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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 17 NOVEMBER
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 28 en 31 oktober, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 november
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 28 oktober en11 en 25 november
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 21 november
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 keren op zaterdag 2 en 30 november 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 : juni 2014 .
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
9 oktober.
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg. 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 aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks bellen met
de gemeente : 077-4779777
Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer witen 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 als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas
maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u bij
Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs mee.
Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en vrachtwagenbanden
inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding.
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

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

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 vergoeding per dag te
huur.
Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor binnengebruik.
Er zijn ook hangtafels te huur.
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,
(tel. 4641928)

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).

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 of (wijk)verpleging)
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen
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)

De Gerarduskalenders zijn er weer!!!
Ze kunnen afgehaald worden bij Mw. Vullings,
Sjees 5, 4641787.
Kosten: € 6,50 per kalender.

Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen,
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) :
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl
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

Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor
Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar en
dagopvang voor 2 tot 4 jaar

Basisschool de Wouter ontwikkelt zich stap voor stap naar een integraal
kindcentrum voor 0 tot 13 jaar. Binnen dit kindcentrum werken kinderopvang
‘t Nest en Basisschool de Wouter samen met als doel de dag en de
ontwikkeling van uw kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen.
Sinds augustus 2011 bieden wij ook Buitenschoolse opvang aan op basisschool
de Wouter! Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar tot
het moment dat zij de basisschool verlaten.
Inmiddels bieden we voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag en
donderdag en voorschoolse opvang op vrijdag.
Ook bieden wij hele of halve dagopvang voor kinderen van 2-4 jaar op
dinsdag en donderdag de gehele dag en de vrijdagmorgen. Bij voldoende
animo zou deze vorm van hele of halve dagopvang ook op andere dagen in de
week geboden kunnen worden.
Tijden
Voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door
professionele krachten opgevangen en begeleid tot hun lessen starten.
Na afloop van de lessen om 15.30 uur start de naschoolse opvang. Dan is er
tijd voor rust, spel en activiteiten die de kinderen mogen kiezen. Kinderen
worden begeleid tot 18.00 uur. Tijdens de vakanties of schoolvrije dagen
kunnen de kinderen van de buitenschoolse opvang ook terecht binnen ons
kindcentrum van 7.30 – 18.00 uur.
Dagopvang van 2 tot 4 jaar start vanaf 7.30 uur. Kinderen worden dan door
professionele krachten opgevangen en begeleid. Op dagdelen dat het
peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaal) wordt aangeboden, nemen de
kinderen van de dagopvang ook deel aan het peuterprogramma. Indien de
kinderen nog een middagdutje doen is hier gelegenheid voor in een van onze
bedjes op de slaapkamer.
De dagopvang kinderen worden opgevangen en begeleid tot 18.00 uur.
Aanmelden of meer informatie?
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Wilt u meer informatie? Of heeft u
behoefte aan meer of andere opvang?
Dan kunt u bellen of mailen met kinderopvang ‘t Nest. Wij sturen u dan een
informatiepakket en/of inschrijfformulier. U kunt deze ook vinden op onze
website www.kinderopvanghetnest.nl .
U bereikt ons via 077-3661955 of info@kinderopvanghetnest.nl .

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.

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

Voor 1 december komt er nog een
Peelklokje uit en daarna komt er nog
eentje uit voor Kerstmis
(graag voor of op 8 dec. A.s.).

De jaarlijkse bijeenkomst van de dorpsraad
met alle verenigingen gaat op 11 december
NIET door en is verplaatst naar 18
december.
Op 18 december is tevens de dorpsmarkt.

DANKBETUIGING

Het 40-jarig huwelijksfeest op 5 oktober j.l.
is voor ons een onvergetelijke dag geworden.
Voor uw belangstelling, uw aanwezigheid en de vele felicitaties,
in welke vorm dan ook, zeggen wij u HARTELIJK DANK.
Mart en Henny Vervoort – Mulders
Landauer 4, 5966 TA America

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 november a.s.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

