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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 JANUARI 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 Mariet Roelofs 06 27441662 Dorpsondersteuner Ellen Jacobs    06 22123006 
Coord. Verpl. kundige Ellen v. H 06-25508367 America Left (vz.)   06 43029993 
Gebiedsteam Peel   077-4779777  Duofiets reserveren:  06 38294416 
Vervoer in America :   06 38294416 Kennisloket Ouderenzorg  088 131 16 57 
Synthese Horst  077 397 8500 Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023 
Meld Misdaad Anoniem”   0800 – 7000 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 (Gemeentehuis Horst) 
Wijkagenten voor America zijn: Nathalie Driessen, Maartje Haug en Andrea 
Longstaff. 
Zij werken alle drie 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  
 

 

 
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. 

 

Bij overlast of baldadigheden: schroom niet 
om de politie te bellen 0900 – 8844. 

U helpt de politie door een foto of film te 
maken. 

 

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. 

 

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  
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Huisartsenpost Noord Limburg 
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s 

nachts? 
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m)  www.cohesie.org 

  

 
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…… 
 

 
 

                  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  

 

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.  

 
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 een gezellig praatje 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 !!! 
De vrijwilligers en de gasten wensen alle Americanen  Fijne 

feestdagen toe ! 
 

Hallo beste kieners ! 
We hopen jullie allemaal weer te zien  

Woensdag 11 januari . 
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  een 

gezellige middag . 
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:  

Compliment alvast aan degenen die de paden en stoepen voor 
anderen ontdoen van bladeren en straks ook van de sneeuw en ijs.  

 
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 2023:  

 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 
juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september, 11 oktober,  

8 november en 13 december.  
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Wij wensen jou en hen die jou omringen 
Het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Geluk in grote en kleine dingen, 
Maar bovenal; gelukkig met elkaar! 

Fijne Feestdagen, 
Bestuur en vrijwilligers Het Beukenhof 

 

 

 
De Sinterklaaskienmiddag in de Hoeskamer was weer een 

geweldig succes, mede dankzij diverse gulle gevers en 
sponsoring van de Dagwinkel, ’t Hofje en Ine Derks Haegens. 

De gasten en vrijwilligers wensen iedereen Fijne 
Feestdagen en een gezond 2023! 



 

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. 
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Financiële tegemoetkoming energierekening 
voor verenigingen en maatschappelijke 

organisaties  
 

Verenigingen en maatschappelijke 
organisaties zijn van groot belang voor de 
leefbaarheid en vitaliteit van mensen en 
gemeenschappen. Daarom stelt het 
college van B en W een regeling vast voor 

verenigingen en maatschappelijke 
organisaties die geconfronteerd worden 

met een gestegen energierekening. Verenigingen en 
maatschappelijke organisaties kunnen bij de gemeente een aanvraag 

indienen vanaf 1 april 2023. Het college stelt de raad voor om € 1 miljoen te 
reserveren voor de regeling.  
 
Wat houdt de regeling in? 
De regeling is op basis van de daadwerkelijk gestegen energiekosten in oktober 
’22 tot en met maart ’23. Een deel van de gestegen kosten wordt vergoed. Het 
gaat om 75% van het verschil tussen het oude en nieuwe tarief. Wethouder 
Joosten zegt over de regeling: ‘Verenigingen en maatschappelijke organisaties 
leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Horst aan de Maas. Dat 
willen wij als college zoveel mogelijk in stand houden. Sommige verenigingen 
zijn simpelweg niet in staat om de hoge energierekening te betalen. Of zij zijn 
genoodzaakt een hogere contributie te vragen aan leden. Met deze regeling 
komen wij hen hierin tegemoet’.   
 
Acute betalingsproblemen 
Alle verenigingen kunnen een aanvraag doen vanaf 1 april 2023. Een 
uitzondering vormen de verenigingen en maatschappelijke organisaties met 
acute betalingsproblemen, waar het water echt aan de lippen staat. Zij kunnen 
zich nu al via de website van de gemeente melden: 
www.horstaandemaas.nl/energieregeling. Via een maatwerkgesprek kan de 
gemeente, waar nodig, een vereniging eerder helpen.  
 
Landelijke regeling 
Het kabinet is op dit moment bezig met het uitwerken van een landelijke 
compensatieregeling, die vermoedelijk vanaf april 2023 gaat gelden. Het is nog 
onduidelijk hoe dit er precies uit komt te zien. Vooruitlopend hierop stelt de 
gemeente Horst aan de Maas daarom de lokale financiële compensatieregeling 
voor. 

 

 

Aantal telefoontjes Meldpunt Signaal 
fors gestegen 
 

Noord-Limburgers weten het meldpunt voor personen 
met verward gedrag steeds beter te vinden. Sonja Visser, een 

van de professionals van Meldpunt Signaal vertelt: ‘Het duurt even voordat 
mensen weten dat je er bent en waarvoor ze bij je terecht kunnen. Maar we 
zien een forse stijging in het aantal telefoontjes de afgelopen maanden. Fijn 
dat steeds meer mensen weten dat we er zijn om hulp te bieden waar 
nodig.’ Meldpunt Signaal is er voor iedereen die zich zorgen maakt over het 
gedrag of de situatie van een ander.  
 
Meldpunt Signaal bestaat sinds 2020 en is in het leven geroepen om instanties 
zoals politie en huisartsenpost te ontzorgen. Er werd namelijk niet alleen 
gebeld voor noodgevallen, maar ook vaak voor personen die geen acute zorg of 
hulp nodig hebben, maar over wie wel zorgen zijn. ‘Hartstikke logisch dat 
mensen hiervoor een hulpinstantie bellen’, aldus Sonja Visser. ‘Het is ook 
belangrijk dat ze dit blijven doen. Maar politie en huisartsenpost weten niet 
altijd wat ze met zulke meldingen moeten. Daarom is er Meldpunt Signaal, voor 
iedereen die belt zónder noodgeval, maar mét zorgen.’  
 
