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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 APRIL
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 2014 *
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/

Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op 31 maart, 3,7,10,14,17,24 en 28 april
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele
afvalzak) , Plastic afval (in container) : 14 en 28 april
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 20 mei 2014
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 19 april 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.
Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en
drankpakken
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 2014 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data :12 en 13 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 april.
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 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

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
Melding zwerfvuil 4779777

Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray
0478-523515 (rechtstreeks nummer overdag).
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88
Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen:Th. Sijbers 06-52669456

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

Feestje ?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 (€ 4,per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met beschermers voor
binnengebruik (€ 6,- per set) .

Er zijn ook hangtafels te huur (€ 3,-)
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,
Lorbaan 7, (tel. 4641928)

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.
Wij worden gesponsord door RABObank
Horst.- Venray.

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.

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
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

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

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de
aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u
hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij
om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten.
U kunt hier een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen. AWBZ-zorg
wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ).
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00
uur, 088-7891650.
Voor info: www.ciz.nl

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

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

We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons archief.
St. Werkgroep Oud America
Neem contact op met H. Mulders (4641949)

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 20 april a.s.
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) /

Ook u mag gerust liken op
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!
We zitten al bijna op 100 likes !!

hay.mulders@ziggo.nl

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

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 077-4779777.

Gem. Horst aan de Maas.
Voor informatie en ontwikkelingen, zie website;
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/

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).

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!

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 4642209/06-46765278
Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270
Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475

ATTENTIE ATTENTIE !!

Op zondag 27 april 2014 om 11.00 uur doen 23 kinderen uit
America de communie. Het zou fijn zijn als de mensen die aan
de route van school naar de kerk wonen, de vlag op die dag uit
willen hangen. Dan ziet de route er alvast feestelijk uit. Alvast
bedankt voor jullie medewerking!
Namens de werkgroep versieringen en de communicanten.

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 10.45 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: 077-4642330

Vrije Markt America 1 juni 2014
Op zondag 1 juni aanstaande organiseert 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. Speciale aandacht dit jaar
voor de kinderen d.m.v. een heuse Kindermarkt op de parkeerplaats
aan de Nusseleinstraat en allerlei activiteiten voor de jeugd op het
kerkplein.
Dit jaar is de opzet iets anders dan voorgaande jaren. U kunt zich
opgeven voor een standplaats (van 4 meter breed). Vanwege de
oplopende kosten werken wij niet meer met een vrijwillige bijdrage,
maar vragen wij met ingang van dit jaar standgeld. Per standplaats
betaalt u € 5,-. Dit bedrag voldoet u ’s morgens contact bij het
aanmelden op de markt.
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 weer de mogelijkheid een standplaats te
reserveren.
Ook kinderen zijn van harte welkom om hun spullen te verkopen op
de kindermarkt en kunnen zich daarvoor opgeven.
Opgave voor een plekje is nog mogelijk. Maar…u kunt zich alleen
nog digitaal opgeven. Ga snel naar www.mvcaecilia.nl en klik op
de link!
Voor iedereen geldt: Wees er snel bij want vol = vol!!

Alzheimer Café HORST

Op maandag 3 februari opende het Alzheimer Café Horst aan de Maas
haar deuren voor mensen met dementie, hun partners, familie en
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden waren
aanwezig. Een laagdrempelig ontmoetingspunt in een huiselijke sfeer,
waar maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar wordt
gemaakt. De bezoekers kunnen er onder het genot van een kopje
koffie of een drankje napraten en ervaringen delen. Het Alzheimer
Café Horst aan de Maas kan zo een grote ondersteuning zijn voor
iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.
De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in
Horst.
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de
maand geopend, namelijk de eerste maandag van de maand.

Eerste kampioenen fusievereniging een feit:
Na de jeugd D1 behaalt ook de Senioren 1 het
zaalkampioenschap!
Nadat vorig weekend Vonckel Girls/Er/OD/Wh D1 het
zaalkampioenschap behaalde, wisten de senioren 1 het succes nog
groter te maken voor de fuserende korfbalverenigingen Erica uit
America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls uit Meterik en
Wittenhorst uit Horst. Na een bloedstollend spannende wedstrijd, die
zeer gelijk op ging, wist ODOS/Er/VG/Wh 1 zondag het
zaalkampioenschap in de 1e klasse te behalen door met 10-9 te
winnen van Geko 1. Een super knappe prestatie! Zeker omdat dit
team voor het eerste jaar in deze samenstelling speelt. Trainer Bart
van der Burgt promoveert hierdoor met zijn dames naar de
overgangsklasse.

Stankoverlast

Wanneer men last heeft van stankoverlast, is het zaak om de
veroorzaker op te sporen.
Voor klachten kan men overdag bellen:
-Toezicht veiligheid en handhaving gem. Venray 0478523515
Is het in de avonduren of gedurende de nacht en kan het
wachten bel dan daags erna het bovenstaande nummer, u bent
dan rechtstreeks verbonden.
Mocht het zeer ernstig zijn: Politie, centrale meldkamer 09008844,
Zij gaan dan een kijkje nemen.
U kunt zich anoniem melden, schroomt u niet en meld u!!

Ondersteuning bij leven met een beperking
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op
alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij
naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn
onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun
eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk
te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van
bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de
samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.
Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie.

