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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 14 DECEMBER
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 27 november, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 en 29 december.
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele
afvalzak) , Plastic afval (in container): 8 en 22 december
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 2015
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 29 november en 27 december.
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 2015 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data nog niet bekend .
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 in 2015.
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
Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Politie
0900-8844
Prov. klachten telefoon
043-3617070
Gemeentehuis
4779777
Secr. Kerkbestuur M. Derks 4641956
Basisschool
4641918
Stichting " Aan de Brug"
4641269
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans 0648012459
OJC Cartouche
4642166
Kantine (v.v America)
4641212
Handboog (de Krekel)
06-42861821
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 4641255
Jong Nederland (Blokhut)
4642983
Gymnastiekzaal
4641924
Redactie Peelklokje
4642033
Dorpsraad America
06-51554717
Dagblad De Limburger
0478 – 530112
Hallo Horst a/d Maas
3961356
Wonen Limburg (Horst)
0800-1881
Lokale omroep Reindonk
3987742
CIZ Nrd Limburg
088-7891640
Gehandicaptenplatform
3986684
SOS tel. Hulpdienst
077 – 3548888
Kindertelefoon
0800 – 0432
Huisartsenpost:
0900-8818
Melding zwerfvuil 077- 4779777
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075
Gebiedsteam Peel
077-4779777
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88 Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 0478523515 (rechtstreeks nummer overdag).
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
Openingstijden
ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur, za / zondag - gesloten
0800 – 7000
Meld Misdaad Anoniem"
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 wijkagentenhorstaandemaas@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

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op
www.inhorst.nl en www.mijnhorstaandemaas.nu
Voor actueel nieuws, ook uit America.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de dorpen in
de omgeving: kijk eens op www.hephorst.nl
Openingstijden Wegwijzerloket
Horst aan de Maas.
Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst op
maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst,
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504.
Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)
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

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 en de nieuwe wandelroutepalen.
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.liefdevoorlimburg.nl en op
www.landschaphorstaandemaas.nl

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is
0800 - 7000.
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 14 december a.s.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.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.

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

Te Koop: vulzand plm 4000 m3. Keuringrapport aanwezig.
Geschikt voor alle doeleinden.
Kan ook zaterdags geleverd of afgehaald worden. Aantrekkelijke prijs.
Grondwerken Jantonn America.
Tel: 0653952881.

Vrouwenbeweging America

3 december. Lezing door Dhr. Pouls met als thema “Verschil tussen
man en vrouw” Dhr. Pouls brengt deze avond met de nodige humor.
Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.
17 december. Kerstviering verzorgd door “Kei gezellig”. Ze zullen
deze avond voor ons opluisteren. Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.

Voor informatie en ontwikkelingen, zie website;
http://www.gezondheidscentrum-america.nl/
Ook u mag gerust liken op
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!
We zitten al op ruim 100 likes !!

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

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet haar deuren open voor
mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook
hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom . 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 is zo een grote ondersteuning voor iedereen
die met deze ziekte geconfronteerd wordt.
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste avond in de
maand geopend, namelijk de eerste maandag van de maand.

Omroep Reindonk
Omroep Reindonk radio is in de ether in Noord-Limburg te ontvangen via
107.1 MHz en 105.6 Mhz. Verder ook via het lokale kabelnet in Horst aan de
Maas op 87,5 MHz en in geheel Limburg digitaal op kanaal 1782. Ook via
glasvezel is de lokale omroep te ontvangen. Bij KPN via kanaal 990 en bij de
overige aanbieders op kanaal 3053.
Omroep Reindonk TV is in geheel Noord-Limburg digitaal te ontvangen via
kanaal 42. Verder via glasvezel bij KPN op kanaal 590 en bij de overige
aanbieders op kanaal 2054.
Via www.reindonk.nl en via de APP is de lokale omroep te volgen, zowel live
als on demand.

De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat
56 in Horst. Elke maandag is er een interessant thema. Op 1
december het Toneelstuk 'ik weet effe niet meer hoe het heet....'

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.

Zondag 16 november is Sinterklaas weer op bezoek geweest in America.
Hij arriveerde dit jaar samen met zijn Pieten in een zwarte Pieten bus bij
de kiosk op het Kerkplein. Na een muzikale noot van de fanfare en een
korte toespraak van Sinterklaas, namen de Pieten de kinderen mee naar
de zaal. Hier werd een welkomstlied geoefend voor de Sint, die korte tijd
hierna de zaal binnenkwam. Toen kon het Sinterklaas spektakel beginnen !
De kinderen van groep 7 en 8 genoten ondertussen van een
pepernotenbingo bij Cartouche.
Wij willen graag iedereen bedanken voor de bijdrage aan dit mooie
Sinterklaasfeest en een speciaal woord van dank aan:
de “Provinciale Buspiet”, de fanfare, de verkeersregelaars, Cartouche en
vrijwilligers, de collectanten, gulle gevers, de school, Jong Nederland en
alle mensen die deze prachtige dag mede mogelijk hebben gemaakt.
Hopelijk allemaal tot volgend jaar en een gezellige Sinterklaastijd
toegewenst !

Intocht Comité America

70 jaar bevrijding America.
Op 23 november was Santa Fe te gast in America met hun legervoertuigen.
In het kader van 70 jaar Bevrijding werd er een indrukwekkende
Bevrijdingsrit georganiseerd door Edie Pouwels (Museum Oorlog in de Peel|)
en zijn kompanen van Santa Fe. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Bakkerij
J. Ummenthun bedankt voor de medesponsoring van de lekkere vlaai !!

Voor Kerstmis komt er nog een
Peelklokje uit (kopie graag voor of op
14 dec. a.s.).