Bezorgde buur of (zorg)professionals? Iedereen mag bellen. 
Meldpunt Signaal is er voor uiteenlopende zorgen. Telefoontjes kunnen 
bijvoorbeeld gaan over een bekende met wie het niet zo goed lijkt te gaan, 
maar er kan ook gebeld worden over een onbekende. Er kan ook contact 
opgenomen worden door mensen die voor zichzelf bellen. Dit gaat bijvoorbeeld 
om personen die het gevoel hebben dat ze grip verliezen of dat het niet zo 
goed gaat. Ook (zorg)professionals kunnen bellen als ze te maken krijgen met 
personen met verward gedrag. Dit kan een patiënt zijn, maar ook iemand van 
wie ze geen idee hebben wie het is. Ook bij twijfel of de vraag bij Meldpunt 
Signaal hoort, mag zeker gebeld worden.  
 
Politie voelt positief effect van Meldpunt Signaal 
De politie in Noord-Limburg laat weten dat het aantal meldingen over niet-
noodgevallen vanaf de opening van Meldpunt Signaal flink gedaald is. ‘Het is 
moeilijk om dit aantal precies vast te stellen of aan de komst van Meldpunt 
Signaal te koppelen, maar we zijn erg blij met de ontwikkelingen. Het is fijn 
dat mensen die bellen over verward gedrag het gevoel hebben dat ze gehoord 
worden en de benodigde hulp krijgen.’ Meldpunt Signaal is 24 uur per dag, 
zeven dagen per week voor iedereen bereikbaar via 0900-0116.  

 
 



 
 
 
 

Uitslag Grote Clubactie 2022 
Op 6 december vond de 

trekking van de Grote 
Clubactie 2022 plaats. Iedereen 
die AVV America gesteund 
heeft door loten te kopen, kan 

nu kijken of er een mooie prijs is gevallen op zijn/haar lot. 
De hoofdprijzen zijn in ieder geval op deze loten gevallen: 
- 1e prijs € 100.000,-      0164966 
- 2e prijs Auto Skoda Kamiq, 2 jaar zorgeloos rijden 2055078 
- 3e prijs Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,-  3043550 

Maar er zijn nog véél meer lotnummers in de prijzen gevallen.  
Kijk op https://lotchecker.clubactie.nl voor de volledige uitslag.  
Geen internet? De uitslag hangt ook in het opstellingenkastje aan 
de zijkant (kant van de brug) van Café Boëms Jeu. 
Prijs of geen prijs? AVV America wil in ieder geval iedereen 
bedanken die loten gekocht heeft. 
AVV America wenst iedereen Fijne Feestdagen en een gezond 

en sportief 2023. 

 

EETPUNT AMERICA  
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! 
Dan bent u van harte uitgenodigd.  
Woensdag  4 januari 2023 is er weer Eetpunt. 
Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 1 

januari. 
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 4 januari. 
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. 

https://lotchecker.clubactie.nl/


 

Ook dit jaar is er weer een mooie kerstboom door de 
gemeente Horst aan de Maas op het kerkplein geplaatst ! 

Sommigen hebben hier al hun kerstwens of 
tekening ingehangen. 
Hang ook úw kerstwens in deze boom zodat 
iedereen het kan lezen. 

 

Aan het einde van het jaar een woord van dank aan alle 
bezorgers van de Dagwinkelfolders. Inmiddels bestaat 
dit clubje uit ca. 15 personen, waarvan er elke 2 weken 

wel een aantal in de weer is.  
Super dat jullie dit vrijwillig doen!! Wij zoeken nog een 

paar bezorgers.  

Dagwinkel America i.s.m. St. Brood op de 
Plank 

 

Wij wensen U een fijne Kerst 
en een gezond 2023 met veel goed nieuws ! 

De redactie van ’t Peelklokje 
 

Op zondag 23 april 2023 organiseert de St. Brood op de 

Plank weer de OPEN BEDRIJVENDAG.  

Er zijn al een paar bedrijven, die toegezegd hebben om 
mee te doen.  

Bent u als bedrijf (groot of klein) geïnteresseerd om deel 
te nemen op locatie of (voor de kleinere bedrijven) op 
het Bedrijvenplein ? Neem dan contact op met de St. 

Brood op de plank: Huub Geuijen (06-13439510) of Hay 
Mulders (06-21274075) 

 

Wat doe je met een schemerlamp of een 
kettingzaag die het niet meer doet of met een jas 

waar rits van kapot is ?  

Weggooien? Mooi niet! 

Het volgende Repaircafé is op 
zaterdag 14 januari  

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

Wij proberen er nog iets van te maken! 

Tot ziens in het LaefHoês. 
Allemaal fijne feestdagen! 

 

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! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do what you can, where you are, with what you have – doe wat je 
kunt doen, waar je ook bent, met wat je ook hebt. 

Het gastgezin dat ontheemden uit Oekraïne opvangt, is 
door Elseviers Weekblad uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar 
2022. Meteen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne lieten 
veel Nederlanders zich van hun beste kant zien. Zelfs hun huizen 
zetten ze open, soms langdurig en nog steeds.  
Dit Nederlandse gastgezin, waarvan wij er in America ook 
hebben biedt door zijn gastvrijheid en hartelijkheid zoveel 
ontheemde Oekraïners opvang, zonder aarzelen. En soms 
maandenlang. Een bijzondere en optimistische prestatie in een 
jaar dat zich vooral kenmerkt door grote somberheid en een 
opeenvolging van crises.  
Hoofdredacteur Arendo Joustra: ‘Het mooie aan deze opvang is 
dat ze niet door de overheid is afgedwongen. Vaak kwam er zelfs 
geen overheid aan te pas. Het is spontane hulp, geïnspireerd door 
de beelden van de oorlog, de herkenbaarheid van de situatie, of 
grootouders die acht decennia geleden onderduikers een 
schuilplaats boden. Het is “Wir schaffen das” op z’n Nederlands.’ 

Chapeau!! 
 