Een keur aan artiesten bij de Open
Dagen van Omroep Reindonk

Omroep Reindonk uit Horst aan de Maas zal op vrijdag 1 november een
herstart maken. Wethouder Birgit op de Laak en een mystery guest zullen
'Reindonk 2.0' heropenen. Deze handeling zal rechtstreeks op radio en
televisie uitgezonden worden. Er zal een nieuwe layout voor de kabelkrant
gepresenteerd worden, onze nieuwe website wordt gelanceerd en de start
naar meer nieuws uit Horst aan de Maas op radio en televisie wordt
aangekondigd.
Voor belangstellenden zet Omroep Reindonk haar deuren open op zaterdag 2
en zondag 3 november van 10.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze Open Dagen
zullen alle afdelingen van de lokale omroep een blik in de keuken bieden. Zo
is het voor belangstellenden mogelijk voor en achter de camera te staan,
teksten te lezen met behulp van een auto-cue, teksten en foto's te plaatsen
op de website en kabelkrant, achter het mengpaneel van de radio plaats te
nemen en te informeren hoe het technisch gerealiseerd is.
MUZIEK
Tijdens beide dagen komen er diverse (lokale) artiesten naar de studio,
onder meer Thijssen & Co, Um & Um, Marion Steeghs & Marloes Nogaerde,
Bart Reijnders, Joep van Wegberg, Onjeklonje, Miel Hoeijmakers, DubbelOp,
Pim Minkenberg, Evan Wijnen & Joris Janssen, de Golde Liesjes, Tamara
Koonings, Math Craenmehr en W-Dreej.

SPECIAAL VOOR VERENIGINGEN EN COLLEGA-OMROEPEN
Daarnaast verzorgt MediaChoice enkele workshops waarbij collegaomroepen en verenigingen van harte welkom zijn om kennis te maken
met de mogelijkheid om zaken te implementeren op diverse
manieren, om zo up-to-date nieuws te kunnen doorgeven, uit te
wisselen en zo meer. Verenigingen kunnen op deze wijze partner
worden van Omroep Reindonk en collega-omroepen doen hun
voordeel met behulp van playout en organisatie.

Interesse een kijkje te komen nemen? Dat kan op zaterdag 2 en
zondag 3 november bij Omroep Reindonk aan de Bemmelstraat
2b in Horst.

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) /

11 november a.s.

Sintermertes Veugelke
Hai en roej keugelke
Hai en bla-auw stértje
Hupsa Sintermerte

hay.mulders@ziggo.nl

Ruimte beschikbaar

Verkeersbesluit.
De gemeente Horst aan de Maas heeft het voornemen om een
60 km-zone in te richten ten westen van de N277
(Middenpeelweg). Dit betekent dat op alle erftoegangswegen
buiten de bebouwde kom een 60 km-regime gaat gelden.
Hiertoe dient een verkeersbesluit genomen te worden. Dit
verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 18 oktober zes weken ter
inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het wordt
gelijktijdig ook gepubliceerd op de gemeentelijke website en in
de Staatscourant.
Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met 077-4779502
Ton Peeters Gem. Horst aan de Maas.

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

Stichting aan de Brug

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: melding woon en
leefomgeving. 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.

Landschap Horst aan de Maas

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!

Is er een STAMBOOM van uw familie !!!
In de oudheidkamer De Moeëk zijn we
geïnteresseerd hier in.

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website;
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/

Damesgym America

Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid,
dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America.
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten.
Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen.
Morgengroep 10.00u-11.00u Sjan Verschuuren 4642209/0651523741
Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270
Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475

Computer Cursus America

Bent u nog niet zo thuis op de computer?
Maar vindt u het wet 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,
vrijdagochtend en vrijdagmiddag
(bij voldoende belangstelling).
Kosten per 5 lessen (van 2 uur): € 25,00 (incl. koffie).
Aanmelden kan bij Toos Kleuskens (tel. 077-4641961).

Dans voor M.B.v.O

Elke dinsdagmorgen word er door twee groepen gedanst in: Aan
de Brug. Van 9.15 tot 10.15 Internationale dansprogramma en
van 14.45 tot 11.45 zitdans.
Geïnteresseerden kunnen komen kijken of deze bewegingsvorm
iets voor u is.
Tussen de twee lessen word er gezamenlijk koffie of thee
gedronken.
Het samen zijn in muziek en beweging geeft meerwaarde aan
de dag.
Voor meer informatie: Nellie Smedts: 077 – 464 23 30

