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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 26 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 2015 *
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op 2, 9,13, 16, 20, 23, 30 april
Ophaalschema restafval (in tariefzak) De tariefzakken zijn te koop in de
supermarkten.: 13 en 25 april
Vanaf 1 maart worden Plastic afval, Metalen verpakkingen en
drankpakken (PMD) samen ingezameld (in blauwe container): 13 en 25
april
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 7 mei 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 18 april.
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 11 juni.
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de
Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer
brengen. Telefoon Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte Plakweg 38 B, 5966 RK
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.nl
Textiel e. d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. De firma Reshare zamelt i.o.v.
de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen,
huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling is 15 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
wit- en bruingoed.
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te
bieden:
1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte)
apparaat gratis bij de winkelier inleveren;
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling
van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij u aan
huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.

Ophaalroute vloerbedekking
Wordt gratis op afroep opgehaald. Meldingen dienen te geschieden zoals
de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777
Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel.
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor
bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de
gemeentewerf, Americaanseweg 43 te Horst.
Auto- vrachtauto en tractorbanden
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven
een vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de
gemeente. U kunt 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
Vervoer in America : 0638294416
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 en Nieuw: 5x11 jaar Turftreiers
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, 0887891650. Voor info: www.ciz.nl
Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor actuele foto’s van
gebeurtenissen in America.

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 26 april 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.

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

Kijk eens op www.americaweb.nl

7 juni 2015 – Kindermarkt in het
Peelmuseum !!

7 juni 2015 – Kindermarkt in het
Peelmuseum !!

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.

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 wandelen 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.De
avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken Creemersstraat 56 in Horst.
Elke maandag is er een interessant thema. Op 13 april: Wat als thuis

wonen niet meer gaat? Hoe is dit voor degene met dementie en
voor de evt. thuisblijvers? Gastspreker: Riny Hendriks

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.

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 Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die
interesse hebben of willen krijgen in de historie van America. Interesse?
Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past. Jeukenstr. 10 –
boven) of neem contact op met Hay Mulders 077 4641949.

Oorlogsverhalen.
De laatste maanden staan de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog,
maar ook de Bevrijding volop in de belangstelling.
Bij de werkgroep Oud America komen de laatste regelmatig verhalen
terecht over deze oorlog zoals die zich in en om America heeft
afgespeeld. Graag willen we uw verhaal lezen of horen. Hebt u uw
verhalen opgeschreven of mogen we uw verhaal opnemen: laat het dan
even weten bij Hay Mulders , tel. 4641949
We willen het oorlogsverhaal van America graag compleet maken nu er
nog mensen zijn die dit alles meegemaakt hebben.

Dorpsondersteuner America.
Ik ben aangesteld als dorpsondersteuner in dienst van de St.
Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn 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:
 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.
Individuele hulpvragen komen steeds meer binnen. Graag uw hulp hierbij.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp
1. Vrijwilliger gezocht voor een 85 jarige vrouw voor wekelijks een
gezellig praatje/wandelingetje en die haar af en toe wil begeleiden
voor artsenbezoek.
2. Zoekt u vrijwilligerswerk (wat dan ook) ?
Voor info / reactie graag contact opnemen met Hay Mulders 06-21274075
dorpsondersteuner of hay.mulders@ziggo.nl
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

Gezamenlijke Nationale Collecte America
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.

Gebiedsteams Horst aan de Maas
De gemeente heeft per 1 januari 2015 nieuwe taken gekregen. De
gemeente is 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