Dementie  
“Heb je even voor mij, maak wat tijd voor mij 
vrij”. Een mooie tekst  van een liedje van Frans 
Bauer. 
Hoe mooi is het als wij wat tijd vrij kunnen maken 
voor eenzame oudere mensen. Zeker in deze donkere dagen voor kerst.  
Een praatje, een kopje koffie, een wandeling of misschien wel een 
spelletje. 
Ken jij iemand die alleen is, een buurvrouw/buurman misschien een 
tante/oom, trek de stoute schoenen aan en verras iemand met een 
bezoekje. 
Een klein gebaar, maar het maakt een groot verschil.  
   
Cora Keijsers, werkgroep dementie America 
Mail: ccm.keijsers@gmail.com  Tel 06 15351954 

 

mailto:ccm.keijsers@gmail.com


Huisartsenpraktijk America 
- Helaas zijn er met heel veel medicijnen 

leveringsproblemen. Daardoor kan het 
zijn dat u een ander merk krijgt en dat het 
iets langer duurt. Alle apotheken hebben 
dit probleem. 

-  
– 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. 

– Op maandag 20 februari carnavalsmaandag is de huisartsenpraktijk + de 
apotheek gesloten. ALLEEN VOOR Spoed kunt u deze dag contact 
opnemen met huisartsenpraktijk Kronenberg, tel. 077-4672829. 

– Uitleg herhaalmedicatie: 
Herhaalmedicatie die een specialist (vanuit het ziekenhuis) voorschrijft 
kunt u NIET herhalen via de doktersassistente maar via de apotheek als 
u van ons een herhaalreceptje heeft meegekregen. Heeft u geen 
herhaalbriefje, dan zult u deze moet eerst via de specialist moeten 
aanvragen. 
Medicatie die via de huisarts/ praktijkondersteuner loopt kan wel via de 
doktersassistente besteld worden. 
 
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 wensen iedereen fijne kerstdagen en de beste 
wensen voor 2023! 

 
Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen 

kunt contact opnemen met Spoedpost Noord Limburg 0900 8818 

 

MEDEDELINGEN  ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA 
Rooster rondom Kerstmis:  (als er geen mis is, is de kerk gesloten) 
Zondag 18 december: geen mis 
Zaterdag 24 december (Kerstavond) 
Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 uur “kindje wiegen” in onze eigen St. 
Josephkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij zijn welkom bij de 
kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje voorgelezen zal worden en een 
kerstliedje zal worden gezongen. En de kinderen mogen natuurlijk ook zelf even 
het kindje wiegen.  
We beginnen op tijd! 
Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 uur. 
Deze Kerstviering is een Gezinsmis. Voor jong en oud. De zang en de teksten en 
het kerstverhaal worden verzorgd door kinderen uit America.  
 
Op zondag 25 december, 1e Kerstdag, is er een Hoogmis  om 11.00 uur, met 
medewerking van het Gemengd Kerkkoor uit America.   
Na de hoogmis is de kerk open tot 17.00 uur voor bezichtiging van de kerststal 
of om een kaarsje aan te steken. 
 
We hopen velen welkom te mogen heten bij een van deze vieringen, een 
sfeervol begin van deze feestelijke tijd. 
 
Op maandag 26 december, 2e Kerstdag  is er in onze kerk geen mis. 
Zondag 01 januari -Geen mis Zondag 08 januari -Mis om 11.00 u. 
Zondag 15 januari -Geen mis Zondag 22 januari -Mis om 11.00 u. 
Zondag 29 januari - Geen mis 
  
Ook als kerk moeten we onze energiekosten beheersen.  
De energieprijzen rijzen de pan uit. In de parochiefederatie Horst Sevenum 
verbruiken we ca 78 000 kWh aan stroom en ca 76 000 m3 gas. Dat was al duur 
maar wordt onbetaalbaar in de nabije toekomst. Vandaar dat de kerk ermee 
aan de slag moet. Gas dat we niet gebruiken, hoeven we niet te betalen en 
draagt dus bij aan verlaging van de gasprijs voor iedereen. 
Een lagere temperatuur in de kerk, een afscheiding maken zodat de ruimte 
kleiner wordt of de H mis verplaatsen naar b.v. het gemeenschapshuis. Er is 
gewikt en gewogen. De keuze door het federatiebestuur is vooralsnog gemaakt 
om in het kerkgebouw te blijven. Wel is afgesproken om de stooktijd te 
verminderen en de temperatuur in de kerk op max 15 °C te houden. Dat 
betekent dat het in de kerk “kouder” zal zijn dan u gewend bent en dat het 
nodig is om je daar goed op te kleden. Een uitzondering maken we voor de 
Kerstvieringen. Dan willen we iedereen wel ontvangen in een warmere kerk. 
Blijkt het te koud te worden of te zijn, dan overwegen we mogelijk toch tot 
een tijdelijke verplaatsing van de vieringen naar andere gebouwen. We zullen 
dit dan natuurlijk tijdig met iedereen communiceren na de Mis en in het 



plaatselijk krantje. 
We realiseren ons dat dit niet comfortabel is, en dat dit mogelijk afschrikt om 
naar de kerk te komen. Maar we denken ook dat als u dit weet en u zich daar 
op de juiste manier op aankleedt, het in de praktijk wel mee gaat vallen. Nog 
een tip: meestal is het voor in de kerk het warmst. Het stookregiem zal gelden 
in de wintermaanden en we hopen dat we net zo’n milde winter krijgen als het 
afgelopen jaar. Hopelijk heeft u begrip heeft voor dit besluit. Mocht de 
temperatuur toch een belemmering zijn, laat het ons weten voor als we nog 
iets voor u kunnen betekenen.  
 
Ziekencommunie: 
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere 
omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per 
maand, of nu met Kerstmis, de communie zou willen ontvangen, geef dit dan 
door voor 20 december aan het algemeen secretariaat Parochiefederatie Horst-
Sevenum,  waartoe ook onze kerk behoort (tel. 077-3981416) of geef het door 
aan Ine Daniels-v.d. Coelen (tel. 06-18260231 of 077-4641438). De priesters van 
de federatie staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan. Het 
algemeen secretariaat is trouwens gesloten vanaf 23 december 12.00 uur tot en 
met zondag 8 januari. 
 
