je een signalerende functie. 
 

We waarderen je als medewerker van America Left, omdat: 
- je wil doen wat goed is voor de inwoner van America 
- je respectvol omgaat met hulpbehoevende inwoner 

- je de vraag van de inwoner als uitgangspunt neemt in wat je uitvoert 
-je flexibel bent, maar ook weet waar je grenzen en bevoegdheden 

liggen 
- je betrokken bent bij het dorp America 

https://mijnafvalwijzer.nl/
https://www.horstaandemaas.nl/afval-niet-opgehaald


- je de inwoner helpt zoveel mogelijk zelf te bedenken en te beslissen 
- je betrouwbaar bent  

- je een persoonlijke band met iemand kunt opbouwen 
- je de privacy van de inwoner waarborgt 

 
Je komt als medewerker in dienst van Stichting America Zorgt, 
onderdeel van Vitaliteitscoöperatie America Left. Uren: in eerste 
instantie zal het gaan om een oproepcontract met een mogelijke 
doorgroei naar vaste uren. Salaris conform CAO Verplegen, Verzorgen, 
Thuiszorg (VVT), conform salarisschaal Hulp bij het Huishouden.  

Denk jij dat jij degene bent die we zoeken, dan 
maken we graag kennis met je. Stuur je reactie naar 
info@americaleft.nl. Voor meer informatie: neem 
contact op met Coördinerend verpleegkundige Ellen van 
Heijster: 06 – 25 50 83 67. 

 

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. 
 

 

 
 
 
 

KBO nieuws. 
Beste leden, 
Op 20 januari gaan we naar de 
Senioren Expo in Veldhoven. 
We worden opgehaald met de bus en weer thuis gebracht en 
vertrekken om 9.00 uur bij de kerk. 
Dit is een beurs voor ieder wat wils en er is muziek met 
verschillenden muziek groepen. Het is ook voor iemand die slechter 
ter been is wel te doen,  eventueel met de rollator die je mee kunt 
nemen. 
Ook mensen die geen lid van de KBO zijn kunnen hier aan 
deelnemen.(Hier geldt vol is vol). Dus als je mee wilt geef je zo snel 
mogelijk op dat kan tot 8 Januari. 
De kosten zijn €7.00 P.P daar zit de bus en de entree bij, uitgaven 
van  persoonlijke aard zijn uiteraard voor eigen rekening. 
Opgave bij Frans Steeghs 0774641336/ 0620702173 
Denk ook aan de opgave voor de kerstviering op 16 December. 
Groetjes het bestuur. 
 

Attentie ! Voor Kerstmis verschijnt er 
nog een Peelklokje. 

Berichten, inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag 
inleveren tot 11 december. (advertenties in kleur graag tot 4 dec.). 

 

 
In het LaefHoês is de Laeshook overdag OPEN om 
boeken te ruilen. Voor elk wat wils: thrillers, romans, 

buitenlandse romans e.d. .  
Er is keuze uit ruim 600 boeken,  

waaronder veel GROTE letter boeken.  
Loop gerust eens binnen. 

 

mailto:info@americaleft.nl


 
 

Onder deze titel wordt er op zondag 8 januari 2023 een 

nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle Americanen 
en alle Americaanse verenigingen.  

Deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door 
de winkeliers uit het dorp.  

Ook is er weer een Americaans kampioenengala en worden de 
winnaars van de Americaanse quiz bekend gemaakt!.  

Alle verenigingen hebben bericht gehad.  

 
Wie wordt dit jaar de winnaar van de 

Americaanse quiz?? 
 

We willen alle kampioenen en Americanen die een bijzondere 
prestatie geleverd hebben in 2022 in het zonnetje zetten.  

Noteer de datum alvast !!! 

 

Zondag 8 januari – Bondszaal vanaf 15.30 uur   
Muziek door Ad’s Vintage vinyl show 

 
Hebt u een kampioen in uw vereniging of weet u iemand die 

iets bijzonders heeft gedaan of gepresteerd in 2022?  
 