Werkgroep Oud America

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2015
10 januari
11 januari

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:
De artsen hebben vakantie van 29 december 2014 t/m 2 januari 2015.
Tijdens deze periode is ook de apotheek gesloten. Met (spoed)recepten van
de huisarts kunt u dan terecht bij apotheek Horst, Americaanseweg 35a in
Horst. Neem dan wel uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs mee.
Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel. 077-4672829 (niet
tijdens vakantie)
• huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.0774673868 (niet tijdens vakantie)
Als de apotheek in America gesloten is, kunt u met recepten naar de
apotheek in Horst. Neem wel uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs
mee, anders moet u contant afrekenen.
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

Playbackshow voor volwassenen en oudere jeugd
Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en
Jeugdprinses
24 januari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses
Dut deze oavend ôw schonste carnavalsklier a want deze
oavend is verkliëd
17 februari Carnavalsbal
Jeugdcomité America
De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die interesse
hebben of willen krijgen in de historie van America. We zijn volop bezig ons
uitgebreide archief van foto’s, documenten, bidprentjes, kranten e.d. te
digitaliseren. Misschien iets voor U !!!
Interesse? Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr.
10 – boven) of neem contact op met
Hay Mulders 077 4641949.

Dringende oproep aan alle fietsers:

ZORG DAT JE GEZIEN WORDT!
www.hulpaanhuislimburg.nl

Zoekt u hulp in de huishouding? Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op onze
website of bel 077 467 01 00

Het komt regelmatig voor dat fietsers / wandelaars door
slechte verlichting en donkere kleding niet gezien worden.
Levensgevaarlijk !!!!

Parochies Horst en omgeving gaan samenwerking
versterken

De parochies van America, Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Melderslo en
Meterik werken al jaren intensief samen in een cluster. De parochianen zijn
vertrouwd geraakt met een gezamenlijk priesterteam. Toch staan er
veranderingen op stapel waarover we u graag informeren.
Beleid Bisdom en cluster
Het beleid van zowel het bisdom als het cluster is dat in alle dorpen een
kerkgebouw open wordt gehouden met de eredienst als hoofdbestemming.
Maar een gebouw is niet genoeg. Heel nadrukkelijk is het beleid van het
bisdom en het cluster erop gericht om niet alleen een gebouw open te
houden maar ook iedere parochie te handhaven. Parochie wil zeggen: een
gemeenschap van gelovigen die samen voldoende kracht opbrengt om uiting
te geven aan het “parochie zijn”. Het belangrijkste meetpunt in deze is het
aantal beschikbare vrijwilligers; denk aan koren, kosters, misdienaars,
acolieten, lectoren, maar ook aan mensen die zich bezig houden met
versieringen, schoonhouden, begraafplaats, organiseren van de actie
kerkbalans etc. De parochie moet de dagelijkse gang van zaken zelf kunnen
regelen, organiseren en financieren. De mate waarin dit lukt, geeft aan hoe
vitaal de parochie is en beantwoordt de vraag of de bisschop en de besturen
hun beleid van handhaving van kerken en parochies kan blijven waarmaken.
Plannen voor de toekomst
Juist omdat het beleid gericht is o p ha ndha v i ng v a n de parochies, zien
de besturen van de g eno emde parochies de noodzaak van meer en betere
samenwerking. Immers, alle kerkbesturen hebben moeite mensen te vinden
die mee willen besturen. En alle kerkbesturen zijn aan het worstelen met
zaken als bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, administratie, communicatie,
zaken die zij gezamenlijk beter het hoofd kunnen bieden. De besturen van de
parochies America, Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Melderslo en Meterik
hebben daarom besloten om de samenwerking binnen het cluster per 1-12015 om te zetten in een federatie.
Betekenis voor parochianen
Het uitgangspunt is dat u nauwelijks iets zult merken van de
federatievorming. Er zullen in de parochies coördinatoren worden benoemd
die de dagelijkse gang van zaken in de dorpen regelen en zorgen voor de
uitvoering van alle taken; bovendien zijn zij eerste aanspreekpunt voor de
parochianen. Deze parochiecoördinatoren vormen echter niet het bestuur van
de parochie. Het bestuur van de federatie zal worden gevormd door een

aantal mensen dat bestuur is van en voor alle parochies binnen de federatie.
Betekenis voor financiën
De parochies blijven bestaan. Dit betekent o.a. ook dat het financiële
vermogen van iedere parochie exclusief voor die parochie bestemd blijft.
Denk hierbij aan groot onderhoud aan het kerkgebouw.
De jaarlijkse inkomsten van iedere parochie bestaan uit de inkomsten
afkomstig van parochianen en uit de opbrengsten van vermogen. Van de
inkomsten afkomstig van de parochianen wordt een belangrijk deel bestemd
als budget voor de uitgaven van de betreffende parochie. De overige
inkomsten worden aangewend ter financiering van gezamenlijke uitgaven,
zoals het priesterteam en afdrachten aan het bisdom.
Tot slot
De parochianen vormen de parochie, niet het bestuur. Wij als
parochianen zullen per parochie samen moeten waarmaken dat we een
levendige geloofsgemeenschap vormen. Dat is de uitdaging waar we voor
staan. Hoe het bestuur dan georganiseerd is, is op zijn best een bijzaak.
Voor meer informatie kunt u zich uiteraard altijd wenden tot een van de
leden van het parochiebestuur.
De gezamenlijke parochiebesturen van:
H. Josef America/ H. Barbara Griendtsveen/ H. Hubertus, Hegelsom/ H.
Lambertus en H. Norbertus, Horst/ H. Oda, Melderslo/ St. Jan Evangelist,
Meterik

KBO America

De dagtocht kerstmarkt bezoek is gepland op vrijdag 12 december
naar Keulen. Vertrek om 9.30 bij kerk America. Terugkomst 19.30.
Kosten : 19,50 euro p.p. (voldoen bij opgave). Ook niet leden KBO
kunnen ook mee.
Opgave voor 1 december bij Ger Cuppen, Kabroekstraat 31. Telefoon:
077-4641938.

Dorpsondersteuner America.