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent
u van harte uitgenodigd.
Woensdag 16 april 2014 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 14 april 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 16 april.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
11,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens
het Eetpunt.

Beste boore en boorinne, turftreiers en
turftreierinne,

2 maart 2014 stonden wij in de schijnwerpers om als boorebroedspaar
in de onecht verbonden te worden.
Het uitkomen, de trouwerij, de receptie en het feest wat erna
losbarstte zal ons nog lang in herinnering bijblijven!!!!
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en we genieten nog
steeds volop……………..Bij deze willen we van de gelegenheid gebruik
maken om iedereen te bedanken die deze carnaval voor ons
onvergetelijk heeft gemaakt, alle kaarten kado’s en felicitaties op
welke manier dan ook!
In het bijzonder ós booregezelschap, ‘t boorebrulleftscomité, onze
“echte” ouders, de buurt (de “zoompigehook”) maar zeker ook onze
prins Dido zijn prinses Lisa en adjudanten Ruud en Niels, jeugdprins
Tom en jeugdprinses Inge en hun gevolg. Samen met hen zijn we
deze carnaval voorop mogen gaan met heel veel lol en plezier.
Nogmaals dank aan iedereen die deze carnaval voor ons zo speciaal
heeft gemaakt.

Ralf en Jesse, boorebroedspaar 2014.

St.Caecilia bedankt America!
Op zaterdag 2 maart heeft Muziekvereniging St. Caecilia haar
jaarlijkse potgrondactie gehouden in America. Dankzij de grote
belangstelling vanuit ons dorp en de enthousiaste inzet van onze
leden is de potgrondactie ook dit jaar een groot succes geworden. Als
fanfare willen we dan ook iedereen bedanken voor de aanschaf van
de potgrond en daarmee het steunen van onze vereniging!
Als u onze potgrondactie gemist heeft en u wilt als nog potgrond
bestellen, stuur dan een emailbericht naar
potgrondactie@mvcaecilia.nl.

Collecteweek: 7 t/m 11 april 2014
Dan komt de collectant van de Gezamenlijke Nationale Collectes America
weer bij u aan de deur.
Let op: Er zijn een paar veranderingen!
‘Nieuw’ fonds erbij:
Op de invullijst ziet u het Reumafonds ook weer staan. Voorheen werd er ook
gecollecteerd voor het Reumafonds, totdat ze niet meer wilden dat er voor
hen gecollecteerd werd bij een gezamenlijke collecte. Ze trokken zich dus
terug.
Nu we een paar jaar verder zijn, zien ze bij het Reumafonds in, dat meedoen
met de gezamenlijke collectes de enige manier is om via collectes geld
binnen te krijgen.
Dus zij wilden nu toch wel deelnemen aan de gezamenlijke collecte.
Ans Rasing (Lorbaan) heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe
contactpersoon. Daarmee wordt aan alle voorwaarden voldaan. Dank je wel
voor je komende inzet, Ans.
Naamswijziging:
Er is een naamswijziging van één van de fondsen. Voorheen was er een fond
dat MS Research heette. Zij heten nu: Nationaal MS Fonds.
Wisselingen bij contactpersonen:
Jan Tielen (en Mia - Hofweg) heeft aangeboden voor het Fonds
Gehandicaptensport de contactpersoon te zijn, ter vervanging van Truus
Hesp. Een mooie versterking van ons team.
Truus zal dit jaar nog meehelpen met de collecte en is ook nog steeds
beschikbaar zijn voor het naleveren van enveloppen, voor het geval u de
collectant heeft gemist bij u aan de deur.
Hartelijk bedankt, Truus, voor al die jaren dat jij je voor het Fonds
Gehandicaptensport ingezet hebt! Marlies Jansen (Schiksedijk) zal voortaan
contactpersoon zijn voor het Diabetes Fonds. Zij volgt Jac Philipsen op. Fijn
dat je mee gaat doen, Marlies. Een woord van dank aan Jac voor zijn
jarenlange inzet.
Dus…
U heeft de envelop al klaar staan voor de collectant? Fijn!

Vervolg Collecteweek:
U heeft dat nog niet gedaan? Pak de envelop, vul de lijst in, doe het geld
erbij en zet ´m klaar. Dank u wel.
De collectant zal van 7 tot en met 11 april langs kunnen komen.
Maar….
Heeft u de collectant gemist?
Dan kunt u uw envelop bij Truus Hesp (G. Smuldersstraat 30) in de
brievenbus stoppen.
Tot slot:
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: collectes@americaweb.nl
In het Peelklokje van mei of juni wordt de opbrengst bekend gemaakt.

Bij voorbaat dank voor uw gift!

