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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 MEI
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).
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 en leden van de OVA kunnen adverteren.
* AFVALINZAMELING in 2013 *

Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op 29 april en op 2, 6, 13, 16, 23, 27 en 30 mei
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis
gele afvalzak) , Plastic afval (in container) : 29 april, 13 en 27
mei.
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken wordt aangeboden,
zal niet met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil
wordt verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie
hiervoor de kalender) genoemde afvalstromen, dat vanwege de
afmetingen niet in een tariefzak kan worden aangeboden. Het grof vuil
wordt op afroep opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden
doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt
gratis opgehaald.
Klein gevaarlijk afval
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De
eerstvolgende inzameling in America is op 16 mei 2013
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15
– 16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk
afval inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur.
Koelkasten en diepvriezers
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude
gratis afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries
over heeft, zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze
gratis aan huis laten ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden
doorgegeven bij het gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777

Glas
Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse
glasbakken bij de kerk en aan de Slikweg. Zet a.u.b. geen glas los bij
de container.
Vlakglas
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden
via callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het
mogelijk om zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling,
Metaalweg 5, Venray. Denk aan een legitimatiebewijs!
Oud papier / karton .
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong
Nederland bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of
gebonden).
De eerstvolgende keer zal dit zijn op zaterdag 18 mei a.s.
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!!
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen
goed te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.
Grof tuinafval:
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van
2,5 meter) worden door de gemeente na oproep tegen betaling
opgehaald. (tel. 4779777).
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij
de gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal
50 cm)) kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele
jaar door blijven staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval
niet in de korf
Oud ijzer
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal
per jaar al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en
bruingoed (bijv. wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten

en diepvriezers (zie hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers").
Ook halen zij accu's, lege verfblikken, lege olievaten en lege tonnen
op. Met een bijbetaling worden ook auto's en olietanks (indien aan
beide kanten ontdaan van kopkanten) opgehaald. Auto- en
tractorbanden halen zij niet op en mogen ook niet in de container
worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.
In 2013 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data : 13 en 14 juni .
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de
Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer
brengen. Telefoon Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte plakweg 38 B, 5966 RK
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.nl
Textiel e. d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. De firma Reshare zamelt
i.o.v. de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof,
schoenen, huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende
inzameling is 24 april .
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het
sportpark. Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in .
Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel.
4779777).Wat onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de
afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los
opgehaald, maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde bags..
Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags
(1/4 m3) voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de
verkoop van de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt
beschikbaar. In America is dat bij Bestratingsbedrijf van Rengs,
Hoebertweg 6.
Steenpuin
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren,
klinkers etc) wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal
daarvoor bestemde bags. Meldingen hiervoor kunnen worden
doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Naast de bigbags
wordt ook gewerkt met minibags (1/4 m3) voor kleine

hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en minibags
is in elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).
Herbruikbare goederen
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog
werkende elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels,
wasmachines, televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding,
lampen, fietsen etc. Hier geldt dat de spullen moeten voldoen aan de
regel: schoon, heel en compleet!
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor
rechtstreeks bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit
Roermond, tel 0888-444444. Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder
digitaal aanmelden.
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald
wordt.
Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de
noemer wit- en bruingoed.
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te
bieden:
1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte)
apparaat gratis bij de winkelier inleveren;
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de
inzameling van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij
u aan huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven
bij gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.
Ophaalroute vloerbedekking
Wordt gratis op afroep opgehaald. Meldingen dienen te geschieden
zoals de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777
Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald.
(tel. 4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor

bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de
gemeentewerf, Americaanseweg 43 te Horst.
Auto- vrachtauto en tractorbanden
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook
nieuwe koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de
bedrijven een vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten
ophalen door de gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa.
Henraath Melderslo (max. 5 stuks zonder velg gratis). Voor meer of
andere banden wordt ook hier een vergoeding gevraagd.
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u vanaf 4
januari in de tariefzak, die één keer in de 2 weken bij u aan huis
opgehaald worden. De zakken dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg
te staan.
Zwerfafval
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit
te melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt
over de eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht
dan een stevige boete.
Inzameling plastic verpakkingsafval
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers
Informatie, klachten e.d.
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en
mededelingen kunt U terecht bij de afvalconsulente van de
gemeente Horst aan de Maas: 077-4779777.
U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en
geen hondenpoep op de stoep
Zwerfvuil gezien?
graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777
Een beter milieu begint bij jezelf !!!