Opgave misintenties, fundaties enz.: 
Dit kunt u doen door middel van een briefje in de brievenbus, Pastoor 
Jeukenstraat 4  of bij Mart Derks, tel. 077-4641956, mjg.derks@home.nl  of via 
het Secretariaat van de RK Parochiefederatie Horst-Sevenum waartoe onze kerk 
behoort. Contact algemeen secretariaat  tel. 077-3981416. Op maandag-, 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Email: 
secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl   Intenties t/m de 2e week 
van januari dienen uiterlijk 20 december binnen te zijn. Het tarief voor een 
mis op zondag is per 1 januari verhoogd naar €30,00.  De minimum 
kerkbijdrage voor 2023 is vastgesteld op € 130,00.  
Voor meer informatie en overige bedragen kijk op het informatiebord naast de 
kerkdeur. Bankrekeningen bij de Rabobank: voor missen  NL44RABO 0102 5012 
97, en voor kerkbijdrage NL76RABO 0102 5075 11   t.n.v. St. Josephparochie 
America. 
 
Telefoonnummer priesternooddienst:  
Hebt u dringend een priester nodig, bijv. voor een ziekenzalving ( en niet voor 
het doorgeven van misintenties en andere vragen) dan is hiervoor een 
telefoonnummer beschikbaar: 06-55408023. Mocht u niet direct contact krijgen, 
spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en telefoonnummer in. De priester die op 
dat moment de telefoon beheerd kan mogelijk op het moment dat u belt druk 
bezig zijn. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld!  
 
 

Vervolg mededelingen kerk: Vrijwilligers gezocht 
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Heeft u een of meerdere uurtjes per 
week, per maand of per jaar tijd en zoekt u een leuke bezigheid, weet dat er in 
een parochie altijd wel wat te doen is. U wordt met open armen ontvangen.  
Er is altijd wel plek bij onze werkgroepen, denk aan: het kerkhof schoffelen (1x 
per maand), koper poetsen (2x per jaar), kerk poetsen (1x per jaar grote poets 
of 1x per 2 maanden), gezinsmisgroep, avondwake, acolieten, lectoren, 
collectanten, gemengd kerkkoor enz. 
Voor meer informatie informeer bij Ine Daniëls-v.d. Coelen, tel. 06-18260231, 
077-4641438,  h.i.daniels@home.nl . 
 
We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hele fijne 
Kerstdagen toe te wensen en een gezegend Nieuwjaar en vooral ook alle 
medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar.  
 
Namens de Parochiefederatie Horst-Sevenum en de coördinatoren van de St. 
Josephparochie America, Ine Daniëls-v.d. Coelen,  
tel. 06-18260231  077-4641438    h.i.daniels@home.nl  

 

Activiteiten Zij Vooruit! 
Beste leden en belangstellenden, 
 
Op woensdag 11 januari beginnen we het 
nieuwe jaar met een lezing over de ziekte 
van Lyme. We horen veel over ‘Pas op 
voor een tekenbeet’. Maar wat houdt het 

nu echt in. Hoe herken je een tekenbeet en wat als deze besmet is? Deze 
avond, verzorgd door Leo en Ans Philipsen zullen we alle informatie krijgen 
over deze ziekte. 
 
Locatie: Aan de Brug, Aanvang: 20.00 uur 
 

Verder wensen we alle leden en niet leden 
fijne feestdagen en  

een gelukkig en gezond 2023. 
 

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! 

mailto:mjg.derks@home.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
mailto:h.i.daniels@home.nl
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Beste leden van Zij Vooruit!, 
 
Ook staat het extra programma nog open voor 
aanmelding, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht America jan. /feb. ‘23.  
December 2022 
21 - Openbare dorpsraadvergadering 
24 t/m 8 – 1 – 2023 – Kerstvakantie 
29 - Volleybalmixtoernooi Senioren & Recreanten VC Trivia 

 
Januari 2023 
4 – Eetpunt in Aan de Brug  
7 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America 
8 - America Bruist  
11 – Zij Vooruit - lezing ziekte van Lyme 
11 – Kienen voor ouderen 
14 – Repaircafe in het LaefHoes van 10-12 uur  
14 – Prinsenbal en verlovingsbal Turftreiers 
15 – Nieuwjaarsconcert Fanfare St.Caecilia 
20 – Senioren Expo Eindhoven KBO  
21 – Playbackavond jongeren en volwassenen 
22 – Jeugdplaybackshow met uitkomen Jeugdprin(es) 
22 - Inleveren kopie Peelklokje 
22 – Voorverkoop zittingsavonden 
25 – Gezellige middag  KBO 
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 
8 – Kienen voor ouderen 
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 
22 – Kienen KBO 
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! 
Wat ontzettend fijn dat jullie ons weten te vinden met vragen op het 
gebied van welzijn, zorg of wonen. Het blijft mooi dat we 
verschillende dorpsbewoners aan elkaar kunnen koppelen, zodat 
hulpvragen worden opgelost. We mogen oprecht trots zijn op een 
dorp met zoveel mensen die iets voor een ander willen betekenen. 
Graag houden we jullie op de hoogte van hoe het met America Left gaat 
en waar we mee bezig zijn: 
 
We zijn blij te kunnen mededelen dat Nellie Hermans één dagdeel in de 
week werkzaam gaat zijn als huishoudelijk ondersteuner. Nellie stelt 
zich op een andere plek in dit Peelklokje graag voor. 
Het aantal hulpvragen, óók voor huishoudelijke ondersteuning, blijft 
groeien. We zijn daarom nog steeds opzoek naar nieuwe 
huishoudelijk ondersteuners. Hij of zij zal in eerste instantie op 0-
urenbasis actief zijn als huishoudelijk ondersteuner voor onze inwoners. 
Interesse? De vacature is te vinden op een andere plek in dit Peelklokje.  
America Left is een groeiende organisatie en wil in de nabije toekomst 
ook thuiszorg gaan leveren. Daarom gaan we begin volgend jaar 
gesprekken voeren met de zorgverzekeraar. We komen daarom graag in 
contact met mensen, die hier meer over willen weten of die hierover 
willen meedenken: mensen die zelf in de zorg werkzaam zijn en 
mogelijk een rol voor zichzelf zien binnen America Left of mensen 
die graag willen meedenken over hoe we thuiszorg kunnen gaan 
aanbieden in America. Neem gerust contact op met Ellen van Heijster 
om hierover in gesprek te gaan.  
Studenten van Hogeschool Arnhem/Nijmegen hebben onlangs met 
inwoners gesproken. Deze gesprekken waren nodig om een concept-
meetinstrument te ontwikkelen. Met dat meetinstrument komen we er 
gemakkelijker achter in hoeverre jullie tevreden zijn over de diensten 
van America Left. Ook krijgen we zo meer informatie over waar jullie 
tevreden mee zijn en wat er nog verbeterd moet worden. Dat concept-
meetinstrument hebben we ook al kunnen testen onder drie inwoners 
die al hulp van America Left hebben ontvangen. De ervaringen van deze 
inwoners tijdens het invullen van het meetinstrument nemen de 
studenten mee. Uiteindelijk zorgt dat voor een definitief 