Studiedag Nederlandse Bijenhouders Vereniging
op 16 november 2013
Op zaterdag 16 november wordt er in Horst bij het Citaverde-college,
Spoorweg 8 de studiedag georganiseerd van de Nederlandse
Bijenhouders Vereniging. De opening vindt plaats om 10.00 uur. Het
onderwerp van de studiedag is heel praktisch van aard: wat kunnen
wij imkers zelf doen om vitale volken op te bouwen én te behouden.
In de ochtend wordt er een lezing verzorgd door Mari van Iersel. In de
middag gaat men in drie groepen uiteen naar drie verschillende
lezingen of workshops, iedereen kan er daarvan twee kiezen.
Er zijn workshops voor beginnende imkers maar er zijn er ook voor
wie al langer meeloopt. Er is ruim kans voor beide categorieën om
met elkaar aan de praat te raken. In het ochtendprogramma is er ook
ruim aandacht voor de activiteiten van de NBV. U hoort meer over
het actieprogramma Bijengezondheid van het ministerie van EZ, waar
ook de NBV in deelneemt. In de wandelgangen is voldoende
gelegenheid voor imkers die iets aan hun collega’s willen laten zien.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd uitvindingen en bijzondere
dingen mee te brengen en tentoon te stellen. Tijdens de studiedag
zullen erkende keurmeesters weer bijenproducten keuren.
Bijenhouden is een bezigheid die veel kennis vereist. Bij de overgrote
meerderheid van de imkers is veel kennis aanwezig maar deze moet
wel voortdurend worden aangevuld. Studiedagen zijn daarvoor een
mogelijkheid. De studiedagcommissie heeft dit jaar nadrukkelijk
gekozen voor een aantrekkelijke vorm voor het uitwisselen van al die
aanwezige praktische ervaring en kennis.
Deelnemen aan de studiedag kost €17.50, inclusief een eenvoudige,
lekkere lunch.
De sluiting van de studiedag zal zijn omstreeks 15.30 uur. Op de
website www.bijenhouders.nl kun je alles terugvinden over deze
studiedag, inclusief de wijze van aanmelding.
Als je nog vragen of informatie nodig hebt kunnen je bellen naar het
nummer: 0648620609.

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk?
Al eens gedacht aan
Jong Nederland America?

Expositie in Museum de Kantfabriek
MOMENTOPNAME

40 Jaar Fotogroep Horst aan de Maas
Nog t/m 3 november 2013
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14:00 tot 17:00 uur
Americaanseweg 8 | 5961 GP Horst | T 077 - 398 16 50

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
Op 14 november en 12 december is er ’s middags geen
arts aanwezig op de praktijk. De apotheek is dan gewoon
geopend.
• Op donderdag 21 november is er geen arts aanwezig. De
apotheek is deze dag gewoon geopend.
• Van 23 t/m 27 december is er geen arts aanwezig
vanwege vakantie. De apotheek is dan gewoon geopend.
Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 0774674175
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

3 Americanen kampioen
In het weekend van 11 t/m 13 oktober vond in de manege in
Hegelsom de 49e Peelhorstshow plaats. De grootste kleindiertentoonstelling onder de grote rivieren van Nederland. De
concurrentie is dan ook groot.
Ton Daniëls weet hier alles van. In de 28 jaar dat hij lid is van P.S.V.
Horst e.o. is hij nog nooit clubkampioen geworden. Maar dit jaar is
het hem dan toch gelukt. Eindelijk na al die jaren weet hij de beste
duif te brengen op de show. Zijn Oosterse Roller voldeed het beste
aan alle uiterlijke raskenmerken.
Dochter Lisanne moest pap daarin voor laten gaan. Maar ach, zij wist
die titel vorig jaar al op haar naam te schrijven. Toch heeft Lisanne
helemaal niet slecht gedaan. Zij ging dit jaar met twee titels aan de
haal. Zij heeft met haar Perzische Roller de beste duif van alle
jeugdleden in haar bezit. En aangezien dat van alle jeugdleden met
duiven is, heeft ze de titel van de club ook tevens in haar pocket.
Maar als zo vaak geldt; er is altijd baas boven baas. Wien Vullings
wist het hoogste van het hoogste op zijn naam te schrijven.
Algemeen kampioen in de categorie grote Hoenders. Een hele
prestatie met een moeilijk ras als het zijdehoen. Bijna 200 dieren
waren in deze categorie ingeschreven. De hoofd eren prijzen jury
kwam tot de conclusie dat het hennetje van Wien toch echt de
mooiste van allen was. En omdat hij de beste van de beste had werd
Wien automatisch ook de beste van de club. Ook hij kon dus net als
Lisanne 2 titels op zijn naam schrijven.
Ze kunnen maar wat trots zijn op de dieren in hun hokken!
Ook benieuwd hoe de dieren er uitzien? Kijk dan even op de site
www. Peelhorstshow.nl. Je vindt de foto’s op de site van de
Peelhorstshow onder de knop Actueel. Scroll dan even naar beneden
tot het verslag van vrijdag. Daar tref je een verslag van de show met
heel veel foto’s aan. Leuk om eens te bekijken.
Kleindiervereniging P.S.V. Horst e.o.WWW.Peelhorstshow.nl