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode
invoeren en u krijgt een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer algemeen
112
Politie
0900-8844
Gemeentehuis
4779777
Basisschool
4641918
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans OJC Cartouche
4642166
Handboog (de Krekel)
06-42861821
Jong Nederland (Blokhut)
4642983
Redactie Peelklokje
4642033
Dagblad De Limburger
0478 – 530112
Woningstichting (Horst)
3974200
CIZ Nrd Limburg
088-7891640
SOS tel. Hulpdienst
077 – 3548888
Huisartsenpost:
0900-8818
Melding zwerfvuil 4779777

Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Prov. klachten telefoon (o.a. stank) 043-3617070
Secr. Kerkbestuur M. Derks 4641956
Stichting " Aan de Brug"
4641269
0648012459
Kantine (v.v America)
4641212
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 4641255
Gymnastiekzaal
4641924
Dorpsraad America
06-51554717
Hallo Horst a/d Maas
3961356
Lokale omroep Reindonk
3987742
Gehandicaptenplatform
3986684
Kindertelefoon
0800 – 0432

Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88
Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen: Nettie Driessen
06-27656346

Tafels, banken en hangtafels te huur
De Werkgroep Oud - America beschikt over een flink aantal
klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate
handig bij een feestje of een andere gelegenheid. De setjes
zijn tegen een kleine vergoeding per dag te huur.
Er zijn ook hangtafels te huur.
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,
(tel. 4641928)

REDACTIE PEELKLOKJE
Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje
ontvangen, neem dan even contact op met de redactie.

Archieven verenigingen
In de Oudheidkamer de Moeek zijn al een flink aantal
verenigingsarchieven aanwezig. Verenigingen die er al lang niet meer
zijn, maar ook nog bestaande verenigingen. Mocht u geen raad
weten met uw archief, neem dan even contact op met Nico Vermeer
(tel. 4641390) van de St. Werkgroep Oud America. U kunt ook altijd
even langskomen op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.
Werkgroep Oud America.

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE.
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
0800 – 7000
Meld Misdaad Anoniem"
Openingstijden
ma t/m vr.
09.00 - 17.00 uur
za / zondag
gesloten
Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen en Dana
van Rens.
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.

Attentie !!!!!
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts
ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 0800 7000.

Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer
De Moeëk in “Aan de brug”
De openstelling is op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca.
15.30 uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s,
paperassen e.d.
Leuk idee: kom eens een keer met een groep op bezoek, of
organiseer een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in
de historie van ons dorp.
Belangstellenden zijn van harte welkom
op de bovenverdieping van Aan de Brug.
Ook bereikbaar voor minder validen
OPROEP !!!
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 (4641949).

Het Peelklokje op internet: kijk op www.americaweb.nl
Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op
www.inhorst.nl
Voor actueel nieuws, ook uit America.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de
dorpen in de omgeving: kijk eens op www.hephorst.nl

Openingstijden Wegwijzerloket
Horst aan de Maas.
Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst
op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst,
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504.

KADOTIP op DVD !!!
De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD,
evenals de film uit 1993 over
“America en zijn Turftreiers” en de film over
America 1991.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op
zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer
van 13.30 tot 15.30 uur.
U kunt hiervoor ook terecht bij
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen.
U kunt bij het CIZ terecht voor:
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging
(wijk)verpleging)
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen

of

U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur,
088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur bereikbaarheid.

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)

Op 2 mei zijn wij
Piet Vervoort en
Rinie Vervoort-Peeters

50 jaar getrouwd.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en
vieren dit samen met familie en genodigden op 3 mei.
Zwarte Plakweg 2e
5966 RK America.

KAARTENACTIE
In week 23/24 houden we weer onze jaarlijkse kaartenactie. Van
dinsdag 4 juni t/m dinsdag 11 juni komen leden van het
Kinderkoor de Peelpareltjes weer bij u aan huis met pakjes
wenskaarten (kaarten voor geboorte, verjaardag, huwelijk,
jubileum, neutraal). Kosten: 2,50 € per pakje.
We hopen dat we welkom zijn en dat u onze vereniging wilt
steunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.
Bestuur Kinderkoor de Peelpareltjes

Op 10 april 2013 ondertekenden woningstichting Woonwenz en het
bestuur van het Gezondheidscentrum America (GCA) de
intentieovereenkomst om de bouw van het nieuwe
Gezondheidscentrum voor te bereiden. De beoogde locatie is bij
Basisschool De Wouter (Gerard Smuldersstraat) in America. Het
gebouw zal een oppervlakte van ca 830 m2 hebben.
De volgende participanten zullen in het gebouw onderdak vinden: De
Zorggroep, Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America,
Fysiotherapiepraktijk Westsingel en Podotherapie Thijssen.
Momenteel worden gesprekken gevoerd met enkele nieuwe
participanten.
In de komende periode zullen Woonwenz en het bestuur GCA de
plannen voor het gezondheidscentrum concreet uitwerken. Daarbij
wordt nauw samengewerkt met de gemeente, met schoolbestuur
Dynamiek en met de gemeenschap America. De bouw zou eind 2014
in gebruik genomen moeten worden.
Het bestuur wil met het gezondheidscentrum inspelen op de nieuwste
ontwikkelingen. Dat betekent dat het gezondheidscentrum nauw
verbonden wordt met de zorgvraag en de zorgkracht van America. Het
GCA moet van en voor de bewoners van America zijn. Daarvoor is
onder andere een dorpspanel van ca 50 inwoners gevormd. Zij zullen
de komende weken een vragenlijst beantwoorden waarmee de
behoefte aan zorg, maar vooral ook wat mensen zelf willen bijdragen
aan zorg en welzijn van elkaar, in beeld gebracht wordt. Ook wordt een
Dorpsdagboek in omloop gebracht. Daarin kunnen jongeren, gezinnen
en senioren hun droom voor de toekomst van America opschrijven.
Samen met de Cliëntenraad, de Dorpsraad en stichting Synthese
worden de uitkomsten van de vragenlijst en het Dorpsdagboek
verwerkt in een wensenlijst voor samen-zorgen in America. Die
wensenlijst wordt ook vertaald in de inrichting van het
Gezondheidscentrum.