Ik ben aangesteld als dorpsondersteuner in dienst van de St.
Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn redelijk nieuw in
deze regio. Samen met het bestuur van het Gezondheidscentrum en
Synthese hebben we gekeken naar de taken die horen bij een
dorpsondersteuner in America. We denken aan de volgende taken:
• De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in het dorp tussen
bewoners en professionals die werken in zorg en welzijn.
• Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het eigen initiatief van
bewoners.
• Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ partijen” zelf opgelost
kunnen worden, op de juiste plek terecht komen.
• Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en mantelzorgers.
Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon zijn voor inwoners van
America, voor verenigingen, voor de gemeente als het gaat om zorg en welzijn.
Er gebeurt momenteel al veel in America op het gebied van zorg, wonen en
welzijn. Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en de actieve
werkgroepen die zich hier mee bezig houden.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen om er samen iets goeds van te maken.
Wat doet u als een familielid, vriend (in), buurman of buurvrouw om hulp
vraagt? Of als ze juist niets vragen, terwijl u ziet dat hulp wel nodig is. Als het
een (stille) vraag is die u kunt beantwoorden, zegt u vast en zeker: ja !.
Mensen helpen elkaar graag. Dat is een feit. Durft u om hulp te vragen?
Ik ben altijd telefonisch bereikbaar (06-21274075) of via de mail
(hay.mulders@ziggo.nl). Ik help u graag (verder). U kunt op mij rekenen.
De eerste individuele hulpvragen komen al binnen. Graag uw hulp hierbij.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

Playbackshows 2015 op 10 en 11 januari
Het weekend van 10 en 11 januari staat in het teken van de
playbackshows. Deze vinden zoals gewoonlijk plaats in de bondszaal
van America.
Op

zaterdagavond

vindt

voor

de

15de

keer

de

GROTE

PLAYBACKSHOW plaats.
Voor iedereen die van de basisschool af is, is hier de kans !! Pak de
uitdaging aan om met één van die grote geldprijzen er van door te
gaan !!! Hoofdprijs € 150,-Geef je vóór 7 januari op bij Tiny Martens,
dit kan per telefoon 4641848 of mail tinymartens-hermans@home.nl of
via opgaveformulier elders in dit blad.
Op zondagmiddag is dan de knalmiddag voor de basisschooljeugd. Voor

de 30 ste keer vindt er dan de JEUGDPLAYBACKSHOW plaats.
Zit je in groep 3 t/m 8 van de basisschool en wil je deze middag er met
de grote wisselbeker vandoor gaan en/of met een geldprijs of vind je
het gewoon leuk om mee te doen, geef je dan zo snel mogelijk ( vóór
26 december) op via het opgaveformulier dat je op school krijgt (ook
elders in dit blad). Voor iedere “artiest” is er een leuk aandenken.
Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe Jeugdprins en
Jeugdprinses van 2015 en hun gevolg bekend gemaakt worden.
De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van Discotheek Star
met de bekende Dj’s Paul en Harry.
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America en
omgeving !!
Schroom je niet!! Schrijf je in voor dit festijn !!
Zie ook advertenties elders in dit blad.
I.v.m. nieuwe alcoholwet werken we tijdens álle activiteiten met
polsbandjes

Programma Voetbal AVV America 1
Competitieprogramma november / december:
30 november
Merselo – America 1
7 december
Racing Boys Deurne – America 1
Daarna begint de winterstop.
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

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

Veteranen America.

De winter zit er aan te komen. Als het weer het toelaat zal er
volgens onderstaand programma gespeeld worden. We wensen coach
Noud van harte beterschap en een spoedig herstel toe !!
Daarna begint de winterslaap en kunnen we weer bijkomen van de
inspanningen van de 1e competitiehelft en overdenken wat er
allemaal goed en fout ging. Fijne winter !!
Programma:
29 nov.
Melderslo – America
6 dec.
America – Achates
13 dec.
Merselo – America
Winterstop.
De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de
trainingspakken door Café Boëms Jeu .

Programma Carnaval 2015
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

04 januari:
10 januari:
11 januari:

Prinsebal
Playbackshow volwassenen
Jeugdplaybackshow+uitkomen
Jeugdprins/Jeugdprinses
17 januari:
Jubileumreceptie 5x11 jaar
C.V. de Turftreiërs
18 januari:
Jubileumbrunch voor leden/partners
C.V. de Turftreiërs
24 januari:
Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses
31 januari:
Receptie Prinselijk Paar en Adjudanten
01 februari: Voorverkoop zittingsavonden
06 februari: 1e zittingsavond
07 februari: 2e zittingsavond
14:t/m dinsdag 17 februari Carnaval 2015

DANKBETUIGING

Langs deze willen wij iedereen bedanken voor het
Medeleven, de kaarten, de telefoontjes, de bloemen en
Persoonlijke condoleances na het overlijden van
Toon Hermans,
Ozze pap, opa en opa Teun’
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind fam. Hermans

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en de
vele gelukwensen bij ons 50-jarig huwelijk. Dit alles heeft het
voor ons tot een onvergetelijke dag gemaakt.

Lei en Tonny Haegens, Kinderen en kleinkinderen.

helft bleven de doelpunten lang uit. Het duurde dan ook een kwartier
voordat ons tweede aanvalsvak er twee doelpunten in had liggen en er van
vak gewisseld kon worden. Lenny mocht daarna haar vierde doelpunt van de
wedstrijd scoren, en zette de stand hiermee op 3-10, in ons voordeel. De
Merels hadden hun hoop vandaag gevestigd op de afstandsschoten en wisten
weer twee doelpunten dichterbij te komen. Vlak voor het eindsignaal kon
Lynn het laatste doelpunt van deze wedstrijd maken met een mooi
uitgespeelde doorloopbal. Eindstand: 5-11, doelpunten: Lenny 4, Sharon 3,
Jenna 2, Bo 1, Lynn 1.