Uit de dorpsraadvergadering van 9 oktober jl.
Dit keer was er een afvaardiging van het College van B & W aanwezig om
met ons o.a. over het volgende te praten:
- diverse verkeerszaken: de opknapbeurt van de Saarweg, het zwaar
verkeer in het dorp, afspraken met bedrijven in de buurt over de
routering, onderhoud van wegen en de veiligheid op het spoor.
- Woningbouw is een belangrijke voorwaarde om het dorp leefbaar te
houden. Door allerlei oorzaken wordt er op dit moment weinig
gebouwd in America. De plannen voor nieuwbouw aan de Lisdodde
beginnen concreet vorm te krijgen. Er wordt nog gezocht naar
geïnteresseerden (voor info: Johan Zegers, info@b-en-b.nl ,Tel:
0478-546621) .. Op 22 oktober was er een overleg in Horst met de
woningcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz over de bouw van
huurwoningen.
- Ben van Essen heeft een toelichting gegeven over de activiteiten mbt
burgerparticipatie in relatie met het Gezondheidscentrum. N.a.v.
de enquêtes en de dorpsdagboeken zal er een rapport opgesteld
worden. Op de zgn. Dorpsmarkt van 18 december a.s. zal er al een
deel gepresenteerd worden rond een aantal thema’s zoals zorg,
voorzieningen, wonen, economie en opgroeien. De kracht van
America: veel sociaal kapitaal, veel deskundigheid in huis en een
grote betrokkenheid. Met onze Peelse nuchterheid steken we graag
de handen uit de mouwen en doen de dingen het liefst zelf. Het is nu
zaak om de juiste ideeën op te pakken en waar mogelijk aan te
sluiten bij bestaande activiteiten.
- M.b.t. het Gezondheidscentrum In de kern gezond zijn er volop
contacten met de gemeente en de provincie. Er is volop beweging.
Veel beweging is gezond !
- Op 8 november is er een info-avond over de plannen van de Stichting
Cultureel erfgoed Zwarte Plak. Locatie Golfhorst. Hier zal uitleg
gegeven worden over : De kamiël van de Piël, het uitzichtpunt op de
Zuringspeel en het monument voor Rowwen Heze.
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag
13 november om 20 uur aan de Brug. U bent van harte welkom !

U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in
America.

Programma Voetbal AVV America 1
Competitieprogramma november:
3 november
Kronenberg – America
10 november America – SSE (Someren Eind)
17 november Grashoek – America
24 november America – Oranje Zwart (inhaal)
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

Wij hopen u een keer te ontmoeten op
Sportpark Erica of bij een uitwedstrijd.
America 1 wordt gesponsord door Station America

Nieuws.

Veteranen America.

Als het weer het allemaal toelaat, staan er voor november een 3-tal
derby’s op het programma. Hegelsom, Meterik en Melderslo.
Wat blijkt ? Na Bernie , Thijs en Michel is Ger Janssen de volgende
scheidsrechter (uit eigen kweek) die onze veteranenwedstrijden tot
een goed eind weet te brengen. En Pietje (ook uit eigen kweek) langs
de lijn is ook een betrouwbaar element !! Zij kunnen het samen vlot
zonder geavanceerde technologie af.
We mogen ons de laatste thuiswedstrijden verheugen op een fanatiek
en vrolijk supportersgroepje, dat het echte voetbal weet te
waarderen. Heel fijn heren !!
Agenda / programma:
2 november
RKDSO Lomm – America
9 november
America – Hegelsom
16 november
Meterik – America
23 november
America - Venlose Boys
30 november
Melderslo - America
Voor de echte voetballiefhebbers:
Onze thuiswedstrijden zijn in principe altijd om 17 uur.
Wellicht zien we u een keer op sportpark Erica.
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de
trainingspakken door Café Boëms Jeu .