Geef het dan even door aan de  
St. Brood op de Plank 

 
06-21274075 of hay.mulders@ziggo.nl   

 

Het volgende Peelklokje zal vlak voor 
de Kerst verschijnen. Berichten, 
inclusief uw eventuele kerst- en 

nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 
11 december. (advertenties in kleur 

graag tot 4 december). 
 

Wie heeft er af en toe een paar uurtjes per week 

tijd om vrijwilliger te worden bij de Hoeskamer ?  We 
zijn dus op zoek naar enkele nieuwe mensen (man of 

vrouw).  
Voor informatie over wat dit inhoudt, kunt u contact 
opnemen met Wilma Versteegen (06 10287105) of 

Mien Driessen (06 50474200) of u komt gewoon een 
keer aan op dinsdag – of donderdagmiddag in Aan de 

Brug (van 13.30 – 15.30 uur).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hay.mulders@ziggo.nl


Nieuwe wet regelt ouderbijdrage 

voor schoolreizen, excursies en 
andere extra schoolactiviteiten 

 
Na twee jaar van Corona, hebben ouders dit jaar 

weer te maken met kosten voor schoolreisjes, excursies en andere 

extra activiteiten die scholen organiseren. Voor veel gezinnen met een 

laag inkomen zijn deze kosten onbetaalbaar.  

 

Scholen mogen kinderen niet uitsluiten van extra 

schoolactiviteiten 

Sinds kort geldt er een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

Deze wet regelt dat alle kinderen voortaan kunnen deelnemen aan alle 

schoolactiviteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen. 

Het maakt daarvoor niet uit of ouders de vrijwillige ouderbijdrage 

(kunnen) betalen. De wet voorkomt dat sommige leerlingen worden 

buitengesloten van schoolactiviteiten. Stichting Leergeld Horst aan de 

Maas vergoed daarom niet meer de kosten voor activiteiten waarvoor 

scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen.   

 

Leergeld vergoed de verplichte schoolkosten, sportclub en 

muziekvereniging 

Stichting Leergeld Horst aan de Maas vergoed natuurlijk nog wel de 

kosten die ouders moeten maken voor alle activiteiten die binnen het 

verplichte onderwijsprogramma vallen. Dat geldt voor alle 

leermiddelen, materialen en activiteiten die nodig zijn om lessen te 

volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om rekenmachines, laptops, 

schriften en gymkleding maar ook om de viering van kerst, sinterklaas 

en sportdagen. Daarnaast is Leergeld Horst aan de Maas er voor 

kosten die gezinnen maken om kinderen mee te laten doen op een 

sportclub, muziek-, dans- of jeugdvereniging. 

 

Leergeld Horst aan de Maas helpt 

Kinderen en ouders uit gezinnen met een laag inkomen (tot 120% van 

het bijstandsniveau) kunnen voor vragen over schoolkosten contact 

opnemen met Stichting Leergeld Horst aan de Maas. Leergeld Horst 

aan de Maas helpt gezinnen financieel en beantwoordt vragen. Kijk 

voor meer informatie op www.leergeldhorstaandemaas.nl.  

 
 
 

LAMPIONNENWEDSTRIJD ST. MAARTEN 2022 
Op 10 november vieren we in America altijd het Sint Maartensfeest. Eerst 
mogen de kinderen langs de deuren in de hoop iets lekkers te mogen 
ontvangen na het zingen van het aloude “Sintermertes Veugelke”. 
Aansluitend kon iedereen zijn zelfgemaakte lampion bij Blokhut Ôs Thoês 
laten beoordelen door een deskundige jury, namelijk Willemien van den 
Homberg, Ted Janssen en Marion Hesp. Zij hadden de moeilijke taak om de 
allermooiste lampionnen er uit te zoeken. Maar het is hun gelukt. Op de foto 
staan de prijswinnaars van dit jaar. Hieronder de uitslag in de vijf 
leeftijdscategorieën:  
 
2-3 jaar: Jette (Uil) en Lars (Octopus) 
4-5 jaar: Feline (Eekhoorn) en Max (Herfstlampion) 
6-7 jaar: Alicia (Unicorn) en Abel (Spookhuis) 
8-9 jaar: Luna (GSM) en Sten (Spinnenweb) 
10-12 jaar: Daniëlle (Draak) en Stijn (Banaan) 
 

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie prijs.  
 