Collecteweek: 7 t/m 10 april 2015
Dan komt de collectant van de Gezamenlijke Nationale
Collectes America weer bij u aan de deur.
Nieuw fonds:
Op de invullijst ziet u Jantje Beton erbij
staan. Vanuit Jong Nederland America heeft
er zich een contactpersoon gemeld. Hiermee
voldoet Jantje Beton aan alle (wettelijke)
eisen om ook mee te doen met de
Gezamenlijke Nationale Collectes van America.
Dus…
Eén dezer dagen zal de envelop met daarin de invullijst in de brievenbus
zitten.
Het is fijn voor de collectant als u de envelop alvast klaar heeft staan.
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 10 april langs kunnen komen.
Maar….
Heeft u de collectant gemist?
Dan kunt u uw envelop bij bestuurslid Marcel Meulendijks (G.
Smuldersstraat 17) in de brievenbus stoppen. Hij zorgt ervoor dat uw gift
alsnog naar de goede doelen gaat.
Tot slot:
Wilt u graag meehelpen: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collectanten.
Met ons rouleersysteem bent u om de twee jaar aan de beurt om te
collecteren, meestal in uw eigen straat of buurt.
Wilt u graag ieder jaar collecteren, dat kan natuurlijk ook!
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!

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 dinsdag – en 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 DINSDAG OF DONDERDAG !!!

Dringende oproep aan alle fietsers:
ZORG DAT JE GEZIEN WORDT!
Het komt regelmatig voor dat fietsers / wandelaars door
slechte verlichting en donkere kleding niet gezien worden.
Levensgevaarlijk !!!!

Complimenten woon – en leefomgeving
Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden:
Het is goed om te zien hoe mensen de stoepen en tuintjes van
anderen in de buurt bijhouden.
De diverse buurten starten weer met het onderhoud van hun
buurt. Super.

Samen moeten we America mooi zien te houden !!
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?

Woning huren of kopen ??
Bent u op zoek naar een huurwoning of een koopwoning in
Limburg? Op Thuis in Limburg vindt u het grootste woningaanbod
van Limburg en diverse woningen in het aangrenzend Zuidoost
Brabant. Ook parkeerplaatsen en garages kunt u vinden op Thuis in
Limburg! Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven
woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij
ruim 50.000 woningen.
Vanaf november j.l. kunt u ook het woningaanbod van
woningcorporatie Woonwenz (woningaanbod uit Venlo, Blerick,
Arcen, Velden en Lomm) bij het woningaanbod terugvinden. Indien
u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen om
vanaf deze datum ook snel te reageren op het beschikbare
woningaanbod van Woonwenz. Kijk onder het tabblad
woningaanbod voor het (beschikbare) woningaanbod.
Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen
Limburg e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te
schijven. Dit is GRATIS !!
Zie hiervoor www.thuisinlimburg.nl

Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl

Voetbal AVV America 1
Competitieprogramma:
12 april
Holthees - America
19 april
America – Merselo
26 april
Boerdonk – America
3 mei
America – Brandevoort
De competitie gaat een beslissende fase in. Kom onze jongens
aanmoedigen op weg naar ????
Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica of bij
uitwedstrijden. Uw steun is de 2e helft van de competitie ook
weer hard nodig !!
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

America 1 wordt gesponsord door Station America

Opening tennisseizoen zaterdag 4 april!
Beste sporters van America,
Dit jaar gaat de tennisclub het nieuwe tennisseizoen op zaterdagmiddag 4
april openen voor iedereen!
Dat betekent dat we jullie bij deze uitnodigen om een balletje te slaan!
Je kunt op deze manier kennis maken met de leuke sport tennis op de
Americaanse gravelbanen. Deelnameleeftijd vanaf 18 jaar.
Dus vraag je buurman, broer, moeder, vriend(in) of iemand anders en
kom gezellig op ons tennispark aan de Kerkbosweg een balletje slaan. We
starten om 14.00 uur met de eerste partijtjes tennis en om 17.00 uur
sluiten we de middag af onder het genot van een drankje en hapje.
Aanvang:
Entree:
Kleding:
Aanmelden:

vanaf 14.00 uur
gratis
sportschoenen en sportkleding
dit is niet nodig

Probeer zelf voor een tennisracket te zorgen! Als dit niet lukt; geen
probleem, dan krijg je er één van de tennisclub te leen.
Besluit je om lid te worden van Tennisclub America dan geldt een speciale
aanbieding! Voor slechts € 40,- kun je het tennisseizoen 2015 (april t/m
oktober) tennissen op onze gravelbanen. Bovendien kun je gratis
deelnemen aan de activiteiten die door de Wedstrijdcommissie worden
georganiseerd.
Lid worden? Neem contact op met John Cox (tel: 077-3988580) of stuur
een mail naar tcamerica@hotmail.com