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

VBA America
13 november middaguitstapje. Jullie hebben allemaal de uitnodiging
ontvangen. Uitgeven kan op 31 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur bij
Bertha Schurink.
27 nov. Avond over de jacht. We krijgen 3 gerechten te proeven, uitleg
over de jacht en hoornblazers zullen de avond verder begeleiden.
Aanvang 20.00 uur in de zaal.
Graag even opgeven op je komt voor 20 november bij Bertha Schurink
tel. 077-4641324. Er zitten geen kosten verbonden aan deze avond.
Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.

Bevolkingsonderzoek borstkanker in
Horst aan de Maas
Op 22 oktober 2013 j.l. startte Bevolkingsonderzoek Zuid met het
bevolkingsonderzoek borstkanker in Horst aan de Maas.
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar
uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium
ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een
borstsparende operatie mogelijk.
Het onderzoekscentrum staat tot eind december 2013 op het parkeerterrein
nabij Wellnesscentrum Anco aan de Venrayseweg/Kasteellaan in Horst.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Dorpsdagboeken boordevol wensen, ideeën
en suggesties!
De werkgroep Dorpskracht (gezondheidscentrum en dorpsraad) is druk bezig
om een vervolg te geven aan al het waardevolle dat is neer geschreven in de
dorpsdagboeken.
Ook willen we de resultaten van de enquête (www.gezondheidscentumamerica.nl) en de uitkomsten van de discussie avonden in Aan de Brug (2110-2012 en 17-6-2013) een plek geven in de uitwerking. We zien namelijk dat
dezelfde dingen elke keer door de Americanen genoemd worden.
We hebben verschillende thema’s onderscheiden die jullie na aan het hart
liggen. Daarom willen we die thema’s aan jullie presenteren in een
Dorpsmarkt. Na een inleiding over de belangrijkste resultaten willen we een
volgende stap zetten om dingen die genoemd zijn echt werkelijkheid te
maken. Jullie kunnen op de Dorpsmarkt een keuze maken voor een
onderwerp waarbij je je het meest betrokken voelt.

Programma Carnaval 2014
26 jan. Prinsenbal / Verlovingsbal Boerenbruidspaar
1 febr. Playbackshow voor volw. en oudere jeugd
2 febr. Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins (es)
8 febr. Receptie Prinselijk paar en adjudanten
15 febr.
Receptie jeugdprins en prinses
16 febr.
Voorverkoop zittingsavonden
18 febr.
Truujebal bij Boëms Jeu
20 febr.
Hengstenbal bij Station America
21 en 22 febr. Zittingsavonden (19.30 u. zaal open)
28 febr.
Schoolcarnaval de Wouter.
1 maart
Carnavalsmis en Carnavalsbal
2 maart
sleuteloverdracht in de Merthal
2 maart
Boerenbruiloft
3 maart
optocht met aansl. Prijsuitreiking en carnavalsbal
4 maart
Carnavalsbal voor de kleintjes

Jullie inbreng als inwoners van America is onmisbaar. De Dorpsmarkt is
verplaatst: de eerder genoemde datum van 20 november is 18 december
a.s geworden. Het zal weer te doen zijn in Aan de Brug.
In het volgende Peelklokje meer over de inhoud en opzet van deze avond.
Werkgroep Dorpskracht.

Op vrijdag 29 november zijn onze ouders, opa en oma

Arie Sikes
&
Maria Sikes - Colbers
Trekking Grote Clubactie 2013 : vanaf 28 november op
www.clubactie.nl
Trekking Zonnebloemloterij: vanaf 28 oktober op
www.zonnebloem.nl/loterij

50 jaar getrouwd
Om 14.00 uur zal er in de kerk te America op die dag een H.
mis opgedragen worden, waarna we een feest vieren in
familiekring.
Kinderen en kleinkinderen

Activiteitenoverzicht America 2013
November
2 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
1,2,3 – slotconcerten Rowwen Hèze
10 – Rommelmarkt Peelmuseum (13-16 u.)
11- Sint Maarten (i.p.v. 10 november)
13 – Kienen voor ouderen
13 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
17 – inleveren kopie Peelklokje
17 – intocht Sint Nicolaas
19 - Zonnebloem Gezellige middag
20 – Eetpunt America
24 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur
27 – themamiddag KBO over beroertes
30 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
30 – Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum (9-16 u.)
December
8– inleveren kopie Peelklokje
11 – Kienen voor ouderen
11 – Eetpunt America
17 - Zonnebloem kerstviering
18 – dorpsraadsvergadering met alle verenigingen (i.p.v. 11
december)
18 -dorpsmarkt America – Kracht van America
17 – Kerstviering KBO
22 – ruilbeurs Peelmuseum 10-12 uur
28 – Oud papier inzameling Jong Nederland America

Voor 1 december komt er nog een
Peelklokje uit en daarna komt er nog
eentje uit voor Kerstmis / januari 2014
(graag voor of op 8 dec. a.s.).