Beste mensen van America,

Zijn tijd staat stil…….

In week 20: van 13 tot en met 17 mei
is het weer tijd voor de Zonnebloemloterij.

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling en condoleances die
wij mochten ontvangen na het overlijden van ôs vader en opa

Wij komen die week met onze vrijwilligers bij u aan
en wij hopen dat u ons niet met lege handen laat gaan.
Wilt u ons steunen, dat zou geweldig zijn
en ook voor onze gasten is dit ontzettend fijn.
Want zonder uw steun kan de Zonnebloem niet bestaan.
Bij voorbaat willen wij u danken,
omdat u mee heeft gedaan!
De vrijwilligers van de Zonnebloem,
Afdeling America

Verschijning boek ‘De Hel van Watenstedt’
Begin mei verschijnt het boek ‘De Hel van Watenstedt’. Het boek gaat over de Tweede
Wereldoorlog en vertelt het verhaal van Arie Crommentuijn uit Helenaveen. Hij werd opgepakt
tijdens de Grote Kerkrazzia in 1944 en gedeporteerd naar Duitsland. Op 4 mei wordt het eerste
exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van Deurne.
Kerkrazzia
Tijdens de Grote Kerkrazzia op 8 oktober 1944 omsingelden Duitse soldaten Helenaveen,
alsmede een groot aantal Noord- en Midden-Limburgse plaatsen, waaronder ook America en
Kronenberg. De Duitsers pakten op die dag meer dan tweeduizend mannen tussen zestien en
zestig jaar op en in de weken daarna nog eens duizend tijdens kleinere razzia’s. In ‘De Hel van
Watenstedt’ vertelt Arie zijn persoonlijke relaas. Het boek is geschreven door schoondochter
Heidi Geven.
Eerste exemplaar
Op 4 mei, na de Dodenherdenkingsbijeenkomst in Helenaveen, wordt het eerste exemplaar
uitgereikt aan de burgemeester van Deurne. Het was de bedoeling dat Arie Crommentuijn dit
zelf zou doen, maar helaas is hij, na een kort ziekbed, op 29 januari jl. overleden.
Momenteel wordt geïnventariseerd hoe groot de oplage moet zijn. Wanneer u belangstelling
heeft voor het boek, kunt u mailen naar info@dehelvanwatenstedt.nl of een bericht sturen
naar postbus 48, 5735 ZG in Aarle-Rixtel. Meer informatie: www.dehelvanwatenstedt.nl

Thei Linskens

Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van verzorgingshuis
Sevenheym,
huisartsenpraktijk van Dongen en Briensveld
uitvaartverzorging voor de bijzondere ondersteuning.
Met trots kijken wij als familie terug op een mooie en waardige
afscheidsdienst in de kerk.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat hij in zijn leven
voor velen zoveel heeft betekend.
Kinderen en kleinkinderen Linskens
America, april 2013

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent
u van harte uitgenodigd.
Woensdag 15 mei 2013 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 13 mei tot 12 uur.
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er
gezellig worden “gekaart”.
Opgeven en afmelden bij;
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17.
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 15 mei.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van
€11,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens
het Eetpunt

Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor
actuele foto’s van gebeurtenissen in America.
We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons
archief.
St. Werkgroep Oud America
Neem contact op met H. Mulders (4641949)

Zin in een lekkere wandeling ?
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan de
gele stickers en strips.
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet.
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder geval
bij het vertrekpunt Boëms Jeu.
De route is in 2 richtingen te bewandelen.
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en Werkgroep
Oud America.
Wij wensen u veel wandelplezier.

Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op
www.landschaphorstaandemaas.nl

Attentie!!!

Regelmatig komt het voor dat kopij te laat wordt ingeleverd. Dus:
Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje.

Deze keer is dat zondag 17 mei a.s.
Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid om kopij voor het Peelklokje aan te leveren
per e-mail.
Dit werkt voor ons tijdbesparend.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

Cadeautip !!!

Boek: Van 16 naar America
Het prachtige boek dat in 1991 uitgegeven is t.g.v. het 100 –
jarig bestaan van de parochie America
is herdrukt.
De verkoopprijs is € 27,50 .
Voor bestelling, afhalen of informatie: zaterdagmiddag in de
oudheidkamer de Moeëk of via Hay Mulders (tel. 4641949) /

BLOEDPRIKKEN
Op maandag van 08.00-08.30 uur
en op donderdag van 09.30-10.00 uur.
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10.
Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.

hay.mulders@ziggo.nl

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is
0800 - 7000.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
•

Van 29 april t/m 3 mei zijn er geen huisartsen aanwezig
op de praktijk i.v.m. vakantie. De apotheek is deze week
gewoon geopend, m.u.v. 30 april (feestdag)
Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175 (tijdens vakanties en nascholingen)
• huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum,
tel.077-4673868 (tijdens nascholingen)
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.0774672829. (tijdens nascholingen).
U kunt natuurlijk ook op onze website:
www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht voor
herhaalrecepten en andere vragen en reacties.
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America
Aan alle inwoners van America
Het is weer bijna zover!