Activiteiten KBO:

In de maanden april en mei hebben wij de volgende activiteiten voor
u:
Op woensdag 2 april het KBO Regio Horst kruisjastoernooi, waarin
America met 1 team vertegenwoordigd is en de wisselbeker
verdedigt. Naast America zijn er teams uit Sevenum, Horst, Melderso,
Hegelsom en griendtsveen aanwezig. Toeschouwers zijn van harte
welkom. We starten om 13.30 uur.
Op dinsdag 15 april is het alweer tijd voor de eerste fietstocht. Uit
betrouwbare bron hebben wij vernomen dat deze in de richting van
Maasbree zal gaan. Met een beetje geluk is het mooi weer en kunnen
we er een schitterende toch van maken. Verzamelen bij de Kerk,
vertrek om 13.30 uur.
De activiteit op 23 april komt te vervallen. Hiervoor in de plaats gaan
we op maandag 19 mei naar Griendtsveen voor een
informatiebijeenkomst “Senioren en Veiligheid”.
In het vorige Peelklokje stond per abuis vermeld dat er op dinsdag 15
april een KBO Ledenvergadering zou zijn. Dit is dus niet juist. Dit is
de ledenvergadering van Gemengd Zangkoor Cantaremos.

Gemengd Zangkoor Cantaremos
Op zaterdag 12 april organiseert Gemengd Zangkoor CANTAREMOS
haar jaarlijkse LENTECONCERT.
Aan dit concert werken mee het Grubbenvorster Mannenkoor, Ars
Musica (Venray) en de Kwirzengers (Neer). Het belooft een mooie
avond te worden.
Een ieder is van harte welkom. Locatie: Bondszaal. Toegang is gratis.
Zaal open om 19.30 uur. Het concert start om 20.00 uur.
Nog meer vooruitkijkend naar de lente, kunt u ook alvast in de
agenda noteren dat op 24 en 25 april de jaarlijkse BLOEMENACTIE
gehouden worden. Leden van het koor komen dan bij u langs de deur
met schitterende voorjaars- en zomerbloeiers tegen schappelijke
prijzen.
Het zangkoor kan overigens nog steeds nieuwe leden gebruiken.
Graag zelfs. Is zingen uw hobby? En wilt u 1x in de week met een
gezellige groep repeteren en af en toe optreden? Meldt u dan aan bij
Frits Gielen of Ria Jacobs. Of kom gewoon eens luisteren: bij het
Lenteconcert of bij de wekelijkse repetitie op de dinsdagavond
(20.00-22.00 uur) in de Kabroekzaal Aan de Brug.

Beste Turfreiers en Turftreierinnekes,

Activiteitenoverzicht april en mei
April
1 - Zonnebloem Theatershow
1 april verloor Alva zijn bril – let op !!
2 – kruisjas / kaarttoernooi KBO Horst e.o.
4 - Jaarvergadering, Jong Nederland America
6 - clubkampioenschappen Paardenvrienden.
6 - viering jubileum 100 jaar toneelvereniging de Vrije Spelers en presentatie Jubileumboek
7 t/m 11 – Gezamenlijke Nat. Collecte America
9 – Kienen voor ouderen
9 – textielinzameling
9 – Zonnebloem toneelavond Castenray
12 - open dag Golfhorst voor inwoners America
12 – Lenteconcert Cantaremos.
13 – Peeldag Peelmuseum
15 – Jaarvergadering Cantaremos
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
16 – Eetpunt America
19 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
20 - inleveren kopie Peelklokje
20 - paasbrunch Golfhorst
24-25 april Cantaremos: bloemenactie
27 – Eerste H. Communie
27 – open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur)
27 - Laatste 3e helft 1e elftal AVV

Mei

Weej, Jeugdprins Tom II, Jeugprinses Inge I, de Adjudanten
Nick en Anouk en Vorst Nena, willen iederien bedanken vur
deze onvergeatelikke carnaval!
Vanaf ut oetkomen tot aan ut afsloetingsbal hebben weej unne
geweldige tied gehad.
Mede dankzij de leuke groep road en dansemarietjes um os hin
en de geweldige inzet van ut Jeugdcommitee.
Alaaf en tot volgend joar!
Jeugdprins Tom II, Jeugdprinses Inge I, Adjudanten Nick en
Anouk en Vorst Nena.

1 - Generale uitvoering Toneelver. de Vrije Spelers "TOT IK VLIEG"
2 – Premiere Toneelvereniging de Vrije Spelers "TOT IK VLIEG"
3–9–10-16 17-23-24-30-31 – uitvoeringen Toneelvereniging de Vrije Spelers "TOT IK VLIEG"
6 – wandeltocht KBO Schuitwater
10-11 - Junioren Jongens Toernooi, Jong Nederland America
11 - moederdag event Golfhorst
11 - moederdag
11 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur)
13 - Zonnebloem Uitstapje naar Langenboom
14 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
14 – Kienen voor ouderen
15 – chemokar in America
17 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
17–18 - Junioren Meiden Toernooi, Jong Nederland America
18 - inleveren kopie Peelklokje
19 – informatiebijeenkomst Senioren en Veiligheid (in Griendtsveen)
20 – fietstocht KBO
21 – Eetpunt America
25 - open zondag Peelmuseum (13.30 - -16.30 uur)
28 – Bedevaart KBO
30 - Voetbalvriendjes dag AVV

Complimenten woon – en leefomgeving

Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden:
-

Opmerkelijk hoe netjes het er altijd bij ligt rond café Boëms Jeu.
Het talud / wandelpad langs de Kabroeksebeek ligt er altijd bij als
een tapijt. Super !!
Een prachtig voorbeeld van de zorg voor de eigen woon- en
leefomgeving zien we aan het Ceacileahof, waar met vereende krachten het
hofje periodiek een goede beurt krijgt. Dat is te zien !!