Uitnodiging

Op woensdag 13 november 2013 is er weer een
Openbare Dorpsraadvergadering
U bent hier ook van harte bij uitgenodigd.
De vergadering begint om 20.00 uur
en vindt plaats in Aan de Brug.
Op de agenda staan o.a.:
- De Kracht Van America
- Gezondheidscentrum America
- Woningbouw in America
- Cultureel Erfgoed Zwarte Plak
- 100 jaar De Vrije Spelers
En wellicht heeft u ook nog wel een vraag
in het algemeen belang van America…?

Wat een Jubileumdag…

Het begon allemaal met een Grote Vossenjacht in het centrum van
America. Maar liefst 14 “vossen” hadden zich op verschillende
locaties verstopt in het dorp. Zo zat er bijvoorbeeld een verstrooide
bakker bij Bakkerij Ummenthun. Als de kinderen ‘m konden vangen
dan mochten zij cakejes gaan versieren, achter in de patisserie. Had
men het konijn gevonden op het Turfstèkersplein, dan mocht men
een zo hoog mogelijke toren bouwen van Jengablokken. Erg leuk
allemaal. Op het einde van de middag werd de Grote Vossenjacht
afgesloten met een ballonnenwedstrijd. Iedereen had z’n naam
ingevuld op het ballonkaartje. Nu is het afwachten welke ballon het
verste weg zal vliegen. Over een paar weken zullen we de uitslag
hiervan bekend gaan maken. Spannend.
Om 18.15 uur verzamelden de leden Jong Nederland America zich bij
Blokhut Ôs Thoês, want daar stond fotograaf Hans Seweuster klaar
om een grote groepsfoto te maken. Na een mooi woordje van
voorzitster Els de Groot-Klomp en het uitreiken van een leuk
cadeautje aan de leden en leiders van de club ging de receptie van
start. Vele handjes werden gedrukt, de felicitaties voor het 60-jarig
jubileum waren hartverwarmend. Een reünie van oud leden ontstond
vanzelf en met name in de tentoonstellingsruimte werden vele
verhalen van vroeger weer opgehaald. In de tot feestzaal
omgetoverde sportruimte van de blokhut ging het feestje vervolgens
verder. DJ Gurde en Elvis imitator Clint Reijnders wisten voor een
geweldig sfeertje te zorgen tijdens de aansluitende feestavond. De
avond vloog voorbij. Nu kunnen we weer uitkijken naar het volgende
jubileum dat de jeugdvereniging wil bereiken. Foto’s van deze
Jubileumdag zijn te bekijken op www.jnamerica.nl.

Jong Nederland America wil bij deze iedereen
hartelijk danken voor de vele felicitaties die zij in
ontvangst mocht nemen.

Jong Nederland America snoeit in De Schaak
In 2012 is er een beginnetje gemaakt met het snoeien van het heideveld
nabij de Slikweg in De Schadijkse Bossen. Op zaterdag 19 oktober gingen
36 jeugdleden en 10 vrijwilligers van Jong Nederland America verder
met deze klus.
De boswachters van Staatsbosbeheer zijn weer zeer tevreden met de
werkzaamheden die de Jong Nederlanders verricht hebben op het
heideveld. De laatste jaren waren er namelijk heel wat berken- en
dennenbomen aan het groeien waardoor het heidegebied daar dreigt te
verdwijnen. Ook de Amerikaanse Vogelkers rukt hier op en dit mag
natuurlijk niet gebeuren. Eén van de wandelpaadje was bijna helemaal
dichtgegroeid. Dit is nu weer helemaal toegankelijk gemaakt.
Ook dit jaar gingen deze werkzaamheden weer onder deskundige
begeleiding van een medewerker van de Stichting IKL (Instandhouding
Kleine Landschapselementen in Limburg). Jos Ramaekers legde alles
duidelijk uit, want veiligheid staat boven alles natuurlijk. En nadat er
groepjes gemaakt waren ging iedereen meteen aan de slag met hand- en
beugelzagen en snoeischaren.
Marco Hesp, vrijwilliger bij Jong Nederland America: “Een opdracht om
bomen om te zagen hoef je ze maar een keer te geven. Vol
enthousiasme ging men te werk. Een groot aantal leden hebben al eens
eerder mee gedaan met snoeiwerkzaamheden en dat kon je ook wel
zien. De andere hadden ’t al snel genoeg door. “Ruig man”, hoorde je
ze al snel genoeg roepen.”
Na drie uurtjes hard werken waren bomen en struikjes op een gebied
van zo’n 30 are om. Het snoeiafval werd allemaal netjes opgestapeld in
zogenaamde schuthopen, ook wel dierenhotels genoemd. Het
heidegebied is hier erg mee geholpen, de dieren in De Schaak trouwens
ook, want zij kunnen hier heel goed nestjes in bouwen of in schuilen
voor roofdieren. Dat verdiende wel een heerlijke kop chocomel met
slagroom en een broodje frikandel uiteraard. En als dank kreeg iedereen
ook nog eens een zakje chips mee naar huis. Iedereen was dus tevreden.
Foto’s van deze actieve en leuke dag zijn te bekijken op
www.jnamerica.nl.