Ruimte beschikbaar
Voor vergaderingen en feestjes.
Neem contact op met de beheerder,
telefoon 06-48012459.
Hij vertelt u alles over de mogelijkheden.

Stichting aan de Brug

De Gezamenlijke Nationale Collecte van America. 3 – 7 juni 2013
Hoe zat ’t ook alweer?
Zes jaar geleden zijn we begonnen met het bundelen van alle
nationale collectes, waarvoor een contactpersoon is in America. Dit
had vooral te maken met de terugloop van collectanten. Bovendien
had het een heel groot voordeel voor iedereen: er werd dan nog maar
één keer gevraagd om te doneren aan de verschillende nationale
fondsen.
Eind mei ontvangt u een envelop van ons in de brievenbus. Hierin zit
een invullijst, waarop u precies kunt aangeven aan welk fonds u iets
wilt geven.
Ieder fonds heeft uw steun hard nodig!
We rekenen er dan ook op, dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt. U
telt zelf uiteindelijk uw totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de
envelop mét de invullijst erbij.
De envelop kunt u dichtplakken.
Deze envelop wordt dus in de week van 3 t/m 7 juni weer bij u
opgehaald.
De collectant is waarschijnlijk iemand uit uw straat of buurt. Alle
collectanten zijn te herkennen aan hun naamkaartje met ons logo.
Ook op de emmer ziet u ons logo.
Wilt u graag helpen? Graag!
Wij zoeken altijd nieuwe collectanten. U kunt zich aanmelden bij
Wilma van Ginkel.
Via collectes@americaweb.nl of op telefoonnummer: 077- 4641278
Alvast bedankt!
Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog
persoonlijk benaderd.

Recreanten gezocht
Korfbalverenigingen Erica, Wittenhorst, Vonkel Girls en ODOS
zijn sinds maart 2012 een samenwerking aangegaan.
Momenteel zijn we aan het bekijken of er voldoende interesse
is om een recreantenteam op te starten.
Heb je vroeger gekorfbald of een ander balspel beoefend? Ben
je enthousiast supporter van je kinderen?
Lijkt het je wel leuk om af en toe lekker te bewegen? Dan zijn
de recreanten misschien wat voor jou!
Het recreantenteam bestaat minimaal uit 8-12 personen die 1x
per week gezellig willen sporten in competitieverband.
Niveau en leeftijd spelen hierbij geen rol en de sfeer is
ongedwongen. In de wintermaanden wordt er in de zaal
gespeeld.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Heb je interesse en wil je
korfbal eens proberen?
Kom dan gerust eens langs op een woensdagavond om de sfeer
te proeven en te kijken of het wat voor jou is!
Bij Erica is er een groep korfbalfitters, die wekelijks sportief
bezig zijn op het veld, maar die momenteel niet meer
meespelen in de recreantenontmoetingen.
Voor meer informatie neem contact op met: Nellie Hermans
van KV. Erica via tel. 077-4641325 of mail naar
nelliehermans@home.nl of erica.america@knkv.nl

Programma Voetbal AVV America 1
Programma april:
28 april

America – SVOC (laatste wedstrijd)
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

We willen alle supporters bedanken voor de steun het
afgelopen seizoen en we hopen jullie volgende competitie weer
te treffen op het sportpark Erica.
Spelers en technische staf van America 1
America 1 wordt gesponsord door Station America

Klachten woon en leefomgeving.

Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan
rechtstreeks contact opnemen. Dit kan via de site
www.horstaandemaas.nl, klik dan op Gemeentehuis , daarna
op > Meldingen, klachten en bezwaren.. Dan komt het meteen
op de goede plek binnen en kan gericht actie worden
ondernomen. Degene die de klacht meldt krijgt antwoord terug
over de afdoening.
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via
telefoonnummer 077-4779510.

Gem. Horst aan de Maas.

Huisdieren
Het komt regelmatig voor dat er huisdieren losgelaten worden
die eigenlijk in een asiel thuishoren.

Rectificatie
Op de middenpagina van de Parochiegids 2013
is een storend foutje geslopen:
Banknummer 1025.01.511 moet zijn
1025.07.511.
Kerkbestuur parochie America.