Samen moeten we America mooi zien te houden !!
Heeft u een compliment voor iemand of
voor een groep mensen?
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl

De kracht van America
Bij de realisering van het nieuwe Gezondheidscentrum was het vanaf het
begin de bedoeling om de mensen van America nauw bij het proces te
betrekken. Daarvoor werd medio 2012 een projectplan Pionieren met
Patiëntenparticipatie opgesteld. Alle stappen uit het projectplan zijn
inmiddels doorlopen. Het laatste onderdeel van het projectplan was, dat de
werkgroep een eindpresentatie zou maken, waarin alle ervaringen
opgeschreven waren. Het werkboek is gereed en werd op maandag 17 maart
aangeboden aan de wethouders Birgit op de Laak en Loes Wijnhoven van de
gemeente Horst aan de Maas. De werkgroep Dorpskracht heeft het werkboek
kort toegelicht bij monde van Jan Driessen en beide wethouders gaven een
eerste reactie geven.
Alle aanwezigen kregen een exemplaar van het werkboek aangeboden. In het
werkboek met de titel “De kracht van America” worden de bouwstenen van
de afgelopen anderhalf jaar, zoals de dorpscafés, het dorpspanel en het
dorpsdagboek besproken. Alle 217 pagina’s met ideeën die via het
dorpsdagboek zijn ingeleverd, zijn in het werkboek opgenomen. Leden van
het Burgerpanel kunnen een exemplaar van "De Kracht van America"
verwachten in hun brievenbus.
Bent u ook geïnteresseerd, laat het dan via webmaster@americaweb.nl
Het eindrapport van “De Kracht van America” is te downloaden via
www.americaweb.nl of direct op:
www.americaweb.nl/downloads/Eindrapport-De-Kracht-van-America.pdf

Wonen in America

De enquête “Wonen in America” is door zo’n 60 personen ingevuld. Van deze
60 mensen waren er ruim 50 woningzoekend (op korte en lange termijn.
Deze enquête was met name bedoeld om de mensen die nu of op de wat
langere termijn een (betaalbare) woning (huur of koop) zoeken te bereiken.
De werkgroep die ontstaan is tijdens de Dorpsmarkt op 18 december wilde in
kaart brengen wat de woonvraag in America daadwerkelijk is. Het
vermoeden bestaat namelijk dat er best veel mensen een woonruimte
zoeken, maar dat zij nog geen passende woning hebben kunnen vinden. Met
de cijfermatige gegevens die met deze enquête verzameld zijn is dat inzicht
er nu wel, een beetje. Een beetje, want het vermoeden bestaat dat nog niet
iedere woningzoekende de enquête heeft ingevuld. Deze aantallen (geen
namen) willen we ook tonen aan de gemeente, woningbouwcorporaties en
andere partijen om zo druk uit te oefenen op de markt.
Wat zijn nu de volgende stappen?
Op 27 maart j.l. zijn de uitkomsten van deze enquête gepresenteerd aan de
deelnemers en is er tekst en uitleg geven over de mogelijkheden, maar ook
de onmogelijkheden. De werkgroep wil mensen bij elkaar brengen,
woningzoekenden mobiliseren. Samen moet er toch wat mogelijk zijn…..?
Het groepje wat op korte termijn iets wil gaat binnen nu en een paar weken
samen aan tafel om verdere plannen te maken.
Bent u nog zoekende naar een woning in America ( huur of koop) op korte of
langere termijn? Vul dan de enquête in die te vinden is op
www.woneninamerica.nl.
Werkgroep Wonen in America.

Uit de dorpsraadvergadering van 12 maart j.l.
-

-

-

-

-

-

-

Het balgooien was kort maar krachtig. Onder mooie
weersomstandigheden werden degenen die de moeite hadden
genomen om te komen, rijkelijk beloond. 2 paartjes, waaronder
het Boerenbruidspaar deden mee. Bedankt.
T.a.v. het Gezondheidscentrum wordt constructieve vooruitgang
geboekt.
Er worden veel wandelaars gezien op en rond de voormalige
Zuringspeel / Golfhorst. Aan de Slengweg wordt gestart met de
bouw van de put t.b.v. het monument voor Rowwen Hèze en er is
een vleermuizenkelder aangelegd met subsidie van Landschap
Horst aan de Maas.
Het Boek “ De Kracht van America” is klaar en is aangeboden op
17 maart aan de gemeente en aan de aanwezigen. Het is een
mooi en informatief boek geworden, waarin een geod beeld
gegeven wordt hoe America over America denkt. Zie bericht
elders.
De Werkgroep Wonen in America heeft veel respons gekregen op
de enquête voor woningzoekenden. Hier wordt snel een vervolg
aan gegeven. Zie bericht elders.
Vanuit de bewoners van de Lisdodde is gevraagd om het
speeltuintje op te knappen. Hier is positief op gereageerd. Ook
het groen zal opgepakt worden.
Er werd afscheid genomen van de vertrekkende dorpsraadleden:
Wiel Berden Geert Vogelsangs, Anton de Wit en Chantal
Versleijen. Ook de gemeente dankte de scheidende leden en had
een leuke verrassing in petto bij monde van wethouder Ger van
Rensch.
De dorpsraad zoekt nog steeds nieuwe mensen. Iets voor U ?
Neem dan contact op of kom eens langs op de maandelijkse
vergaderingen.