Inloopspreekuur autisme in Venlo
Woensdag 6 november 2013 is er een inloopspreekuur bij het Autisme Info
Centrum (AIC). Het AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor en
door mensen met autisme en hun naasten. Zij hebben een spreekuurlocatie in
het gebouw van MEE in Blerick. Heeft u vragen over autisme of wilt u graag
uw ervaringen delen? Bij het AIC in Blerick vindt u elke eerste woensdag van
de maand van 10.00 tot 11.30 uur (behalve tijdens schoolvakanties) een
luisterend oor bij een vrijwilliger van het AIC. De vrijwilligers van het AIC,
onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), zijn ouder of
partner van iemand met autisme of hebben zelf een vorm van autisme. U vindt
het AIC in het gebouw van MEE Noord Limburg, Drie Decembersingel 48c in
Blerick.
Loop vrijblijvend en kosteloos binnen. Kijk op www.autisme.nl voor meer
informatie over de NVA en het AIC of neem contact op
via aic-venlo@hotmail.com.

De Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP)
houdt zich bezig met de realisatie van een drietal projecten in
het kader van aanleg en onderhoud van cultureel erfgoed in het
gebied De Zwarte Plak op de grens America-KronenbergEvertsoord:
* De Kamiël van De Piël
* Uitzichtpunt en brug Zuringspeel
* De legende van Rowwen (Christiaan) Hèze
Na ruim een jaar van voorbereidingen is de Stichting inmiddels
klaar voor de start. Op vrijdagavond 8 november a.s. houden
zij daarom een informatie-avond voor omwonenden en andere
belangstellenden in het restaurant van De Golfhorst aan de
Raamweg 8 te America. Als u onverhoopt geen uitnodiging
heeft ontvangen, maar wel interesse heeft om deze informatieavond bij te wonen, stuurt u dan svp een mail naar:
info@cezp.nl; wij sturen u dan graag het programma voor de
avond door.

De inleverdatum van het Peelklokje voor de
Kerst / januari 2014 is gewijzigd van 15
december naar 8 december.

UNIEK CADEAU VOOR DE
FEESTDAGEN!
Binnenkort te koop bij Ine Derks.
Cadeaubon voor het boek:

100 JAAR TONEEL
De Vrije Spelers, America

Het wordt een fantastisch boek waarin
honderden unieke foto’s, afbeeldingen, feiten
en anekdotes een plek krijgen.

Beste inwoners van America,

Hallo kinderen van America,
Hoofdpiet heeft ons laten weten dat Sinterklaas op ZONDAG 17
NOVEMBER naar America wil komen. De sint heeft gehoord dat er
een nieuwe fietsroute is in America en wil wel eens komen kijken hoe
die er uit ziet. De pieten hebben het al pietsroute genoemd. We gaan
verzamelen om 13.45 uur bij het Beukenhofje. De route pietst door de
volgende straten :van Beukenhofje naar Gerard Smuldersstraat dan
naar Landauer, Past Jansenstraat, Kabroekstraat, Nusseleinstraat en
we eindigen bij de zaal in de Past Jeukenstraat. De kinderen van
groep 7 en 8 mogen naar de pepernotenbingo in Cartouche , waar de
vrijwilligers van de soos een verrassing en een natje en een droogje
voor jullie hebben.
DUS KOMT ALLEN en mensen langs de route mogen de vlag
uithangen !
Er is een kleurwedstrijd en de kleurplaat is te downloaden op
www.americaweb.nl

EETPUNT AMERICA

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u van
harte uitgenodigd.
Woensdag 20 november 2013 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 18 november tot 12.00 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 of 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 20 november. Er
zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij
Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt.