Na de voordracht van het verhaal van Sint Maarten, het ontsteken van het 
Sint Maartensvuur, de prijsuitreiking en de heerlijke erwten- en tomatensoep, 
die dit jaar door Rick Vervoort was gemaakt en een snoepzakjes van 
Dagwinkel America kon iedereen weer voldaan naar huis.  
 
Via www.jnamerica.nl zijn nog veel meer foto's te bekijken van deze avond! 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/


Uitnodiging 
Op woensdag 21 december 2022 staat de eerstvolgende  

Openbare Dorpsraadvergadering gepland. 
Diverse leefbaarheidsthema’s en een aantal lopende 

zaken in ons dorp zullen besproken worden. 
 

Alle Americanen zijn dan hierbij van harte bij 
uitgenodigd. 

De vergadering begint om 19.30 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. 

 
 
 
 

Programma AVV veteranen december: 
3 Dec  sv Grashoek America 17:00 uur 

De veteranen trekken zich tot begin maart terug voor hun 
winterslaap.  

Iedereen bedankt voor de support tot nu toe en we wensen 
iedereen alvast fijne feestdagen toe en een sportief 2023! 

 

Gratis af te halen, paardenmest. Ligt in een container 

opgeslagen, dus makkelijk te laden. Zo kun je jouw tuin nog mooi 
winterklaar maken. Even een telefoontje vooraf, dan is de poort 
open. Jolanda Daniels, Griendtsveenseweg 39, 4641559 

 
 

 Sportvereniging Oxalis 
• Horst aan de Maas 

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

Jolanda Arts van korfbalclub SV Oxalis ontving tijdens de Avond van de 
Sport op maandag 7 november de Sportwaarderingsprijs 2022 van de 
gemeente Horst aan de Maas. De avond werd afgetrapt met de 
bekendmaking van alle 39 genomineerden, die uit handen van 
wethouder Elbert Joosten, een oorkonde ontvingen. Hier werden ook 
Berdien van Helden, bestuurslid en trainster van SV Oxalis, en de 
kaderleden van de G-Sport van SV Oxalis in het zonnetje gezet. 
 
De vakjury, bestaande uit handbikester Chantal Haenen, oud-profvoetballer 
Dirk Marcellis en wethouder Elbert Joosten, had uit 39 genomineerden een top 
5 geselecteerd. Deze top 5, bestaande uit Gert Custers (Sporting ST), Ger Hesen 
(RKSV Wittenhorst), Els Kusters (Rolforfun), Teun Spijkhoven (Apollo ’69) en 
Jolanda Arts (SV Oxalis) ging met presentator Frans Pollux in gesprek over hun 
rol als vrijwilliger binnen het verenigingsleven. Vervolgens was het aan het 
aanwezige publiek in ’t Gasthoês om te stemmen op hun favoriete vrijwilliger.  

Jolanda Arts van SV Oxalis werd verkozen tot vrijwilliger van het jaar. 
Jolanda is al geruime tijd actief als trainster bij verschillende 
leeftijdsgroepen zoals de KangoeroeKlup en F-jeugd. Daarnaast is ze 
nauw betrokken bij het begeleiden van de G-Sporters. 
Huldiging Jubilarissen en Lid van Verdienste 
1 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Karien Cleven (links) 
en Annemie Cleven (rechts), beide 15 jaar lid van SV Oxalis (voorheen ODOS), 
werden gehuldigd als jubilaris. 
Beide dames traden af als bestuurslid en werden benoemd tot Lid van 
Verdienste voor hun jarenlange inzet ook gedurende het fusietraject. Karien 
Cleven was ruim 14 jaar bestuurslid, eerst voor ODOS en daarna bij SV Oxalis 
verantwoordelijk voor PR & Communicatie. Annemie Cleven was 13 jaar 
bestuurslid, eerst voor ODOS en daarna bij SV Oxalis verantwoordelijk voor 
Facilitaire Zaken. Beide dames blijven nog actief in commissies. 