De volgende openbare vergadering is op woensdag 16 april
a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug. U komt toch ook
meedenken over de leefbaarheid in America.

Peeldag in America 13 april:
vermaak en vertier in vervlogen tijden
Op zondag 13 april zal het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg 69 in
America zijn poorten openen voor de sfeervolle jaarlijkse Peeldag.
Het Peelmuseum heeft dan tussen 11.00 en 17.00 uur voor jong en oud een zeer
gevarieerd programma in petto. In de nieuw ingerichte expositieruimtes zijn
werktuigen, gebruiksvoorwerpen, films, foto’s en andere bezienswaardigheden
uit het verleden te bewonderen. Verschillende oude ambachten worden
gedemonstreerd. Ook is er een streekmarkt met vele leuke spullen en heerlijke
lekkernijen uit de Peelstreek. Speciaal thema tijdens de Peeldag is het
vermaak en vertier in vervlogen tijden. Te zien zijn een café met toog en
meubilair uit vroeger tijden en verder is er een nostalgische kermis met diverse
attracties, zoals een tombola met leuke prijzen. Ook is de oude kapsalon van
voormalig Americaans kapper Teun van Heijster te bewonderen.
Degene die op het gemak ook van de omgeving iets wil zien kan plaats nemen
op een van de huifkarren (met tractor). Via mooie routes zullen de huifkarren
vanuit Sevenum en Helenaveen koers zetten richting Peelmuseum en weer
terug. Meer informatie over vertrektijden en opstapplaatsen volgt binnenkort
op www.stichtingpeelmuseum.nl en www.degoudenhelm.nl. Live-amusement is
er van muziekgroep Parelmoer uit Venlo, de jonge topgoochelaar Pepijn Stoter,
twee Brabantse Kletswiever en toneelvereniging de Vrije Spelers. Voor de
hongerige en dorstige bezoeker wordt goed gezorgd.

Vrouwen Beweging America

9 april. Seizoens afsluiting met medewerking van Mart Vervoort uit
America. Hij zal deze avond muzikaal begeleiden en het bestuur
verzorgt enkele hapjes op die avond.
Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal. Hebben jullie nog wensen, ideeën
voor het programma van het volgend jaar geef ze door aan het
bestuur.
Het Bestuur.

Programma Voetbal AVV America 1
Competitieprogramma:
6 april
America 1 – Kronenberg
13 april
SSE (Someren Eind) – America 1
21 april
mogelijk inhaal tegen Oranje Zwart
27 april
America 1 - Grashoek
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

AVV afd. Veteranen

Nieuws:
Onze leider Noud Haegens is meer dan alleen een succesvol coach bij de
veteranen. Ook kan hij een aardig balletje biljarten. Samen met Peter
Geurts en Jan Geerarts werd hij onlangs kampioen. Proficiat.
Programma april
5 april
Wittenhorst – America
12 april
America – FCV Venlo
19 april
IVO Velden – America
26 april
Geysteren – 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 .

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes
Carnaval 2014 zit er weer op. We hebben weer een geweldig seizoen gehad, waar
veel Turftreiërs en Turftreiërinnekes op de been waren om een flink feestje te
bouwen. Zowel jong als oud. De carnavalsdagen werden vrijdags ingeluid met het
gezellige schoolcarnaval. Na het ziekenbezoek op zaterdagmiddag volgde ‘s avonds
een mooi verzorgde Carnavalsdienst in de kerk. Later op de zaterdagavond vond het
gezellige Carnavalsbal plaats met als thema Hollywood. Op zondagmorgen ontving
Prins Dido de sleutel van het Turftreiërsriek uit handen van burgemeester Kees van
Rooij. En s’middags en s’avonds volgde in het Turftreiërsriek een prachtige en zeer
gezellige Boerenbruiloft van Jesse en Ralf. Op Carnavalsmaandag trok een kleurrijke
optocht door America. Diverse mooi uitgebeelde onderwerpen passeerden de revue,
zowel bij de jeugd als de volwassenen. De 1e prijswinnaars vindt u verderop in dit
bericht. Onder de muziek van de Ericakapel, Joekskapel Mekkeluk Zât en dj
TikTakTheo werd er na de optocht nog lekker feest gevierd in de zaal. Vele kleine
Turftreiërkes hadden een kei-leuke middag tijdens het jeugdcarnavalsbal op
dinsdag. En ‘s avonds sloten het Prinselijk Paar, de Jeugdprins en Jeugdprinses en
het Boerengezelschap de Carnaval gezamenlijk op sfeervolle wijze af, samen met
alle tieners uit America.
Bij deze willen wij iedereen bedankt voor hun inzet. Alle vrijwilligers, alle
deelnemers aan de prachtige optocht en natuurlijk Prins Dido en Prinses Lisa,
Jeugdprins Tom en Jeugdprinses Inge, het boerenbruidspaar Jesse en Ralf en alle
gevolgen die erbij horen. Jullie hebben er één groot feest van gemaakt.
Op onze website (www.turftreiers.nl) en op Facebook zijn diverse foto’s van de
verschillende activiteiten geplaatst. Tevens kunt u hier de optocht (film) nog eens
rustig terugkijken, met dank aan Hay Mulders en Henk Philipsen. De complete
uitslag van de optocht is hier ook terug te vinden. Neem eens een kijkje en geniet
nog even na van carnaval 2014.
Uitslag optocht (1e prijzen):
OPTOCHT KINDEREN:
DUO’S: Lotte Vervoort en Helle Peeters – Weej goan ok noar lady’s naait
GROEPEN: Kes Peeters en vrienden - 100 jaar van Heyster Wol en Textiel
OPTOCHT VOLWASSENEN:
EENLINGEN: Jeu Pouwels – Mien Plantjes
DUO’S: Twan en Yvonne v.d. Munckhof - Is ‘t (nog) wiët?
KLEINE GROEPEN: De Echte Vrienden – De Zwarte Plak ok neet mier van deze tiëd,
GROTE GROEPEN: De Zwarte Plak – Met enne kamiel langs de “parels” vaan de Piël,
GROTE WAGENS: Weej vaan die 3 joar op reej – Jan Philipsen verloat Rowwen Hèze