meetinstrument, waarmee we de diensten van America Left voor 
jullie kunnen blijven verbeteren. Alvast dank voor jullie bijdrage 
hieraan! 
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. 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 (tot 1-1-2023) Ellen Jacobs: 06-22123006 
Mariet Roelofs: 06-27441662 
Alle 3 bereikbaar via dorpsondersteuner@americaleft.nl  
Ellen van Heijster: 06-25508367 / ellenvanheijster@americaleft.nl 

 

KBO nieuws. Beste leden, 

Op 20 januari gaan we naar de 
SeniorenExpo in Veldhoven. 
We worden opgehaald met de bus en weer thuisgebracht en vertrekken 
om 9.00 uur bij de kerk. De kosten zijn € 7.00 P.P daar zit de bus en de 
entree bij. Er zijn nog enkele plaatsen dus geef je snel op. 
25 Januari hebben we een gezellige middag bij aan de Brug. 
Dit is een middag die opgeluisterd wordt door iemand die op 
verschillende instrumenten muziek kan maken, het is een ware 
kunstenaar op dat gebied, deze middag is gratis en begint om 14.00 uur.  
Geef je ook hiervoor op zodat wij weten wat we kunnen verwachten, 
opgave kan tot 20 Januari. 
Zoals we op de ledenvergadering besproken hebben zijn we opgestapt 
bij KBO Nederland, dat betekent dat we een ander blad gaan krijgen als 
dat we gewend waren. Dit blad heet Ons Limburg en zal ook 11 keer 
bezorgd worden met alle informatie die we nodig hebben. 

Verder wensen wij iedereen hele fijne 
kerstdagen en een gezond 2023. 

Opgave mogelijk bij Frans Steeghs 0774641336/ 0620702173. 
Groetjes het bestuur. 

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


Ruilbieb de Laeshook 
 

Deze ruilbieb is ontstaan bij de opening van het LaefHoes, bijna 6 
jaar geleden. Alle boeken zijn gratis ter beschikking gesteld door 
inwoners van America. Intussen zijn er boeken bijgekomen en 
weggegaan. Lees je graag een goed boek uit diverse categorieën ? 
Kom dan eens langs in het LaefHoes en neem 1,2 of 3 boeken mee 
om te lezen. Een volgend keer ruil je ze gewoon weer om. De 
ruilbieb is elke dag open in de tijd dat het LaefHoes open is, 
meestal tussen 8 en 17 uur.  
Er is een vak met daarop “RETOURBOEKEN”: hier kunt u de 
gelezen boeken in terugleggen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden en er is geen registratie. Niet moeilijk dus.  
De werkgroep Ruilbieb zorgt dat alles netjes blijft en zorgt dat er 
regelmatig nieuwe boeken in de kast komen.  

Hebt u thuis nog goede leesboeken? U kunt ze altijd brengen. 
Veel leesplezier en wie weet tot in de Laeshook! 

We wensen u fijne feestdagen toe 
Werkgroep Ruilbieb . 

  

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 

 

   Nieuwjaarsconcert  

St Caecilia 
Wijziging aanvangstijdstip: 

Zondag 15 januari  St Jozefkerk America 

Aanvang concert 15.00uur 
 
 

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!  

 
 

Kampioenengala / nieuwjaarsbijeenkomst  
America bruist 2023 

Op zondag 8 januari 2023 worden onze kampioenen uit 
2022 en mensen die een bijzondere prestatie hebben 

geleverd weer in het middelpunt gezet.  

Verder is op deze middag ook de prijsuitreiking van de 
Americaanse quiz.  

Benieuwd wie dit jaar de winnaar wordt? Kom dan zeker 
kijken. Vanaf 15.30 uur is de Bondszaal open.  

 
 Na afloop maken we er weer een keigezellige avond van 

met muziek van Ad’s Vintage vinyl show!!  

Tot 8 januari in de Bondszaal. .  
St. Brood op de plank en Americaanse quiz  

 

 

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 

 

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. 

Wij wensen u allen fijne feestdagen toe en  
een gezond 2023! 

 

 

 
 

 
 

http://www.laefhoes.nl/
mailto:beheerder@laefhoes.nl
https://mijnafvalwijzer.nl/
https://www.horstaandemaas.nl/afval-niet-opgehaald


 
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. 

 
 
 

 
 

Zondag 8 januari – Bondszaal vanaf 15.30 uur  
  

Muziek door Ad’s Vintage vinyl show 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

Vrachtwagenchauffeur (Parttime) 
Wij zoeken een (Parttime) vrachtwagenchauffeur 
voor de avonduren. Het betreft een functie voor 
één of meerdere avonden in de week. 
Wij zijn flexibel in het aantal dagen dat je wilt 
rijden. Op vaste dagen of liever op oproepbasis?  
Samen plannen we wat bij jou past. 
De werkzaamheden bestaan uit het vervoeren van kamerplanten naar diverse 
klanten in Nederland en Duitsland. 
Wij vragen: 
- Rijbewijs CE + code 95  - Flexibel  - Betrouwbaar 
Wij bieden: 
- Fijne, moderne werkomgeving  - Flexibiliteit 
- Goed Salaris en secundaire voorwaarden (CAO Glastuinbouw) 
 