DODENHERDENKING DE ZWARTE PLAK /
BRABANTSE PEEL.
Op 4 mei a.s. zal ook in America weer de traditionele jaarlijkse
dodenherdenking plaats vinden. Oud verzetsdeelnemers van de
Zwarte Plak / Brabantse Peel en sympathisanten van deze groep
organiseren jaarlijks deze plechtigheid om de gevallen
(mede)strijders te gedenken.
Bovendien heeft men tot doel om bij de bewoners van deze streek de
herinnering levend te houden aan de offers die in de
bezettingsperiode werden gebracht door de bewoners van de
Limburgse en Brabantse Peel, die zich niet bij de onderdrukking en
overheersing door de Duitse bezetters wilden neerleggen.
U bent welkom vanaf 19 uur in het Peelmuseum aan de
Griendtsveenseweg.
Om ongeveer 20.00 uur zal een sobere plechtigheid beginnen bij
het verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg met als afsluiting
twee minuten stilte, gevolgd door een bloemlegging.
In de nabij gelegen ontvangstruimte van het Peelmuseum (voormalige
blokhut) is er na afloop van de herdenkingsplechtigheid gelegenheid
om elkaar weer, in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en om
herinneringen op te halen. De koffie staat klaar.
Het organiserend comité heet oud en jong van harte welkom om deze
herdenking bij te wonen.

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2013
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis door de brievenbus.
We hebben de indruk dat dit maandblad goed gelezen wordt.
Deze maand is weer de gebruikelijke jaarlijkse financiële actie
voor het Peelklokje.
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje, dan
kan dit op de volgende manieren:
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a)
2.direct op rekeningno:1025.06.043 onder vermelding van:
vrijwillige bijdrage Peelklokje 2013.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

Op zoek naar uw verhaal over America !!!!!
Het dorpsdagboek !!
Zoals elke Americaan weet, is America een dorp om trots op te zijn:
Een mooi dorp met een bloeiend verenigingsleven, (gelukkig) nog een
heleboel basisvoorzieningen en vooral heel veel harde werkers die er
samen de schouders onder willen zetten om dit vooral ook zo zien te
houden. Kortom een actieve gemeenschap !!
Maar het kan nog mooier. Aan de ene kant omdat het behoud van dit
niveau niet vanzelfsprekend is (denk aan de bevolkingskrimp,
vergrijzing, economische crisis), aan de andere kant omdat we een
ondernemend dorp zijn met ambities.
Sinds eind van vorig jaar hebben de dorpsraad en het bestuur van het
gezondheidscentrum de koppen bij elkaar gestoken en zijn een
werkgroep gestart. De werkgroep gaat onderzoeken wat er leeft in
het dorp: wat is de kracht van America?
Wat gaan we doen?
We willen een boek over de toekomst van America samenstellen.
Hiervoor worden 15 zgn. dorpsdagboeken rondgedeeld, waarvan u
ook een exemplaar kunt krijgen. Het kan zijn dat u dit boek krijgt
van uw buurman, van een kennis of vriend of zomaar van een andere
Americaan. Het dorpsdagboek begint met alleen maar blanco
pagina’s, maar doordat het van hand tot hand gaat worden deze stap
voor stap gevuld.
Wat vragen we u?
Vervolg dorpsdagboek:
Vul een van de pagina’s in het dorpsdagboek met uw verhaal, droom
of idee voor de toekomst van America. U mag zelf bedenken hoe u
dat doet. Schrijven, dichten, tekenen, fotograferen; alles mag! Neem
daarvoor ongeveer twee dagen de tijd en geef het boekje daarna
door aan iemand anders uit America.
Wat wordt het resultaat?
Als ieder dorpsdagboek gemiddeld door 20 personen ingevuld wordt
hebben we op het eind van de rit 200 verhalen, dromen en ideeën.
En weten wij wat er leeft in het dorp en waar de energie zit. Want
daarmee maken we America nog mooier.

Met de inhoud van het dorpsdagboek als basis willen we projecten op
gaan starten die de leefbaarheid ten goede komen. Projecten die we
zelf kunnen realiseren of die we in samenwerking met bijvoorbeeld
de gemeente moeten oppakken.
Hoe verder ?
Eind april zullen de dorpsdagboeken uitgezet worden bij een 15-tal
Americanen.
We hopen van harte dat iedereen die het dagboek thuis krijgt er echt
even voor wil gaan zitten om samen de KRACHT VAN AMERICA in
beeld te brengen !!

Alvast hartelijk dank hiervoor.
Dorpsraad / Gezondheidscentrum In de kern gezond.

Senioren aan de Computer

Bent u nog niet zo thuis op de computer?
Maar vindt u het wel leuk om hier eens iets meer over te weten.
Wilt u leren e-mailen, internetten, surfen, internetbankieren, foto’s
bewerken, etc.?
Bij Aan de Brug worden cursussen gegeven voor zowel beginners als
voor degenen die al enige computerervaring hebben.
De cursussen worden gegeven op woensdagochtend, woensdagavond,
vrijdagochtend en vrijdagmiddag.
Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie).
Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961).