Sportvereniging Oxalis
Uitslagen week 46

Oxalis MW1 - De Merels MW1
Swift Recr - Oxalis Recr
Oxalis B1 - Spes (M) B2
Oxalis C1 - DOS (A) C2
De Treffers E1 - Oxalis E1
Swift F1a - Oxalis F1
Oxalis 1 - Tuldania 1

Horst aan de Maas
6-7
Oxalis MW2 - Olympia (O) MW1 5-6
1-7
De Merels A1 - Oxalis A1
5-11
5-8
Oxalis B2 - Roka B1
0-7
12-1
Oxalis D1 - Swift (V) D2
1-5
1-0
De Treffers E2 - Oxalis E2
7-1
8-4, spel gewonnen
5-7

Competitie 47/48
Datum
Aanvang Thuis team Uit team

Zie voor de wedstrijdverslagen:
http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php

Accommodatie

Plaats

Dioscuren

SCHIJNDEL

29-11-2014

14:00

Avanti (S) A1

Oxalis A1

29-11-2014

14:00

Oxalis B1

Oranje Wit (L) B1 De Kruisweide

SEVENUM

29-11-2014

13:00

Oxalis B2

KSV/SVSH B3

De Kruisweide

SEVENUM

29-11-2014

12:00

Oxalis D1

De Peelkorf D3

De Kruisweide

SEVENUM

29-11-2014

10:00

HBSV E1

Oxalis E1

Maassenhof

VENLO

29-11-2014

09:00

DES E1

Oxalis E3

Sporthal Overloon

OVERLOON

29-11-2014

09:30

Oxalis F1

United F1a

Gymzaal Marijkestraat

HORST

29-11-2014

09:00

Oxalis F2

De Peelkorf F2

De Berkel

HORST

30-11-2014

10:20

Swift (V) 4

Oxalis 2

De Vilgaard

VELDEN

30-11-2014

12:00

ZIGO 1

Oxalis 1

Drieburcht

TILBURG

Merels A1 - Oxalis A1 (15-11-2014)
We startten de zaalcompetitie met een echte derby tegen de dames uit
Melderslo. Een uitwedstrijd, maar wel in onze 'eigen' vertrouwde sporthal.
We begonnen sterk aan de eerste helft. Het duurde dan ook niet lang
voordat Lenny ons op een 0-2 voorsprong zette. Sharon kreeg in het andere
vak een strafworp mee, die ze prachtig zelf benutte. Door ons goed
verdedigend spel, wisten we het de Merels moeilijk te maken om uit een
actie te scoren. Dit lukte de dames uit Melderslo dan ook niet, maar ze
vonden toch de korf door er een bal van afstand in te schieten. Bo en Lenny
zorgden voor weer een verschil van 4 doelpunten en zetten de stand op 1-5.
De Merels wisten hierna dichterbij te komen door twee schoten van afstand
die raak waren. Nog voor rust wisten wij weer wat uit te lopen, door een
doorloopbal en een korte kans, beiden gescoord door Jenna. In de tweede

Recreanten gezocht!
Momenteel heeft Oxalis één recreantenteam. In dit team is echter nog plek
voor nieuwe leden. Heb je vroeger gekorfbald of een ander balspel
beoefend? Ben je enthousiast supporter van je kinderen? Lijkt het je wel
leuk om af en toe lekker te bewegen? Dan zijn de recreanten misschien wat
voor jou! Het recreantenteam bestaat minimaal uit 8-12 personen die 1x per
week gezellig willen sporten in competitieverband. Niveau en leeftijd spelen
hierbij geen rol en de sfeer is ongedwongen. In de wintermaanden wordt er
in de zaal gespeeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Heb je interesse
en wil je korfbal eens proberen?
Kom dan gerust eens langs op een woensdagavond om sfeer te proeven en te
kijken of het wat voor jou is! Voor meer informatie neem contact op met
ons secretariaat via oxalis.horstadmaas@knkv.nl.
Agenda
• 29/11/2014: Kangoeroe Klup Training voor kinderen van 4-6 jaar
09.00-10.00 uur: Sporthal De Berkel Horst (thema Sinterklaas)
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
We zijn ook te vinden op: twitter: https://twitter.com/SVOxalis en
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

Activiteitenoverzicht America 2014 / 15
November
25 - Zonnebloem Sinterklaasmiddag
26 – gezellige spellenmiddag KBO
28 – Sinterklaasavond oudste groepen, Jong Nederland America
29 – Sinterklaas bezoek de jeugdverenigingen
29 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
29 - Sigarenbandjesbeurs Peelmuseum (9 – 15.00 uur)
29 Caecilia avond Fanfare
30 – concert jeugdfanfare
December
10 – Kienen voor ouderen
10 – Eetpunt America
10 - nieuwjaarsborrel O.V.A. bij Boems Jeu
12 – bezoek aan Kerstmarkt Keulen KBO
12-19 - Apenkooi, Jong Nederland America
14 - inleveren kopie Peelklokje
15 – Kerstviering KBO
16 - Zonnebloem Kerstviering
17 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
26 – Darttoernooi Station America (vanaf 14 uur)
27 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
30 – Jaarvergadering Ald Prinsen
Januari 2015
3 – nieuwjaarsconcert Fanfare
4 - Prinsebal/Verlovingsbal
9 – Dropping, Jong Nederland America
10 – Playbackshow volwassenen en oudere jeugd
11 - Jeugdplaybackshow + uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses
14 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
14 - Kienen voor ouderen
17 – viering 5 x 11 jaar Turftreiers –receptie en feestavond
21 - Eetpunt America
24 - Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 2015
24 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
25- inleveren kopie Peelklokje
31 - Receptie Prins 2015
31 – Jaarvergadering Veteranen AVV
Wijzigingen doorgeven bij H. Mulders hay.mulders@ziggo.nl