Aan de Drift
Op vrijdag 6 maart
waren een vijftigtal derde- en
vierdejaars leerlingen
bouwkunde, van het
Dendron college Horst,
aanwezig bij de
bouwwerkzaamheden van
"Aan de Drift" (Lorbaan
America). Hier wordt
namelijk zoveel mogelijk op
een authentieke manier gebouwd, zoals bijvoorbeeld;
gebinten waarbij gebruik wordt gemaakt van houten pen- gat
verbindingen en gemetseld wordt met traditionele
veldbrandstenen. Ton Peeters en Paul Jacobs hebben het één en
ander toegelicht. Het was een leuke en leerzame dag.

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2015
Er zijn al een heleboel vrijwillige bijdragen binnengekomen
n.a.v. onze oproep vorige maand.
Als u nog een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw
Peelklokje, dan kan dit op de volgende manieren:

Kijk op onze website voor meer informatie: www.tcamerica.nl

1.via de eenmalige incasso van vorige maand (graag inleveren
bij het redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg
2a of bij Hay Mulders , Kerkbosweg 6) )

We hopen zoveel mogelijk sportievelingen op ons tennispark te begroeten!
Tot zaterdagmiddag 4 april! Deelnameleeftijd vanaf 18 jaar.

2.direct op rekeningno: NL39RABO01025-06-043
vermelding van: vrijwillige bijdrage Peelklokje 2015.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

onder

POTGRONDACTIE 2015
America is weer klaar voor het voorjaar. Menig zakje potgrond
heeft zijn weg naar de tuin gevonden.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het
slagen van deze actie.
Mocht u ons gemist hebben, u kunt alsnog potgrond bestellen.
Stuur een mail naar info@mvcaecilia.nl
1 zak voor € 3,50, 3 zakken voor maar € 10,-.

Veteranen America.
Programma:
4 april
Wittenhorst – America
11 april
America – FCV Venlo
18 april
IVO Velden – America
25 april
Baarlo – America
Programma:
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

Uitbreiding Dorpsdagvoorziening De Huiskamer !!
Nu ook op dinsdagmiddag !! Vanaf 31 maart !
Interesse of weet u iemand ? Neem contact op met Margareth
Versteegen, tel. 077 4642068 of om gerust eens vrijblijvend
kijken op donderdagmiddag in de Huiskamer.
Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.

Blagentuin 2015
“ Blagentuin is onderdeel van
het Knuffelbeer Festival en
vindt plaats op zaterdag 29
augustus aanstaande. Het
festivalterrein wordt dan
omgetoverd tot een waar
kinderparadijs. In plaats van
bier en harde muziek is er ijs en
entertainment deze middag. En
dat allemaal voor de
allerkleinste bezoekers…”
Tweede editie
Aankomend jaar gaat "Stichting Evenementen en Activiteiten
America", de organisatie van o.a. het Knuffelbeer Festival
voor de tweede keer Blagentuin organiseren. Dit evenement
is speciaal gericht op kinderen tot 12 jaar.
Vrijwilliger worden?
Wij zijn nog hard op zoek naar mensen die het leuk vinden
om deze kindermiddag samen met ons te organiseren. Ben jij
de aangewezen persoon hiervoor of denk je op een andere
manier een bijdrage te kunnen leveren aan Blagentuin?
Neem dan contact op met:
Bas Janssen
0630278581
Bassjanssen21@gmail.com
Voor het voortbestaan van Blagentuin is financiële ondersteuning vanuit de
omgeving noodzakelijk. Wij zijn daarom op zoek naar sponsoren die dit samen
met ons mogelijk kunnen maken.