Activiteitenoverzicht America 2013
April
29 – aanvang meivakantie
30 – Koninginnedag
Mei
1,8,15,22,29 -Peelmuseum open op Woensdag (13.30 – 16.30 u.)
4 – Dodenherdenking
5 – Bevrijdingsdag
7 – Happen en trappen (en stappen) KBO
8 – Kienen voor ouderen
9 – Hemelvaartsdag
12 - Moederdag
12 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)
13-17 – Loterij Zonnebloem
15 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
15 – Eetpunt America
18 -: Afsluitdag Jeugd korfbalkring Horst.
18 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
19 – inleveren kopie Peelklokje
19 – 20 – Pinksteren
22 – Bedevaart KBO Ommel
25-26 - Provinciaal Juniorentoernooi, Jong Nederland America
26 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur
Juni
5,12,19,26 - Peelmuseum open op Woensdag (13.30 – 16.30 u.)
4 t/m 11 – Kaartenactie Kinderkoor de Peelpareltjes
8 – Maxiorendag, Jong Nederland America
9 – Vrije markt fanfare St. Caecilia
9 – Open zondag Peelmuseum (13-16 u.)
12 – Kienen voor ouderen
12 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
15 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
16 – Vaderdag
18 – Fietstocht KBO
19 – Eetpunt America
19 - Zonnebloem De Rozenhof in Lottum
22 – uitstapje Kinderkoor de Peelpareltjes
23 – inleveren kopie Peelklokje (juli / aug.)
23 – Peeltoernooi fanfare St. Caecilia
23 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur
26 – Excursie Liberty museum Overloon KBO
28 – Aanvang zomervakantie basisonderwijs
29 – Seizoensafsluiting, Jong Nederland America

Wedstrijdprogramma Korfbalver. Erica 2e helft veld 2012-2013
Wedstrijd
datum

Aanvang

Thuis team

Uit team

Sportpark

4/20/2013

9:00

Erica F2

Swift F2

4/24/2013

20:00

De Peelkorf 6

Erica 1

Erica
De Vlies
YSSELSTEYN

4/25/2013

19:00

Erica B1

MKV B1

Erica

4/27/2013

12:30

Emos B2

Erica B2

4/27/2013

12:30

JES C1

Erica C1

Schaijk
't Venster
VENHORST

5/8/2013

20:00

Erica 1

De Treffers 3

5/11/2013

14:00

Oranje Wit (L) B1

Erica B1

5/11/2013

16:00

De Peelkorf B2

Erica B2

5/11/2013

10:15

De Korfrakkers C3

Erica C1

5/15/2013

20:00

De Eendracht 2

Erica 1

Erica
't Klaverblad
LEUNEN
De Vlies
YSSELSTEY
Watermolenwe
g ERP
sportpark
Liessel

5/18/2013

14:00

Erica B1

SVOC 01 B1

Erica

5/22/2013

20:00

Erica 1

Oostrum 2

Erica

5/25/2013

14:00

Erica B1

Swift (V) B2

Erica

5/25/2013

12:15

Erica B2

De Korfrakkers B3

Erica

5/25/2013

11:00

Erica C1

Swift (V) C2

Erica

Wil jij (blijven) wonen in
America ?
Ben jij op zoek naar een betaalbare woonruimte in America?
Er zijn weer mogelijkheden om “zelf” te gaan bouwen op een
perceel aan de Lisdodde.
B&B Onroerende Zaken uit Merselo biedt graag de hulp aan om samen
met jullie een plan van aanpak te maken, bijvoorbeeld onder de
naam BIEB, Bouwen In Eigen Beheer. Deze vorm biedt vele voordelen,
die graag aan jullie wordt uitgelegd. Op 23 april is er al een groepje
geïnteresseerden bij elkaar geweest. Het blijkt dat er heel veel
mogelijk is en dat er op maat gebouwd kan worden. Interesse
verplicht nog tot niets.
Het zou voor America fijn zijn als dit gaat lukken. Het is o.a. bedoeld
voor starters, senioren en zelfs woningen met kantoor aan huis kan.
Nieuwsgierig geworden? Interesse ? Neem z.s.m. (liefst voor half mei)
contact op met de dorpsraad (Marco Hesp voorzitter@dorpsraadamerica.nl .

Uitnodiging
Op woensdag 15 mei 2013 is er weer een Openbare
Dorpsraadvergadering
U bent hier altijd van harte welkom.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug.
De volgende zaken staan er deze maand onder andere op de agenda:
- Gezondheidscentrum America
- De kracht van America
- Informatieavond Gezondheidscentrum
- Zwarte Plakheide
- Uitbreiding Willems America BV
- Kermis 2013