Het vervolg van de Maatschappelijke Stage (MaS) Horst
De MaS zoals die in 2011 is ontstaan is eind augustus 2014 komen te vervallen. Er is nu
geen verplichting meer om jongeren 30 uur vrijwilligerswerk te laten verrichten in hun
schoolcarrière. Dit heeft de regering in 2014 besloten.
Omdat de gemeente en beide middelbare scholen van Horst a/d Maas wel de
meerwaarde van jongeren en vrijwilligerswerk inzien, zijn zij eind schooljaar 2013-2014
samen gaan brainstormen over een nieuwe vorm van de MaS. Een manier om jongeren
toch bekend te maken met diverse soorten vrijwilligerswerk, maar waar de verplichting
niet meer geldt. Een mogelijkheid om jongeren eigen kwaliteiten te laten ontdekken en
deze verder te ontwikkelen naast hetgeen ze leren op school.
Zo is het idee ontstaan om een vrijwilligersmarkt te organiseren waar
vrijwilligersorganisaties/ buurtinitiatieven zich kunnen presenteren en projecten kunnen
promoten waar handjes bij gezocht worden. Met name projecten waar een kop en staart
aan zit, zodat voor de jongeren duidelijk is wat er verwacht wordt. Deze vrijwilligersmarkt
vindt plaats tijdens een werkweek op school en onder schooltijd, zodat jongeren de tijd
hebben om met de organisaties in gesprek te gaan.
Op het Citaverde College vindt deze vrijwilligersmarkt plaats tijdens de themaweek
Vieren en Delen, op maandagmiddag 15 december 2014. Tussen 12.00 en 16.00 uur is
de aula omgetoverd tot een informele markt vol organisaties en projecten die te maken
hebben met vrijwilligerswerk. Er is ruimte voor kleine workshops, kraampjes,
(voorlichtings)filmpjes, etc. Eerste- en tweedejaars leerlingen van het Citaverde College
Horst (woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas, Venray, Venlo en Deurne) zullen in
deze tijd de markt bezoeken.
Het Citaverde College Horst heeft er voor gekozen de 30 uur MaS wel aan te houden.
Deze uren maken de jongeren door interne klussen op school en vrijwilligerswerk
buitenshuis te verrichten.
Bij het Dendron College is er in september 2014 een verandering in de organisatie
opgetreden. Dit heeft tot gevolg dat zij in 2014 geen vrijwilligersmarkt organiseert.
Mocht u interesse hebben in deelname aan de vrijwilligersmarkt op maandagmiddag 15
december op het Citaverde College dan vernemen wij dit graag vóór maandag 1
december.
Aanmelden kan via m.vanhegelsom@citaverde.nl, s.manders@citaverde.nl of
info@synthese.nl. Vermeld hierbij de MaS vrijwilligersmarkt 2014. U ontvangt bij
aanmelding meer informatie over de informatiemarkt.

Uit de dorpsraadvergadering van 12 november j.l.
-

-

-

-

De handtekeningenactie voor een eventueel fietspad langs Hoebertweg
/ Spoorweg loopt goed. Er zijn inmiddels ruim 600 handtekeningen
opgehaald. Binnenkort zullen zij aangeboden worden aan de
verantwoordelijke wethouder.
Jong Nederland is actief geweest bij het plantsoentje aan de Lisdodde.
De verkeersmaatregelen aan de Hofweg zijn in volle gang. Er zijn
vragen over gesteld aan het College.
Het project Buurkracht loopt. Op een aantal plaatsen zijn al slimme
meters geplaatst. Alle geinteresseerden zijn uitgenodigd voor de 1e
buurtbijeenkomst op 10 december in Aan de Brug. Aanvang 19.30 uur.
Er zijn zorgen over de toename van het goederenvervoer over het
spoor. Het is bij de gemeente onder de aandacht.
De Werkgroep Dorpskracht heeft haar taken overgeheveld naar de
dorpsraad. Alle actieve werkgroepen zullen de komende tijd gelinkt
worden aan de dorpsraad. Werkgroep Dorpskracht: BEDANKT !
Op 3 december is er een vervolgbijeenkomst voor mensen die interesse
hebben om in de toekomst te gaan bouwen aan de Wouterstraat.
Aanvang 20 uur Aan de Brug. Interesse ? meld je even op
wonen@inamerica.nl !
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 17
december om 20 uur Aan de Brug. Geinteresseerden zijn altijd welkom.

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk. Wij helpen
hen hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden te benutten. Kijk
op www.mee-nml.nl voor meer informatie.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met deze indicatie
weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. U kunt voor een
aanvraag bellen naar het CIZ.
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur, 088-7891650, voor info:
www.ciz.nl

Inloopspreekuur Autisme in Venlo
Op woensdag 1 okt. Is er van 09.30 uur tot 12.00 uur bij het AIC in Blerick
een vrijwilliger die u te woord kan staan. In het gebouw van MEE NoordLimburg, Drie Decembersingel 48c in Blerick. Loop vrijblijvend en kosteloos
binnen, tel.: 06-10276475 of kijk op www.autisme.nl

Alzheimer Café Horst aan de Maas
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is geopend op de 1e maandag van de
maand, voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden.
onder het genot van een kopje koffie kunt u napraten over het thema “de
Mantelzorger centraal” en ervaringen delen. “Mikado”, Deken
Creemersstraat 56 te Horst.

Cadeautip voor de feestdagen:

Het boek ‘WIJ SPELEN VERDER’ 24,95
DVD box met daarin:
- de voorstelling ‘Tot ik Vlieg’
- de documentaire over de ton.ver. De Vrije Spelers 10,00
Nu samen voor 27,50
Ook een mooi cadeau voor familie/vrienden, overzee!
Verkrijgbaar bij Ine Derks en Spar America
Alleen nog geldig in november en december 2014
Ondersteuning bij leven met een beperking.