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
Ik wil nog een keer onze bixiewedstrijd van 29 juni onder Uw
aandacht brengen. Dit is een wedstrijd voor kinderen t/m 13 jaar.
De bedoeling is niet zo zeer het meten met andere, alhoewel het
een wedstrijd genoemd wordt. Het gaat vooral om het plezier van
de kinderen. Ze mogen laten zien wat ze , al, kunnen met hun
pony. Hierbij mag nog best geholpen worden. De rijbak is geheel
afgezet. Er is ook voor iedereen een leuke attentie. Wilt U
informatie, kom gerust eens naar ons oefenterrein aan de Jacob
Poelsweg. Wij rijden hier iedere woensdag van 20.00 tot 21.00
uur. Verder zijn we op zondag 6 april hier voor het oefenen van
dressuurproeven voor het nieuwe seizoen. Dit zal zijn van
ongeveer 10.00 uur tot 14.00 uur. Verder kunt U ook terecht met
Uw vragen bij Chris Tielen, Marieke Jacobs of Jolanda Daniëls.
Wij hopen dat we in juni veel kinderen uit America mogen
begroeten.

Daag turftreiers en turftreierinnekus
Ik woj jullie via deze weg bedanke vur de kei schonne carnaval.
As jullie net zoe genoten hebben as meej, mien prinsesje en de
adjudanten daan zit ut wal good. Bedankt dat jullie, samen met
os, er enne schitterende en onvergetelijke carnaval vaan hebben
gemakt. Ok woj ik de geweldige groep um os hin bedanken zonder
hun waas dit neet mogelijk gewest. Allemoal hiel hartelijk
bedankt.
Alaaf preens Dido 1 en prinses Lisa

De Vrije Spelers 100 jaar!
Dit vieren we groots op zondag 6 april.

We willen iedereen om 14.00 uur uitnodigen in de kerk, waar we een
klein voorproefje van onze voorstelling,
‘Tot ik Vlieg’ laten zien.

Hierna wordt het eerste exemplaar van

ons boek ‘Wij spelen verder’ uitgereikt aan

de honderdjarige Tilla Minten-Vervuurt, een van onze eerste
vrouwelijke toneelspeelsters.

We zetten het feest voort in de Bondszaal, waar een tentoonstelling
met originele foto’s, nota’s, posters, tekstboekjes, kleding en
attributen over 100 jaar toneel in America is ingericht.

Natuurlijk kunt u hier ook ons boek kopen.

Tevens start die dag de kaartverkoop van onze jubileumvoorstelling.
Voor meer info kijk op www.devrijespelers.nl

We zouden het fantastisch vinden als u deze mijlpaal met ons
komt vieren!

Programma OJC Cartouche
America

Na een geslaagde carnaval en een geslaagde eerste editie van Carthouse,
kijken we alvast vooruit naar:
- Zaterdag 12 april: Philo & De Woeste Live On Stage
De Woeste Rock 'n Roll uit Limburg! Een band die een show neerzet waar
menig professionele band jaloers op mag zijn. Top entertainment, met een
hoop Rock 'n Roll.
Philo - Philo is een Thin Lizzy tribute uit Horst aan de Maas. De band is begin
2012 opgericht door een vijftal muzikanten die al jarenlang actief zijn in
diverse bands in de regio. De diverse bandleden werkten reeds eerder met
elkaar in andere samenstellingen, maar een toevallige ontmoeting mondde
uit in een heus collectief, met als doel een ode brengen aan wijlen Phil
Lynott, frontman, zanger en bassist van de legendarische Ierse rockband Thin
Lizzy. Begin 2012 werd er intensief gerepeteerd om een set vol Lizzy
klassiekers zoals “the Boys are Back in Town”, “Jailbreak”, “Whiskey in the
Jar” en “Dancing in the Moonlight” vol overtuiging live ten gehore te kunnen
brengen.En dat gaan we diezelfde avond meemaken!
- Zondag 27 april Future Idiots (SWE) &nd Once Again!
Once Again Na enige tijd van stilte laten de mannen van staal weer van zich
horen..Once Again is een lokale band bestaande uit 5 muzikanten die op
mysterieuze wijze elkander recent hebben gevonden. Met covers van o.a.
Social Distortion, the Black Pacific en eigen nummers komen deze mannen
hun muziek delen met het publiek. Ze zijn al enige tijd volop aan het
brouwen voor nieuwe nummers. Die ze deze After Kingsday ter gehoren
brengen. De huisband van America laat zoals bewezen OJC Cartouche doen
rocken!
Future Idiots
Na een 'stor spelning' van vorig jaar keren de Zweedse helden weer terug
naar de kelder. Future Idiots is een pop-punk quintet, afkomstig uit het
zuiden van Zweden. Begonnen op youtube en inmiddels behorende bij de
top-100 meest bekeken Zweedse youtube muzikanten. Buiten het feit dat de
heren bekend zijn bij een groot deel van het Zweedse publiek, zijn ze ook
erg geliefd in de USA en Duitsland. Inmiddels is de band meer dan 6.000.000
keer bekeken op youtube.
In 2010 tekende ze bij het Amerikaanse label “Pacific Ridge Records”. Zij
hebben meerdere artiesten achter zich en zijn op weg naar de Top-40.