Dus werk je graag in een kleinschalig bedrijf, heb je een goede werkinstelling en 
ben je graag onderweg. Dan ben jij degene die wij zoeken. 
Deze en andere vacatures kan je terugvinden op www.heijnenpotplanten.nl  
 
Heb je interesse bel dan naar 077-4642681 of mail naar 
info@heijnenpotplanten.nl    Ook gepensioneerden zijn van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


Sportvereniging Oxalis 
• Horst aan de Maas 

• Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het 
competitieprogramma op onze website: 
www.svoxalis.nl 

• Sinterklaasviering bij SV Oxalis 
Op vrijdagavond 2 december kwam Sinterklaas op bezoek. Het was een erg 
gezellige avond. De kangoeroes, F en E jeugd mochten om de beurt even naar 
voren komen om te kletsen met Sinterklaas. Daarna deden de teams nog een 
leuk dansje en mochten ze met de Sint en zijn pieten op de foto. De avond werd 
afgesloten met een grote polonaise waarin alle ouders niet achter konden 
blijven.  
• Naast de Sinterklaas avond, kregen de Kangoeroes, F-jeugd, E-jeugd en 
het G-team bezoek van twee pieten die mee kwamen trainen. De pieten deden 
mee met de 
oefeningen. 
De training 
werd 
afgesloten 
met een 
gezellige 
groepsfoto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
28-12-2022: Blacklight toernooi voor de jeugdteams.  
 
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 

 

 
 

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

 

 
 

 
 
 

 

 

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…… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Uitnodiging 
 

Op woensdag 18 januari 2023 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen een leefbaar America houden! 
Al sinds 1949 zetten bewoners zich in voor de 
leefbaarheid van America, en met succes….. 
 
Vele van ons doen al wel ergens iets van 
vrijwilligerswerk. Heel goed natuurlijk, dat houdt 
America sterk. Om America nu en in de toekomst 
ook leefbaar te houden is het belangrijk dat er steeds weer 
nieuwe mensen zich in willen zetten voor ons dorp. De dorpsraad 
is een organisaties die zich bestuurlijk inzet voor ons dorp. Zij 
hebben al vele zaken weten te realiseren in het belang van 
America.  
En dat willen ze blijven doen. 
 
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een toekomstbestending 
America? Kom dan eens een keer naar een openbare 
dorpsraadvergadering en/of neem contact op met Marco Hesp, via 
06-51554717 of voorzitter@dorpsraadamerica.nl. 
We hebben jou hard nodig!!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ben jij nog niet bij Jong Nederland America? 

Dan wordt het echt tijd hiervoor, toch…??? 
 

Vanaf jouw 5e verjaardag mag je bij de leukste en 

gezelligste jeugdvereniging van America. En zeker als je 

van (buiten)spelen, ravotten, sporten of knutselen houdt. Maar we doen nog 

veel meer bij JNA, iedere week namelijk wat anders. Wil je weten wat? Kom 

dan gewoon een keer gratis (met een klasgenootje mee) naar de 

groepsavond van jouw leeftijdsgenoten. Of kijk op www.jnamerica.nl op 

“Groepen” voor een overzicht van alle groepsbijeenkomsten in Blokhut Ôs 

Thoês aan de Kerkbosweg 34. Voor vragen kun je altijd contact opnemen 

met Marco Hesp via info@jnamerica.nl of 06-51554717 of kijk eens op 

www.jnamerica.nl.  

We zien je graag een keer….. 

 
 
 
 

 

Mijn naam is Nellie Hermans, ik ben 67 jaar en geboren 

en getogen in America.  
Na mijn arbeidzame leven ben 

ik nu ruim een half jaar met 
pensioen. 

Nu kan ik samen met Arno 
genieten van de mooie dingen, 

zoals wandelen, fietsen, 
golfen, de kinderen en 

kleinkinderen. Daarnaast ben 
ik graag bezig in de tuin, thuis 

of elders, bv. in de 
Kloostertuin. Echter in de 

winterperiode is dat werk wat 
minder, en nu is het idee 

geboren om me aan te melden 

als ondersteuner/ hulp bij het 
huishouden bij America Left voor één morgen in de 

week. Op deze manier kan ik wat betekenen voor de 
medemens en kunnen we de zorg dicht bij huis houden. 

America Left, een goed initiatief voor ons dorp.  
 

 

Beste Turftreiers 
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten. 

Voor meer informatie over carnaval 2023, kijk op 
www.turftreiers.nl 

Of op onze Facebookpagina. 
 

 
 
 
 

http://www.turftreiers.nl/


Kick-off bijeenkomst ECO erf Wouterstraat. 
Deze bijeenkomst is op dinsdag 17 januari om 

19.30 uur bij ‘Aan de Brug’ in America. 
Laat even weten of je erbij kunt zijn via:  

E-mail: wonen@inamerica.nl 
Telefoonnummer : 06 21 65 52 34 

Het gaat om een cluster van ca. 10 woningen, 50 – 70 m2 
woonoppervlakte, modulair, verplaatsbaar, en remontabel 

woningontwerp. 
Het gebiedsconcept is gebaseerd op de landelijkheid van de  

omgeving en de mogelijkheid om een eigen woonsfeer te creëren.  
Duurzaam bouwen met een zo laag mogelijke ecologische 
voetafdruk, de energie die verbruikt wordt is afkomstig uit 

duurzame bronnen (CO2 neutraal) 
Kernwaarden: DUURZAAM, SAMENVOORZIENEND, BETAALBAAR!  

werkgroep Wonen/Bouwen in America 

 

 

BEDANKT !! 

De allereerste Levende Kersttocht in America. 

Wauw, wat was het een mooie avond! 

Wij willen graag iedereen die op welke wijze dan ook een steentje 

heeft bijgedragen aan deze avond heel hartelijk bedanken.  

Wat bijzonder hoe eenieder zijn of haar medewerking verleende. 

Graag zien we u volgend jaar terug,  

op zaterdag 16 december 2023. 