Gebiedsteams Horst aan de Maas
De gemeente krijgt per 1 januari 2015 nieuwe taken. De gemeente is dan
verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die een beperking
hebben, een beroep doen op jeugdzorg of die ondersteuning nodig hebben
bij werk en inkomen. De gemeente heeft hiervoor een 3-tal gebiedsteams
ingesteld in het kader van de vele veranderingen in de zorg. America is
ingedeeld bij Gebiedsteam Peel. Kijk op de website van de gemeente voor
informatie hierover.
U kunt het gebiedsteam Peel bereiken via www.horstaandemaas.nl ,via een
email naar gemeente@horstaandemaas.nl of telefonisch: 077-4779777

Actie Kerkbalans 2014

EETPUNT AMERICA

Geachte medeparochianen,
In het voorjaar hebben wij de actie Kerkbalans gehouden middels
informatie in de Parochie gids.
Het doel van deze actie is om de leden van onze parochie te vragen
om een jaarlijkse financiële bijdrage.
Immers de kerkbijdrage vormt de belangrijkste bron van inkomsten
voor onze parochie.

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

Veel van onze parochianen hebben deelgenomen aan deze actie.
Velen ook nog niet.
Wellicht is deze actie onopgemerkt aan u voorbij gegaan, of
misschien kwam de actie op dat moment voor u niet goed uit,
Vandaar dit geheugensteuntje.
Mogen wij dit jaar alsnog op uw bijdrage rekenen. U kunt deze
storten op bankrekeningnummer NL44RABO 0102501297 ten name
van "Kerkbestuur Sint Joseph Parochie America", onder vermelding
van “Kerkbijdrage 2014”.
Met uw bijdrage aan de actie Kerkbalans steunt u het werk van onze
parochie en daarmee kunnen wij blijven zeggen: onze Sint Joseph
Parochie leeft.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Namens Kerkbestuur Sint Joseph Parochie America.
Mart Derks secr./penningm. tel. 077-4641956.

Woensdag 10 december 2014 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 8 december 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 10
december.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
11,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens
het Eetpunt.

Actief America gaat voor duurzaam
Frank ten Doeschate, Marco Hesp, Piet Swinkels, Hay Mulders en Ruud
Baltussen vormen in America het buurtteam. Samen zetten zij zich in voor
een leefbaar en duurzaam dorp. Met Buurkracht en Dorpsraad America gaan
zij zich de komende tijd inzetten om energiebesparende maatregelen het
dorp van de grond te tillen. Nieuwsgierig? Voor meer informatie:
https://www.buurkracht.nl/buurten/america

10 december is de 1e buurtbijeenkomst in
Aan de Brug om 19.30 uur !!

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug).
De dorpsdagvoorziening biedt op dit moment de gelegenheid voor
mensen uit America om wekelijks een gezellige middag door te
brengen in de Huiskamer Aan de Brug.
Iedere donderdagmiddag staat de deur wijd open van 14.00 uur tot
16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar en
in overleg met de gasten wordt het programma bepaald.
Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine
vergoeding gevraagd.
Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend kijken
in de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.
Wie weet: TOT DONDERDAG !!!

Update Gezondheidscentrum America (GCA) November 2014
Vlak voor de zomervakantie is het project van de co-creatie rond het te
bouwen Gezondheidscentrum afgerond en is de architect daarmee aan de slag
gegaan. Het blijkt dat dit een tijdrovend proces is en dat er veel beslissingen
genomen moeten worden voordat het eerste schetsontwerp voor de verbouw /
nieuwbouw van het GCA er ligt. In de maanden november en december is dit
schetsontwerp onderwerp van gesprek en als dit goedgekeurd wordt , kan dit
naar de financiële partners. Het geheel bevindt zich nu in een cruciale fase en
eind 2014 moet alles duidelijk zijn.
Het overleg met de gemeente over de plannen is erg positief verlopen.
Het is de bedoeling dat het bestaande gebouw (voormalig klooster) en een stuk
nieuwbouw samen het GCA gaan vormen. Een gebouw waarin zowel medische
als maatschappelijke functies ondergebracht gaan worden. Om financiële
redenen zullen een aantal bestaande medische functies mogelijk in de
nieuwbouw ondergebracht worden.
De Stichting Gezondheidscentrum America en de eigenaars van het gebouw
(Jan en Monique van Dongen) gaan de (ver)bouw samen oppakken en uitvoeren.

Intussen is er naast de dorpsondersteuner Hay Mulders ook een kwartiermaker
aangesteld in de persoon van Pieter van Wijk. Pieter is oud-huisarts en oud
bestuurder van Cohesie. Hij houdt zich met name bezig met alle zaken die
direct met het GCA te maken hebben, zoals de contacten met de bestaande en
mogelijk nieuwe participanten, met zorgverzekeraars en met de architecten.
De dorpsondersteuner Hay Mulders is op vele fronten actief en men vindt de
weg steeds meer in zijn richting, ook voor individuele hulpvragen. Samen met
de werkgroep Samen Zorgen en Synthese zijn we ons bijvoorbeeld aan het
oriënteren op een mogelijk nieuwe Stichting of Dorpscoöperatie, die als een
soort koepelorganisatie gaat fungeren voor activiteiten zoals de
Dorpsdagvoorziening en het Eetpunt. Er vinden op dit moment gesprekken
plaats met kandidaat-bestuurders.
Voor ontwikkelingen rond het Gezondheidscentrum: hou de website en
Facebook in de gaten: www.gezondheidscentrum-america.nl
en
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica

Tom en Gaby van Blauwebessenland laten het volgende weten:
Vanaf zaterdag 6 december zijn wij voortaan elke zaterdag
geopend van 9.30 u t/m 12.30 u

Gevonden : sleutel bij de school in America. Voor info: Mia
Lemmen, Ger. Smuldersstraat 7.