Open Podium Cartouche 17 mei!
17 mei maken wij het podium weer eens vrij voor bands verkerend
in een stadium van zeer jeugdige onvolgroeidheid. Maar ook de
gouwe ouwe bands zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Dus kun jij een beetje muziek maken? De mensen aan het
lachen krijgen?! Dan nodigen wij je uit om zaterdag 17 mei het
podium in Cartouche op te eisen.
Wil je graag mee doen? Stuur dan een e-mail naar
concerten@ojccartouche.nl met de rest van jullie gegevens

Uitnodiging
Op woensdag 16 april 2014 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
- Wonen in America
- Gezamenlijke Collectes
- Bestuursverkiezing
En wellicht heeft u ook nog wel een vraag
in het algemeen belang van America…?

Beste dorpsgenoten
wij nodigen u van harte uit!

Zaterdag 12 april organiseren wij een open

Koningschieten Handboogschutterij Ons Genoegen
America 2014.

dag op

de Golfhorst voor alle inwoners van America.

Rondleiding over de golfbanen en de berg (met
fantastisch uitzicht) live cooking door onze chef kok,
springkussen voor de jeugd, een balletje slaan
prijsvraag, maak kans op…….. een leuke prijs!
Doorlopend programma van 13:00 uur tot 17:00 uur
Meld u aan voor donderdag 10 april via www.degolfhorst.nl of
onderstaande bon en ontvang tijdens de open dag
een gratis kopje koffie en een stukje gebak!

………………………………………………………………………………………….
.

Ja, wij komen naar de open dag op de Golfhorst zaterdag 12 april
en ontvangen graag een gratis kopje koffie en een stukje gebak.
Naam:
Adres:
Aantal Personen:
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor donderdag 10 april.
U kunt zich ook aanmelden via onze site www.degolfhorst.nl
( 077 464 90 70 (dagelijks bereikbaar 8:00 – 17:00)
Golfcomplex de Golfhorst, Raamweg 8, 5966 RM America
Golfcomplex de Golfhorst, Raamweg 8, 5966 RM America

Zaterdag 22 mrt j.l. werd in Clublokaal de Krekel aan de Kerkbosweg in America de
jaarlijkse clubkampioenschappen van Handboogschutterij Ons Genoegen verschoten.
12 deelnemers maakten in een strijd over 2 x 25 wedstrijdpijlen uit wie zich een jaar
la ng de beste schutter van de club mocht noemen. Na een gezellige strijd bleek
uiteindelijk dat koning 2013 Jan Camps zijn titel met verve had weten te
verdedigen. Met een enorm machtsverschil van maar liefst 27 punten wist hij
nummer 2 Sef van de Munckhof voor te blijven. Lies Camps beleefde een iets
mindere dag, maar wist toch nog beslag te leggen op de derde plaats.
Vermeldenswaardig was dat onze 2 oudste leden Piet Vervoort met zijn 84 jaar nog
als 7e wist te eindigen en Jos van de Munckhof met bijna 86 jaar voor het eerst sinds
jaren de hele wedstrijd af wist te werken. De complete uitslag zag er als volgt uit:
1.Koning Jan Camps 223+219, 2.Prins Sef van de Munckhof (Vossenheuvel)204+211, 3.
Ridder Lies Camps 206+196, 4. Jos Vervoort 197+203, 5. Jos Weijs 196+194, 6. Theo
Jacobs 162+179, 7. Piet Vervoort 145+140, 8. Henk van de Ven 144+141, 9. Tobi van
Moorsel 135+141, 10. Lowie Weijs 129+144, 11. Dré Vervoort 127+80, 12. Jos van de
Munckhof (wouterstraat)94+91. Na bekendmaking van de uitslag werden de
prijswinnaars gefeliciteerd en werd nog gezellig nagekeuveld.

Geachte dorpsgenoten.