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
Onze ruiters zijn weer fanatiek van start gegaan dit jaar. Paasmaandag stond
er een bosrit op het programma. Met 7 ruiters gingen ze op weg naar “de
schaak”. In de pauze werden ze verrast met zelfgemaakte erwtensoep,
broodjes en paaseieren. Het was een mooie tocht. Na een keer uitstel,
konden we dan op 7 april toch onze clubkampioenschappen houden. Onder
een stralende zon werden de diverse rubrieken verreden en nieuwe
clubkampioenen gehuldigd. Bij de pony’s was dit wederom Indy Kleuskens
met Ricky en bij de paarden was dit Ineke Broeders met Alisto. Proficiat
dames! Tijdens de middagpauze mochten we 2 leden in het zonnetje zetten.
Nellie Tielen en Henk Vullings zijn al 40 jaar lid van onze vereniging en
hebben een hele staat van dienst, dat vonden we toch wel een
erelidmaatschap waard. Nellie is begonnen als actief ruiter, deed het
secretariaatswerk tijdens concoursen, daarbij ging ze altijd mee als
begeleidster van 4 rijdende kinderen en tegenwoordig is ze de rechterhand
van de voorzitter. Henk is eveneens begonnen als actief ruiter, was jarenlang
instructeur en bestuurslid en is ook nog verschillende jaren voorzitter
geweest. Al met al twee mensen die we heel erg dankbaar zijn voor hun
inzet en daarom terecht gehuldigd. Proficiat!
Verder is ook het concoursseizoen weer van start gegaan. Op 13 april is Indy
Kleuskens met Ricky 3e geworden bij het CB dressuur in Maasbree. Een mooie
prestatie, proficiat!
Op 27 april zijn de pony’s te gast in Merselo, en op de 28e de paarden. Op 12
mei is er een ponyconcours in Horst en op 26 mei in Velden. De paarden zijn
hier op 25 mei te gast. We wensen alle deelnemers een sportieve strijd en
succes.

Voor de 21ste keer organiseert TWC Oranje Horst op
Koninginnedag, dinsdag 30 april , de Oranjetocht. Een dag
vol fietstochten voor recreanten en toerfietsers van jong tot
oud. De uitstekende organisatie hiervan wordt dit jaar
beloond door de NFTU met drie sterren.
De fietstochten zijn zoals altijd onderverdeeld in 3 categorieën:
gezinstochten,
vrije toertochten, en ATB (mountainbike) tochten.
Recreanten kunnen tochten maken van 30, 45 en 65 km waarvan de
eerste twee afstanden het meest zijn geschikt als gezinstocht. De
kosten zijn per persoon € 3,00 , jeugd t/m 15 jaar € 1,00 . Voor de 65
km tocht is het inschrijfgeld € 4,00 p.p. Vertrek 10.00 – 14.00 uur.
De ervaren toerfietsers kunnen terecht voor de 95 km (kosten € 5.00
p.p.) en de 120 km (kosten € 6.00 p.p.). Vertrek 8.00 – 9.00 uur. De
150 km (vertrektijd is 7.30 – 8. 30 uur); kosten € 7. 00 p.p. . Leden van
de NFTU/KNWU en VWB krijgen € 1.00 korting op vertoon van
lidmaatschapskaart. Scan en Go is mogelijk!
Deze tochten leiden o.a. door het natuurpark Maas-Schwalm-Nette en
kennen beklimmingen rondom Herongen , Hinsbeck en de Süchtelner
Höhen.
ATB-ers kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 30, 40, 50 km over
zeer gevarieerd parcours met single tracks, klimmetjes en
kombochten. Vertrek 9.00 – 10.00 uur en de kosten hiervan zijn €
5.00 p.p. . Na afloop kunt u uw ATB schoonspuiten.
Na afloop is er de bekende after-bike gezelligheid met muziek, een
hapje en drankje op het terras. Maar u kunt ook de fietsenmarkt
bezoeken of er iets voor u te koop is.
Startplaats van alle tochten: De Merthal, Gasthuisstraat Horst.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.twcoranje.nl
,
Facebook: twcoranjehorst, of OranjetochtHorst of neem contact op
met Giel Smets, tel. 077-4672585 of
mail: oth@twcoranje.nl .

Uit de dorpsraadvergadering van 17 april J.l.
- Jan van Dongen kwam ons bijpraten over de ontwikkelingen
rond het Gezondheidscentrum. De vooruitzichten zijn prima.
(zie persbericht elders in het Peelklokje). Onlangs zijn er
intentieovereenkomsten getekend door de betrokken “
partijen” en staat de weg open voor verdere activiteiten. Ook
is er contact met mogelijk nieuwe participanten. Wat denkt
van een eigen tandarts of mondhygiëniste ?
- in het gesprek rond het Gezondheidscentrum kwamen
allerhande wensen, dromen en gedachten naar voren rond
accommodaties en voorzieningen in America. De dorpsraad wil
dit graag met inwoners bespreken. Op niet al te lange termijn
zal dit (mogelijk) onderwerp zijn van een info-avond.
- 23 april is er een bijeenkomst geweest met mogelijk
geïnteresseerden voor het bouwen in America.
- enige tijd geleden heeft er een evaluatie plaatsgevonden over
de kermis 2012 met de betrokkenen. Hier en daar waren er
nog wel enkele zeer kritische geluiden over de kermis (o.a.
geluidsoverlast, dreigend vandalisme), maar ook een heleboel
verbeteringen t.o.v. voorgaande jaren. Of en welke
aanpassingen er plaats gaan vinden zal binnenkort met de
betrokkenen bekeken gaan worden.
- over de ontwikkelingen rond de Zwarte Plakheide zal
binnenkort een info-bijeenkomst plaatsvinden.
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op
woensdag 15 mei a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug.
U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in
America.