Straatnamen in America
Begin 1948 werden er in America de eerste straatnamen ingevoerd. Voor die
tijd was America uiteraard ook onderdeel, gehucht of wijk van de
gemeente Horst. America was aanvankelijk Wijk C. Vanaf ca. 1895 werd
Amerika zelfstandiger en werd het Wijk E. Alle huizen hadden een E
aanduiding.
Ter illustratie: op 13 april 1891 werd pastoor Johannes Jeuken ingeschreven
als bewoner van huisnummer C 5, de toenmalige pastorie. In 1930 werd de
11e volkstelling gehouden en werd de vroegere pastorie bewoond door de
Zusters met huisnummer E 54. Na de oorlog lag het H. Hartklooster op
Putweg 6 en vanaf 1961 werd het dus (zoals nu nog) Past. Jeukenstraat 6.
In 1948 werden alle E-nummers omgezet naar de straatnamen. Later zijn
sommige namen nogmaals gewijzigd. Dit was eind 1961. Toen werden er ook
straten vernoemd naar personen.
Een paar voorbeelden: De huidige Past. Jeukenstraat heette eerst Putweg.
De Nusseleinstraat was eerst Nieuwe Peeldijk en de Hofweg was eerst Oude
Peeldijk. De Wouterstraat was eerst Fabrieksweg (ivm het
turfstrooiselfabriek)
De Gerard Smuldersstraat was oorspronkelijk de Lorbaan. Een deel van de
Gerard Smuldersstraat was vroeger Meteriksebaan.
De Nieuwe Peeldijk was de eerste geasfalteerde weg in America. De
Saarweg is de meest recent geasfalteerde weg.
In de Oudheidkamer De Moeëk zijn veel gegevens terug te vinden .
Werkgroep Oud America.

E 23 was van de fam. Geurts (‘t Hof) en nummer E 77 van de fam. van
Rens Lorbaan.

26 December
2014
Dart Toernooi

Max. 32 deelnemers, Aanvang 14 uur
€ 5,- inschrijfgeld, Inschrijven: -achter
de bar
-26 dec. vanaf 14u
Inschrijfgeld totaal = Prijzengeld

Station America Nusseleinstraat
11a America

KBO-activiteiten
Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten van de
KBO op het programma:
26 november, 14.00 uur, Kabroekzaal Aan de Brug, Gezellige
spellenmiddag
Oud-hollandse spelen, kaartje leggen, bordspellen of gewoon even
bijpraten? Dat kan allemaal.
12 december, bezoek aan de kerstmarkt in Keulen.
Op 12 december gaan we met een bus vanaf het Kerkplein naar de
jaarlijkse kerstmarkt in Keulen. We vertrekken om 09.30 uur en
verwachten rond 19.30 uur weer terug te zijn.
Iedereen kan mee. Niet alleen KBO-leden, maar ook niet-KBO-leden.
Misschien een mooie gelegenheid om eens samen met een zoon,
dochter, kleinkinderen een dagje op pad te gaan?
Kosten: Euro 19,50 per persoon. Aanmelden bij Ger Cuppen
(Kabroekstraat 31) voor 1 december.
Op maandag 15 december is de jaarlijkse kerstviering in de
Bondszaal. We starten om 13.30 uur met een mis in de kerk en gaan
na de mis naar de Bondszaal voor koffie/thee en een mooie middag
in kerstsfeer. Hiervoor zijn de uitnodigingen reeds verstuurd. Denkt
u eraan zich tijdig aan te melden bij Piet Swinkels?
Tot ziens bij (een van) onze activiteiten.
Groeten, Bestuur KBO America

Kom naar de dorpsbijeenkomst bij ‘Aan
de Brug’ (Pastoor Jeukenstraat 10) op
Woensdag 10 december om 19.30 uur
Hoe hoog is jouw energierekening? Is dat meer of
minder dan wat je buren betalen?
En hoe zou je het vinden om jouw rekening omlaag te
zien gaan?

Op 10 december vertellen we precies wat we willen en
waarom. Wij vertellen ook wat jij de komende tijd van ons
kunt verwachten.
En hoe je zelf kunt bijdragen. Iedereen komt aan het woord.
Het buurtteam over de voorlopige plannen. Buurkracht over
makkelijker samen energie besparen met inzicht en concrete
hulpmiddelen. Een energieadviseur over zijn onderzoek in onze
buurt. En jij natuurlijk. Als je wil. Want iedereen is van harte
uitgenodigd om mee te denken en te discussiëren. Dit is een
project van ons allemaal. DOE MEE.
We kijken uit naar je komst.
MEEDOEN: daar krijg je energie van !!
Groeten,
Werkgroep Buurkracht America
Kijk ook op: www.buurkracht.nl/america

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes
Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en daarmee is ook de tijd
van Carnaval weer in zicht. En het belooft een bijzonder mooi seizoen
te worden.
Op 10 januari 2015 bestaat Carnavalsvereniging de Turftreiërs 5 x 11
jaar. Een prachtig jubileum dat we graag samen met alle Turftreiërs en
Turftreiërinnekes willen vieren. En wel op zaterdag 17 januari 2015.
Dan staat onze jubileumreceptie op het programma. Deze vindt plaats
in de Bondszaal met aansluitend een feestavond met optredens van
Altiëd Noeït te Laat, De Toddezèk en Da Ma Zoeë.
Verder zullen we enkele van onze activiteiten een bijzonder tintje
geven.
Op carnavalszondag vindt in de Mèrthal in Horst jaarlijks de
Sleuteloverdracht plaats. Dit jaar is de organisatie van dit evenement
in handen van de carnavalsvereniging de Turftreiërs. Carnavalsvierders
uit America zijn van harte welkom om mee te gaan naar dit
carnavalsspektakel in de ochtend.
En op carnavalsmaandag na de optocht zal tijdens het carnavalsbal in
de bondszaal een knallend optreden zijn van zangtrio W-Dreej.
Kortom: een veelbelovend en feestelijk carnavalsseizoen om naar uit
te kijken !
Prinsebal/Verlovingsbal op 4 januari
Met de oliebollen nog maar net achter de kiezen starten we de
carnavalsperiode 2015 op zondag 4 januari met het
Prinsebal/Verlovingsbal. Er wordt weer volop gewerkt om er een mooi,
spannend maar vooral gezellig feest van te maken. U bent vanaf 15.00
uur van harte welkom in de Bondszaal waar we afscheid nemen van het
Boerenbruidspaar Jesse en Ralf en het Prinselijk Paar Dido en Lisa en
hun Adjudanten Niels en Ruud. Maar ook van Vorst Peter en
Ceremoniemeester Bart. Beiden treden af, nadat ze jaren voorop zijn
gegaan tijdens de carnaval. Een nieuw duo staat te popelen om het
stokje over te nemen en zij zullen zich in de loop van de middag
presenteren.