Maandag 11 november

Ook in ons jubileumjaar organiseert Jong Nederland America weer het
jaarlijkse Sint Maartenfeest met fakkelwedstrijd voor alle kinderen uit
America.
Bij dit feest hoort natuurlijk ook de optocht naar de troshoop waar het
traditionele Sint Maartenspel wordt opgevoerd en het vuur wordt
ontstoken onder het genot van een heerlijk kommetje erwtensoep.
Iedereen is welkom!
Het Programma op maandag 11 november;
• 17.30 t/m 18.15
Rondgang langs de deuren
• 18.15
Fakkelwedstrijd voor de kids bij
Blokhut “Ôs Thoês”
• Daarna
Fakkeltocht vanaf Blokhut “Ôs Thoês”
• Aansluitend
Sint Maartenspel, het vuur en uitslag
fakkelwedstrijd
Locatie vuur: Slikweg

Kijk ook eens op www.jnamerica.nl

LADIES NIGHT IN AMERICA
Het is tijd voor iets nieuws in America… een groep vrouwelijke ondernemers
heeft de handen ineen geslagen en houdt op 20 november aanstaande van
20.00 tot 22.30 uur een gezellige Ladies Night in Station America.
De dagen worden korter, de avonden langer en de feestdagen zijn weer in
aantocht. Een mooie aanleiding om een avond te organiseren speciaal voor
dames door dames. En er is voor eenieder wat wils: bloemstyling en art,
hairstyling, show en beauty, spray tanning, sieraden, lekker hapjes,
haarversiering en alpacafashion. En ook zijn er een pedicure, nagelstyliste,
een verpleegkundig overgangsassistente/lifestylecoach en een
schoonheidsspecialiste aanwezig... laat u aangenaam verrassen! En wie weet
wint u wel een prijs in de loterij die omstreeks 22.00 uur gehouden wordt en
waarvoor de deelnemers leuke prijzen beschikbaar hebben gesteld (loten zijn
op de avond zelf verkrijgbaar).
De dames hebben tevens voor de eerste vijftig bezoekers een goodiebag
gemaakt met een bij de avond passende inhoud, dus wees er op tijd bij! Er zal
live muziek aanwezig zijn en de gastHEER van de avond, de enige vreemde
eend in de bijt, zal de gasten geheel in stijl ontvangen met een
welkomstdrankje.

Tijdens de Week van de Smaak in Venlo maakte Bakker Leo
Ummenthun een bijzondere vlaai. De bosbessenvlaai van 1,1 meter
doorsnee bracht € 171,- op voor Pink Ribbon.

Mensen in het nieuws

Op 22 oktober overleed Toon Driessen, echtgenoot van Mia Driessen –
Schoeber. Toon was 87 jaar.

Op 5 oktober waren Mart en Hennie Vervoort – Mulders 40 jaar getrouwd.
Op 15 oktober werd Bram geboren, zoon van Henry Mulders en Kim– Rommen
(Lisdodde 23)
Onlangs vierde Chris Cuppen zijn 40 jarig jubileum als dirigent.
Op 1,2 en 3 november zijn weer de slotconcerten van Rowwen Hèze.
Op 11 november is het weer Sintermerte.
De 11e van de 11e begint bij velen het carnavalsbloed alweer te stromen.
Het duurt echter nog wel even voordat het zover is. De 1e activiteit is op 26
januari a.s. Prinsenbal en bekendmaking Boerengezelschap 2014.
De Sint komt op 17 november weer naar America met zijn Zwarte Pieten.
Op 29 november zijn Arie en Maria Sikes – Colbers 50 jaar getrouwd.
Ton en Lisanne Daniels en Wien Vullings waren succesvol op de onlangs
gehouden kleindierenshow. Zie bericht elders.
Erik Roelofs is geslaagd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
voor zijn Bachelor opleiding Sport, Gezondheid en Management.
Ans en Huub Geuijen-Peeters zijn verhuisd naar Nieuwe Peeldijk 14. Nieuw
telefoonnr: 077-4002717
Op 10 oktober zijn op Nieuwe Peeldijk 20 komen wonen: Rob van Enckevort
en Karlijn van den Hurk. Welkom in America.
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.