Wij zetten ons in voor het boeiende cultuurlandschap en de
prachtige natuur in het land van Peel tot Maas. Dat doen wij door
middel van erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke
akkerranden en amfibiepoelen, maar ook door het ontwikkelen
van boeiende wandel- en fietsroutes.
Zie de vernieuwde website www.landschaphorstaandemaas.nl
Op deze website leest u meer over onze activiteiten en
subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een
groen en aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen,
werken en recreëren is. Daar gaan wij voor!

Peelmuseum.
Graag willen we iedereen bedanken die het mogelijk hebben
gemaakt dat de peeldag weer bijzonder goed geslaagd is.
Standhouders van elders maar ook van ons eigen America
waren in grote getale aanwezig. En de verenigingen zoals De
Peelpareltjes, Paardenvrienden, toneel De Vrije Spelers, de
kinderen van de Schoolklas,en zeker niet te vergeten alle
vrijwilligers die mee geholpen hebben om deze dag te doen
slagen.
Allemaal hartelijk dank.
Bestuur en Leden Peelmuseum America.

Nieuwe website

www.mijnhorstaandemaas.nu Zo luidt de naam van een
nieuwe, innovatieve website die zich volledig richt op de
inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in Horst aan
de Maas. Een website waar een veelheid aan plaatselijk nieuws
en lokale informatie bijeen gaat komen. Gevarieerd, dagelijks
vers en overzichtelijk gepresenteerd. Alles vóór en dóór Horst
aan de Maas.

Vrije Markt America 9 juni 2013
Zoals reeds eerder aangekondigd organiseert op zondag 9 juni
aanstaande muziekvereniging St. Caecilia America de jaarlijkse Vrije
Markt in America. Er is die dag weer van alles te koop op de markt
en er zullen enkele activiteiten plaatsvinden op het plein voor de
kerk. Dit jaar speciale aandacht voor de kinderen met een hele
speciale activiteit en een echte Kindermarkt op de parkeerplaats aan
de Nusseleinstraat.
Dit jaar is de opzet iets anders dan voorgaande jaren. U kunt zich nog
opgeven voor een standplaats (van 4 meter breed). Er zijn geen
kosten aan verbonden. Zoals voorgaande jaren dient u zelf voor een
kraampje of iets dergelijks te zorgen. Wij kunnen u niet garanderen
dat u dezelfde plek kunt krijgen als voorgaande jaren. Wij vragen om
uw begrip hiervoor.
Voor verenigingen is er de mogelijkheid een standplaats te
reserveren.
Ook kinderen zijn van harte welkom om hun spullen te verkopen op
de centrale Kindermarkt. Opgave voor een plekje is mogelijk.
Geef je snel op, want er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar.

Opgave voor de Vrije Markt America 2013 kan dit jaar alleen
nog digitaal, via www.mvcaecilia.nl

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden:
mensen die interesse hebben of willen krijgen in de
historie van America. We zijn volop bezig ons
uitgebreide archief van foto’s, documenten,
bidprentjes, kranten e.d. te digitaliseren. Misschien
iets voor U !!!
Interesse? Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past.
Jeukenstr. 10 – boven) of neem contact op met
Hay Mulders 077 4641949.

Veteranen America.

Nieuws.
De derby tegen Meterik werd jammerlijk verloren, maar de
daaropvolgende wedstrijden tegen Oostrum en Lottum werden
gewonnen. Melderslo had geluk dat de wedstrijd niet doorging.
SVEB is nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit Peelklokje.
We lopen tegen het einde van dit seizoen en zien langzaam de
contouren van het elftal voor volgend jaar in zicht komen.
Nieuwkomer is in ieder geval Anton v/d Sterren. Hij heeft zich al
heel snel ingewerkt. Veel voetbalplezier toegewenst.
In mei spelen we nog een 4-tal wedstrijden en dan gaan we de
zomerstop in. Beste supporters: we sluiten het seizoen helaas af
met 3 uitwedstrijden. Tot na de zomer !!
Agenda / programma:
4 mei
America – EWC Well
11 mei
SV United – America
18 mei
Wittenhorst – America
25 mei
Koningslust – America
Voor de echte voetbal liefhebbers: onze thuiswedstrijden worden
gespeeld om 17 uur.

Onze shirtsponsor is Electro Paul Rongen en de
trainingspakken zijn gesponsord door Café Boëms
Jeu

Mensen in het nieuws
Op 13 april 2013 overleed na een kort ziekbed in Maastricht Jo Derks
op 60 jarige leeftijd. Jo was sinds 5 jaar woonachtig in Horst.
Op 25 april overleed Fien Deckers – Theunissen, weduwe van Jan
Deckers. Fien was 83 jaar.
Toon en Mia Driessen-Schoeber( Landauer 6) waren op 21 april 60 jaar
getrouwd Ze hebben dit in besloten kring gevierd. Proficiat !!
Op 2 mei zijn Piet en Rinie Vervoort - Peeters 50 jaar getrouwd.
Proficiat !
Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het
Verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg. Aansluitend is er een
bijeenkomst in het Peelmuseum.
Op 12 mei is het weer Moederdag.
Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag
bij de redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook
het verenigingsnieuws is gratis.
Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.