Agenda 
02-12-2022: Sintviering Kangoeroes, jeugd F en E van 18.15-19.45 u in 
kantine Sportpark Wienus  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/


Zondag 13 november is Sinterklaas weer op 
bezoek geweest in America. Vanuit het pleintje bij 
de Turfsteker stonden de kinderen flink te zingen en 
de jeugdfanfare mooie sinterklaasliedjes te spelen. 
Er kwamen al snel een aantal pieten bij. Sinterklaas 
arriveerde even later in z’n een(d)tje!!  
 
Na nog een muzikale noot van de jeugdfanfare nam 
Sinterklaas de kinderen in een grote stoet mee naar het mooi versierde 
Beukenhof. Daar werd vervolgens een gezellig feest met elkaar gevierd! 
Op mooie muziek hebben de kinderen te gekke dansjes laten zien. Top 
gedaan allemaal!  
Sinterklaas had zelfs nog een mooie verrassing voor ieder kind. Een van 
de pieten arriveerde met een boot vol cadeautjes voor iedereen.  
De kinderen van groep 7 en 8 mochten naar de Soos om daar samen een 
gezellige bingo te doen! 
 
Wij willen graag iedereen enorm bedanken die mee heeft geholpen om 
dit Sinterklaasfeest weer goed te laten slagen!  
Hopelijk allemaal tot volgend jaar! 

Hartelijke groeten,  Intocht Comité America 
 

 

 

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  * Beplanting 

      www.ericatuinen.nl 

      * Beregening  
 

      * Natuursteen werken  
 

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

http://www.ericatuinen.nl/


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

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

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 september is ons terras gesloten tot het volgend 

seizoen.   

Wel is onze winkel iedere zaterdag van 9:00-12.00 u geopend 

voor blauwe bessen producten en geschenkmanden.  

 

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

sap en jam. Na 1 september kunnen er nog enkele weken verse 

bessen in de automaat worden gekocht. 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 bij u thuis? 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.  

 

 
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/


 



Kendedeze nog ? 

 
De muzikale familie Derix (Arie) anno 1970  

Dit maak je toch niet meer mee! 
Heb je ook zo’n mooie foto of verhaal ? Dan kun 

je die sturen naar info@oudamerica.nl  
Wij zijn er blij mee! 

 
Werkgroep Oud America zie ook www.oudamerica.nl 

 

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 !  

       
 

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


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yad Vashem onderscheidingen voor  Americaanse 
families 