Op 28 november is er voor ons een vervelende brand ontstaan op de
bovenverdieping van Station America. Gelukkig viel de schade mee en zijn er geen
persoonlijke ongelukken gebeurt.
Omdat we als familie Derix toch het Station open wilde houden hebben we dat, zoals
bekend samen met Inge Raedts en de andere medewerkers gedaan. Zonder de steun
van Inge hadden we dat ook nooit gered, maar we hebben zelf ook de handen uit de
mouwen gestoken. Ook de gemeente, en in het bijzonder onze burgemeester,
hebben ervoor gezorgd dat we, ondanks het vervelende artikel in de krant, met de
vereiste vergunningen door hebben kunnen draaien. Onze buurman van de cafetaria
moeten we bedanken voor het leveren van stroom gedurende de tijd dat we
afgesloten waren.
Aangezien wij allemaal een drukke baan hebben was de situatie onhoudbaar want 7
dagen in de week werken is niet erg voor een paar weken maar er komt een moment
dat je lichaam zegt : stop nu is het genoeg geweest. Dat punt wilden we niet bereiken
en zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe uitbater, hetgeen niet meevalt,
maar het is wel gelukt.
We zijn nu 4 maanden verder en zijn verheugd U te kunnen mededelen dat we een
nieuwe huurder hebben gevonden en wel in de persoon van Rob Ummenthun uit
Kronenberg. Velen van U zullen hem wellicht kennen als zijnde uitbater van café
Ummenthun in Kronenberg, hetgeen hij al jaren doet.
Rob zal vanaf 01-05-2014 de nieuwe uitbater worden van Station America, en hij en
Inge hebben aangegeven er ontzettend veel zin in te hebben en te gaan proberen om
Station America op een prettige manier voort te zetten waar jong en oud zich thuis
zullen voelen. Hoe een en ander zich zal ontwikkelen is geheel aan hem en zijn
medewerkers over te laten maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat
lukken.
De komende tijd moeten we benutten om alle details te gaan uitwerken en alle
contracten etc. over te zetten naar de nieuwe uitbater, en daar hebben we nog best
werk aan maar dit gaat ons zeker lukken, maar wij wilden jullie toch alvast
informeren dat er een nieuwe uitbater is gevonden voor Station America.
Wij hopen dat jullie Rob, Inge en de andere medewerkers zullen steunen in deze
spannende tijd en wij houden U op de hoogte over de ontwikkelingen.
Het weekend van koningsdag op 28 of 29 april zullen wij proberen iets leuks te
organiseren zodat U allen een kijkje kunt komen nemen en kennis kunt komen
maken met Rob en zijn medewerkers.

Gr Familie Derix

Mensen in het nieuws
Op 3 maart overleed Jeu Litjens, echtgenoot van Annemie Philipsen. Jeu was
55 jaar.
Op 8 maart werd Chloë geboren, dochter van Jelle Steeghs en Mellonie Basten
(Lisdodde 18).
Op 10 maart werd Gijs geboren, zoon van Rob van Herpen en Susan Katelaan en
zusje van Eva.( Zw. Plakweg 63)
Tijdens de vrijdagwedstrijd van 28 februari 2014 op de Americabaan, heeft Jan
Nabben een hole-in-one geslagen op hole 8. Jan, een geweldige prestatie.
Proficiat!
Op zaterdag 12 april is de open dag op de Golfhorst voor inwoners America.
Ook op 12 april is de officiële ingebruikname van het wandelnetwerk
KnopenLopen Horst aan de Maas en de afronding van het project
Boerenlandschap Routestructuren. Dit zal plaatsvinden van 15.30 – 17.30
uur in het Huis van de Streek te Horst.
Op zondag 13 april is de jaarlijkse Peeldag in het Peelmuseum.
In april bestaat Timmermans Agri Service (Lorbaan 23a) 25 jaar. Proficiat !!
Bij de gemeenteraadsverkiezingen werden Ger van Rensch, Ellen Jacobs –
Vervoort en Mariet Roelofs – Huijs gekozen . Proficiat ! Ellen heeft zich helaas
terug moeten trekken. Zie bericht elders.
Peter Geurts, Jan Geerarts en Noud Haegens: deze 3 succesvolle biljarters
van het A-team van Biljartclub Boëms Jeu werden kampioen in de hoogste
klasse van de biljartbond Kring Horst – Venray. Super prestatie !!
Bij het jaarlijkse Koningsschieten van de handboogschutterij Ons Genoegen
werd Jan Camps koning, Sef v/d Munckhof prins en Lies Camps ridder.
De Vrije Spelers: onze Koninklijke erkende toneelvereniging viert deze maand
haar 100 jarig bestaan met een presentatie op 6 april a.s. in de kerk van
America. Iedereen is benieuwd naar het jubileumboek. In mei volgen de
jubileumvoorstellingen van de productie “ Tot ik vlieg “.
Tijdens de honderdste jaarvergadering werden er maar liefst 3 jubilarissen
gehuldigd. 25 Jaar geleden maakten Henk Derks, Anita Rongen en Guy Derks
hun debuut tijdens de toneelvoorstelling 'De Zwarte Plak'. De drie jubilarissen
ontvingen vanuit de L.F.A. een zilveren speld en de daarbij behorende
oorkonde. Henk, Anita en Guy : PROFICIAT !
Tijdens de Venloop waren er weer een flink aantal Americaanse atleten actief.
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.