Organisatie Levende Kersttocht America 

Liesbeth, Peter, Huub, Marion, Els en Marco 

 

LOTGENOTEN HORST 
www.lotgenotenhorst.nl 
 
GESPREKSGROEP ROUW,VERLIES & VEERKRACHT 2/23 
 
Voor  wie  ? 
Voor mensen, die een  verlies hebben geleden zoals het verlies van ’n 
dierbare of het verlies van gezondheid. 
Vaak weet je even niet meer hoe je verder moet gaan met je leven en 
kun je wel wat steun gebruiken. Dan is er de lotgenotengroep Horst.nl. 
Een groep lotgenoten van , voor en door lokale mensen. 
 
Samen delen verbindt 
Waarom deelnemen aan zo’n gespreksgroep? 
Van ’n aantal deelnemers uit de 2ste gespreksgroep kregen wij onlangs de 
volgende reacties: 

• Ik vond steun, begrip en herkenning; 

• Horen dat anderen ’t zelfde meemaken is herkenning. Het helpt mij in mijn 
proces; 

• Ik werd gezien en gehoord in ’n veilige omgeving; 

• Opnieuw voelde ik de pijn, ik kon deze aanvaarden en loslaten; 

• Samen delen doet helen. 
 

Nieuwe gespreksgroep 
Zit jij  ook midden in een rouwproces en heb je behoefte aan 
ondersteuning? 
Meld je dan aan voor de komende gespreksgroep rouw, verlies en 
veerkracht. 
 
Datum     :  19  jan. ;   2  en 16  febr.;  2  en 16  en 23 maart. 
Tijdstip    :  13.30 tot 15.30 uur 
Trainer    :  Ine Schriever  en  Toon Emonts 
Locatie    :  huiskamer huis van de wijk Norbertus,  
  Gebr. Van Doornelaan 25 in Horst 

Aantal     :  6 á 7 deelnemers  Kosten     : gratis 

 
Aanmelden:  Ine Schriever 06 83040886  of  Toon Emonts 06 38379563 

 
 
 

mailto:wonen@inamerica.nl


Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes, 
 
Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en daarmee is 
ook de tijd van Carnaval weer in zicht. En het belooft een 
bijzonder mooi seizoen te worden. Een prachtig seizoen dat 
we graag samen met alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes willen vieren. Om te 
beginnen op 14 januari met het verlovingsbal/prinsenbal. Hier zullen we 
erachter komen wie er dit jaar met carnaval in het Turftreiërsriek voorop zullen 
gaan.  
Prinsenbal/Verlovingsbal op 14 januari 
Met de lucht nog gekleurd van de vuurpijlen van oud op nieuw starten we de 
carnaval van 2023 op zaterdag 14 januari met het Prinsenbal/Verlovingsbal. Er 
wordt weer volop gewerkt om er een mooi, spannend maar vooral gezellig feest 
van te maken.  
Dus komt allen en maak er samen met het nieuwe boerenbruidspaar en 
kersverse prins en adjudanten een onvergetelijk begin van deze carnaval van.   
Consumptiemunten 
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden gekocht van CV 
de Turftreiërs zijn bij alle carnavalsfeesten in de Bondszaal geldig. Munten die 
bij het einde van de carnaval over zijn kunnen uiterlijk carnavalsdinsdag 21 
februari tijdens het Carnavalsbal in de zaal worden ingewisseld.  
Optocht 
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag 20 februari. 
Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen, verenigingen, 
vriendengroepen of wie dan ook, om op de een of andere leuke manier mee te 
doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar weer van alles gebeurd in 
America en de wijde wereld daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: 
dát is nou echt iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch onderwerp 
en zorg met vele andere deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 20 
februari. Opgaveformulieren voor de optocht staan op onze website 
www.turftreiers.nl en komen in de carnavalsoplage van het Peelklokje. 
Vrijwilligers 
Met het carnavalsseizoen voor de deur zijn we net als alle voorgaande jaren op 
zoek naar vrijwilligers. Van tapper, glazen ophaler, tussenbuffet tot 
bonnenkassa. Wil je graag je steentje bijdragen aan een mooi feest en lijkt het 
jou of juist jullie vriendengroep leuk om te helpen? Mail dan naar 
turftreiers@outlook.com en we zorgen dat je benaderd wordt. Alle hulp is zeer 
welkom! 
 
Programma 
Het programma voor Carnaval in één overzicht vindt je elders in dit Peelklokje.  
 

Het bestuur en de leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs 
wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2023. 

Dorpsondersteuners America. 
Dorpsondersteuners helpen bij het vinden van oplossingen op het 
gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Zij kijken wat de 
hulpvrager nodig heeft, zelf kan doen en zoekt in zijn of haar 
omgeving naar oplossingen. 
In America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, maar ook 
veel mensen die een aanbod hebben en iets willen doen voor een 
ander. Vaak gebeurt dat ook al zonder dat daar een verbinder 
voor nodig is.  
Als dorpsondersteuner heb ik meestal de verbinding kunnen leggen 
tussen een hulpvrager en u als vrijwillige aanbieder van uw tijd en 
uw “talent’ voor de ander. Samen kwamen we dan bijna altijd tot 
een match en een oplossing. Het is Voor elkaar en door elkaar! 
Sinds augustus zijn er 2 dorpsondersteuner bijgekomen (Ellen 
Jacobs en Mariet Roelofs). De afgelopen maanden heb ik samen  
met hen verkend wat het werk van de dorpsondersteuner inhoudt, 
welke hulpvragen en contacten er zoal zijn en hebben we met 
veel mensen al kennis gemaakt.  Ze zijn ook al actief op allerlei 
gebieden. Ze raken steeds enthousiaster en hebben er zin in. 
Na 1 januari zal ik een stap terug gaan doen na 9 jaar als 
dorpsondersteuner. Ik vertrouw er op dat zij het net zo leuk gaan 
vinden als ik. Veel succes Ellen en Mariet.  
Ik wens u fijne feestdagen toe en vooral een gezond 2023!  
Hay Mulders Dorpsondersteuner.  
 