16 November j.l. was een bijzondere dag.  
De Yad Vashem-onderscheiding is het hoogste Israëlische 
eerbewijs voor niet-Joden die tijdens de Holocaust hun 
leven waagden om Joden te redden. Op het moment dat 
de oorlog uitbrak werd het overal steeds moeilijker voor Joden. Joodse 
gezinnen besloten te vluchten of zetten hun kinderen op speciale 
kindertransporten ver weg van al het oorlogsgeweld, meestal niet 
wetende waar ze terecht zouden komen. 
Veel van deze kinderen kwamen in de regio terecht, zo ook in America. 
Een groot aantal gezinnen hielp de joodse kinderen onderduiken en nam 
ze in huis of dat het hun eigen kind was. 
43 Jaar nadat de familie Tielen (Sjeng en Gon) in 1979 deze hoge 
Israëlische onderscheiding uitgereikt kregen, was het nu postuum de eer 
aan de families Geurts - van de Munckhof en de familie Smedts - 
Geurts en hun kinderen Mathieu en Marietje. De onderscheiding is 
aangevraagd door de Israëlische families Laub, waarvan de zusjes Esther 
en Anna bij deze Americaanse families onderdak vonden, evenals bij de 
fam. van den Bercken uit Grubbenvorst. 
Er waren zo'n 30 familieleden, o.a. een grote delegatie uit Israel, 
overgekomen en onder hen veel jongeren. Het bezoek leidde tot veel 
emotionele reacties. Middelpunt was Toos Vervoort – Geurts, die 
namens haar ouders de onderscheiding in ontvangst nam, zoals ook 
Anneke Campbell (dochter van Mathieu Smedts)  en Hannie van 
Heijster – Smedts (dochter van Marietje Smedts). Samen hebben we de 
locaties bezocht waar de kinderen ondergedoken hebben gezeten, o.a. 
bij Smedts aan de Zwarte Plakweg, Geurts (Teeuwse Frans) aan de 
Nieuwe Peeldijk, Mulders in Kronenberg en v/d Bercken in Gr’vorst.  
Op beide locaties in America werd op initiatief van de werkgroep Oud 
America een boom geplant met een plaquette met een verwijzing naar 
de betreffende websites. De ceremonie en de uitreiking vond later op de 
dag plaats in het Gasthoes, waar de gemeente gastheer was van zo'n 125 
genodigden. Een erg sfeervolle bijeenkomst met goede sprekers en 
mooie muziek van fluitist Avner Geiger en muziek van Rowwen Heze (de 
Zwarte Plak). Een bijzondere dag met een bijzondere aanleiding.  

 
Er is een livestream beschikbaar van de ceremonie: 
https://youtu.be/xWs_qsBChgM (start bij ca. 37.00 minuten). 

https://youtu.be/xWs_qsBChgM?fbclid=IwAR3zcBfl8GosP7sHwmv8PVxLDUFJdSuZiNJRrSxjAUvg2S4iQyzTkC7iCPg


Mensen in het nieuws. 
 
Geboren Sophie, ouders Ricky en Joyce Verwest- Korver, wonend in 
Ellemeet-(Zeeland). Groetjes: oma Janine Korver-Schipper.  
 
Op 27 oktober overleed Jan Huijs echtgenoot van Tiella Huijs Kessels op 
88 jarige leeftijd  
 
Op 17 november waren Henk en Diny van Heijster – Sijbers 50 jaar 
getrouwd. Gefeliciteerd! 
Op november was het jaarlijkse Caeciliafeest van de fanfare met de 
huldiging van jubilaris Mart Vervoort, die maar liefst 60 jaar actief lid 
is.  
Sinterklaas is weer in het land en hopelijk is er voor iedereen weer een  
cadeautje.  
 
Toos Vervoort – Geurts ontving uit handen van de Israëlische ambassade 
postuum een Yad Vashem onderscheiding voor de verdiensten van haar 
ouders en familie (Frans en Cato Geurts – vd Munckhof) tijdens de 2e 
Wereldoorlog vanwege de opvang van Joodse onderduikers. Deze 
onderscheiding is tevens postuum uitgereikt aan de fam. Smedts – Geurts, 
Mathieu Smedts en Marietje van Heijster – Smedts (allen van de Zwarte 
Plak).  
 
Opa Jan Linskens werd onlangs 95 jaar. Gefeliciteerd! 
 
Het volgende Peelklokje zal vlak voor de Kerst verschijnen. Berichten, 
inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 
11 december. (advertenties in kleur graag tot  december). 
 
In januari publiceren we altijd een jaaroverzicht van de geboorten en 
de overlijdens van het afgelopen jaar (2022) , die bij ons bekend zijn. 
Heeft u nog gegevens hiervoor? Graag doorgeven.  
 
Heb jij 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. 

Het verenigingsnieuws is gratis.  
Wij zijn afhankelijk van uw gegevens. 