Rond de klok van 17.00 uur volgt achtereenvolgens de bekendmaking
van het nieuwe Boerenbruidspaar met hun gezelschap en het kersverse
Prinselijk Paar met hun Adjudanten. Waarna DJ Gurde de feestmuziek
zal opzetten en we feestend het carnavalsseizoen kunnen inluiden.
Consumptiemunten
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden
gekocht van de Carnavalsvereniging, het Jeugdcomité en het
Boerenbruiloftcomité zijn bij alle carnavalsfeesten in de zaal geldig.
Munten die bij het einde van de carnaval over zijn kunnen uiterlijk
carnavalsdinsdag 17 februari tijdens het Carnavalsbal in de zaal
worden ingewisseld.
Optocht
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag
16 februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen,
verenigingen, vriendengroepen of wie dan ook om op de een of andere
leuke manier mee te doen met de optocht. Er is het afgelopen jaar
weer van alles gebeurd in America en de wijde wereld daaromheen.
Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou echt iets voor in de
optocht. Bedenk een mooi en komisch onderwerp en zorg met vele
andere deelnemers voor een prachtige optocht op maandag 16
februari. Opgaveformulieren voor de optocht staan op onze website
www.turftreiers.nl.
Het programma voor Carnaval in één overzicht vindt u elders in dit
Peelklokje.
Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs wenst
iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2015.

PROGRAMMA CARNAVAL 2015
PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;
aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van Boerenbruidspaar
Jesse en Ralf en Prins Dido, Prinses Lisa en Adjudanten Niels en Ruud.
Later volgt bekendmaking nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw
Prinselijk Paar met Adjudanten.
Za 10 januari
PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. Aanvang:
20.30 uur in de bondszaal
Zo 11 januari
JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN –PRINSES.
Aanvang: 15.00 uur in de bondszaal
Za 17 januari
JUBILEUMRECEPTIE 5x11 JAAR CV DE TURFTREIERS
Aanvang: 19.11 uur inde bondszaal.
Zo 18 januari
JUBILEUMBRUNCH voor alle leden en partners van c.v. de Turftreiërs.
Aanvang: 11.00 uur bij Aan de Brug.
Za 24 januari
RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot ca. 21.30 uur in
de bondszaal.
Za 31 januari
RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 22.11 uur in
de bondszaal
Zo 01 februari
VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN
Di 03 februari
TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.
Vrij 6 februari
ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de bondszaal. De zaal is om
en
19.30 uur open. De muzikale begeleiding is in handen van de
Za 7 februari
Ericakapel.
Vrij 13 februari
S’middags: SCHOOLCARNAVAL
S’avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND.
Za 14 februari
ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens carnaval in een ziekenof verpleeghuis moeten verblijven. We willen deze mensen graag even
in het zonnetje zetten maar om privacyredenen krijgt de
carnavalsvereniging niet altijd de namen van de mensen die tijdens
Carnaval in een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. Als bij u
namen bekend zijn, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven aan Herm
Pouwels, tel. 077-8503732, secretaris@turftreiers.nl
Alvast bedankt.
Za 14 februari
CARNAVALSDIENST, m.m.v. de Erica-kapel. Aanvang: 18.30 uur in de
kerk.
Za 14 februari
CARNAVALSBAL met thema. Aanvang: 22.00 uur
Zo 15 februari
SLEUTELOVERDRACHT in de Mèrthal in Horst.
Organisatie in handen van C.V. de Turftreiërs.
Zo 15 februari
BOERENBRUILOFT om 15.30 uur; trouwerij in de onecht voor de kerk in
de kiosk. Daarna receptie in de tot boerenschuur omgetoverde
bondszaal.
Ma 16 februari
OPTOCHT TURFTREIERS aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in
de bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.
Met aansluitend een speciaal optreden van W-Dreej.
Di 17 februari
CARNAVALSBAL VOOR JONG EN OUD
in de bondszaal. Aanvang: 14.30 uur.
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten.Voor meer informatie over
carnaval 2015, kijk op www.turftreiers.nl Of op onze Facebookpagina.
Zo 4 januari

Mensen in het nieuws
Op dinsdag 4 november is Milou Wilbers geboren, dochter van Guus Wilbers
en Jenny Geomini. (Lisdodde 26).
Mariël Derksen is geslaagd voor de opleiding : Helpende Zorg en Welzijn bij
het Summa college in Eindhoven
Nel Kleuskens-Heldens is per 20 november verhuisd naar: Hof te Berkel,
Appartement nummer 133, 5961 KX Horst
De Sint en zijn Zwarte Pieten zijn in het land en in America weer feestelijk
ingehaald. Wij wensen u allen een fijne Sinterklaastijd toe.
De Ladies Night was bijzonder goed geslaagd in een superlocatie (Golfhorst)
met veel deelnemers en nog veel meer bezoekende Ladies. Super !!
Het volgende Peelklokje zal nog voor de Kerst verschijnen. Berichten, inclusief
uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren voor 14 december.
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. We zijn afhankelijk van uw gegevens.