Valpreventie voor ouderen 
Eindelijk is het zover: binnenkort start de cursus Valpreventie voor 
ouderen. 70 Plussers kunnen hier aan deel gaan nemen. D.m.v.  
een screening wordt het valrisico en de mobiliteit in kaart 
gebracht. Mensen met een verhoogd risico wordt een 
beweegaanbod aangeboden en indien nodig ondersteuning op 
maat. Het doel is om het aantal valincidenten terug te brengen.  

Ook in America gaat dit aangeboden worden. 
Ook de dorpsondersteuners gaan dit oppakken. 

Elders in het Peelklokje staan hun contactgegevens. 

http://www.turftreiers.nl/
mailto:turftreiers@outlook.com


 Bezige handen, nu stil en gevouwen  
 IJverig, zorgzaam, in liefdevol vertrouwen 

 Nu heb je rust in lichaam en geest 
 Vaak zullen wij nog denken  

 aan wat is geweest 

 
 

 
 We zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij in ons midden mocht zijn. 

 Vrij onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
  lieve, zorgzame vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma 

 

Fien Vervoort – van Well 
 

 Siebengewald, 4 maart 1929      Sevenum, 12 december 2022 
 

             Echtgenote van  

          Frans Vervoort  
 

 
    Meijel  Diny en Peter 
 
    Horst  Leo en Petra 
 
    Horst  Wilma en Leon 
         Kyon en Marc 
         Noël en Irene 
 
    America Ria en Sjaak 
         Evi en Mick 
         Remi en Tamar 
 
    Venray  Ger en Maria  
         Raúl 
         Yanick  
 Correspondentieadres: 
 Molenstraat 69 
 5768 EB Meijel 

 
Zaterdag 17 december hebben we afscheid genomen van Fien  

in crematorium Boschhuizen in Oostrum (Venray). 
Veel dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Verzorgingshuis 

Sevenheym voor de fijne zorg die mam mocht ontvangen. 

"Peggy's productiehuis en Muziekvereniging St. Caecilia 
America slaan de 
handen ineen en zetten 
in november 2023 de 
meeslepende 
theatervoorstelling 
"Terug naar ROWWEN 
(Christiaan) HÈZE" op de 
planken van 
Schouwburg Venray. Wij 
zijn op zoek naar 
diverse acteurs die deze 
oude legende weer tot 
leven willen brengen. 
Wil jij bijdragen aan 
een theaterproductie 
die gaat over de Noord-
Limburgse Peel en 
lokale muziek? Wil jij 
een prachtige 

theaterzaal vullen en mensen écht raken met jouw 
toneelspel? Geef je dan op vóór 20 januari en dan zien 
we je graag tijdens de auditiedag op 28 januari om 
10.00u. Wie weet sta jij in november te schitteren op 
het podium.  
Zang niet vereist. 
Repetitiedag: donderdag 
Opgeven: peellegende@hotmail.com" 

 
 

 
 
 

mailto:peellegende@hotmail.com


 



 



Kendedeze nog ? 
 

Het boerengezelschap van 1993. 

Ook al weer 30 jaar geleden! Waar blijft de tijd?  
Wie zal het dit jaar worden?  

 
Heb je ook zo’n mooie foto met een verhaal ?  
Dan kun je die sturen naar info@oudamerica.nl  

 
Wij zijn er blij mee! 

 
Werkgroep Oud America zie ook www.oudamerica.nl 

 
 
 

 

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


 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 
 

Wilt u dorpsgenoten helpen 
met energie besparen?  

 
Meld u aan als coach of 
klusser bij het 
Energiebespaarteam! 
 
 
 
Met het Energiebespaarteam helpt gemeente Horst aan de Maas 
inwoners bij het besparen van energie én geld. Wanneer u aansluit 
bij het Energiebespaarteam kunt u dit doen als coach of als klusser. 
De energiecoach geeft advies over energiebesparing en de 1e 
stappen naar een duurzaam huis. De energieklusser installeert 
tijdens het bezoek gratis energiebesparende oplossingen. Daarmee 
helpt u direct energie besparen bij onze inwoners. 
 
De besparing is ieder jaar terug te zien op de energierekening 
Na een korte training gaat u vanaf begin 2023 eerst langs bij 
inwoners die hulp willen, een laag inkomen hebben en een woning 
hebben met energielabel E, F en G. Een goed geïsoleerd huis, een 
warmtepomp of zonnepanelen is namelijk niet voor iedereen 
haalbaar. Juist mensen met een laag inkomen en slecht geïsoleerd 
huis hebben last van de stijgende energieprijzen. Daarom willen we 
hen eerst helpen. Helpt u mee? 
 
Zet ook uw energie in om anderen te helpen 
Voor uw inzet als coach of klusser ontvangt u een 
vrijwilligersvergoeding. Weten wat we nog meer bieden en vragen? 
Neem dan een kijkje op deze pagina en meld u voor 18 januari aan 
via www.horstaandemaas.nl/energiecoach 

 
 
 
 

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


 

Mensen in het nieuws. 
 

Op 24 november overleed Haij Nillesen, echtgenoot van Truus 
Nillesen – van Dijnen (Zouavenstraat 11). Haij was 86 jaar.  
Op 12 december overleed in Sevenum, Fien Vervoort – van Well, 
echtgenote van Frans Vervoort. Fien was 93 jaar.  
 
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 
via redactie@peelklokje.nl .  
 
De Carnaval staat weer voor de deur en op 14 januari weten we 
wie de opvolgers worden van Prins Geert 2e  , Prinses Christine en 
het Boerenbruidspaar Dirk en Milou. In de loop van januari en 
februari volgen de andere carnavalsactiviteiten.  
 
Aan het eind van het jaar 2022 willen we graag alle medewerkers 
van het Peelklokje bedanken voor hun geweldige vrijwillige 
maandelijkse inzet: de redactieleden, de vouw- en nietploeg, de 
trouwe bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders en de 
begunstigers. We gaan in 2023 alweer de 37e jaargang in.  
We wensen alle lezers zo fijn mogelijke kerstdagen en alle 
goeds toe met veel goed nieuws voor 2023.  
 
Dit geldt ook voor de lezers buiten America en in het buitenland 
die het Peelklokje online lezen via www.peelklokje.nl . 
 
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. 

 
 

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