Vrouwenbeweging America
8 april Seizoensafsluiting mede verzorgt door het Kaashuis. We krijgen
voorlichting en een proeverij van meerdere soorten kazen en brood.
Kosten voor deze avond zijn €3,00 en op de avond te voldoen. Gelieve je
op te geven voor 1 april bij Bertha Schurink tel. 077-4641324. Aanvang
20.00 uur in de Bondszaal.
14 april Middagexcursie naar Kwekerij Hermans te Sevenum. Dames jullie
hebben allemaal de uitnodiging gekregen met de benodigde informatie.
Opgeven graag voor 6 april bij Bertha Schurink. Kosten € 10,00 te voldoen
op de middag van de excursie. Vertrek met eigen auto’s om 13.15 uur bij
de Kerk.
Tevens wensen we alle leden een heel mooie zomer en zijn ideeën voor
het seizoen 2015/2016 welkom. Geef deze door aan het bestuur en we
zullen proberen om deze mee te nemen in het nieuwe programma.
Het Bestuur.
==========================================

Op zondag 26 april a.s. zetten een
aantal bedrijven hun deuren open
voor U !!
Van 11 tot 17 uur bent u welkom bij
1. Koeien Kijken, “Hoeve de Hei”
Laagheideweg 20, America
2. Peelkroon Aardbeien
Nieuwe Peeldijk 20, America
3. Tielen Metaalbewerking Ned.
Zwarte Plakweg 26, America
4. M.m.v. Aan de Drift Pannekoeken
5. Autoservice John Weijs
Hofweg 23, America
6. Slagerij Henk Aarts
Wouterstraat 36, America
7. M.m.v. Soundwave Pro Audio & Light
8. Aannemers-/Timmerbedrijf Erik Philipsen
Lorbaan 23, America
9. M.m.v. Schurink Elektro Service

Hou de flyers in de gaten !!

Café Boëms Jeu

Schurink Elektro Service
Voor uw elektro installaties binnen en buiten voor

Gerard Smuldersstraat 15

Tel:

5966 NR America (L)

Gsm:
06-53578682
info@schurinkelektroservice.n
l

Mail:

Alderwets gezellig

077-4642212

GRONDWERKEN JANTONN
uit America
Kan voor U doen:
-afbreken en opruimen.
-het leveren van vulzand of granulaat.
-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen.
-sloten opschonen en/of maaien.
-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser,
van akkergrond of in de tuin.

Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels,
schimmelnagels, etc… Of wilt u gewoon mooi verzorgde
voeten?
Maak dan een afspraak!
Pedicure Ilona Tielen
Hoebertweg 1A, America 077-4642441

Kadotip: Een cadeaubon voor een heerlijke
voetbehandeling!

GRONDWERKEN JANTONN uit America.
is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres.
tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte.

BEIKE
DIEREN & MENSENWENSEN
Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten
van het leven? Dan ben je bij Beike aan het juiste
adres.
GRATIS thuisbezorgservice voor:
 het lekkerste honden- en kattenvoer
 hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij


de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond
Tevens kunt u bij mij terecht voor
gratis voedingsadvies voor uw hond
of kat en een gratis proefpakket.

www.beike.nu  info@beike.nu  06-51521986

Telefoon : 077-4642212 Mobiel : 06-53578682
Fax : 077-4642212
Mail : info@schurinkelektroservice.nl

Care for you
Care for You, zorg
Veenweg 8, 5966 PX America
Tel. 06 106 66 494

CARE FOR YOU, ZORG
Op het gebied van;
Hormonale klachten, opvliegers, PMS,
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen,

maar ook menstruatieklachten en vragen over seksualiteit.
Voor advies kunt u terecht bij;
Verpleegkundig Overgangsconsulente
Madeleine Schuurmans
077 3521897
Aangesloten bij VVOC en V&VN.
(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk)

Griendtsveenseweg 65
5966 PV America
Tel: 06-507 30 116
Aantekening diabetische voet
en schimmeldiagnostiek

Graag willen wij U informeren over het bestaan van Care for You, zorg.
Wij zijn een zorgaanbieder met een zeer variërend zorgaanbod voor jong en
oud.
Wij verzorgen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbesteding,
muziektherapie, speltherapie, creatieve therapie, avonturendagen en
andere themadagen.
Maar zoekt U iemand om U te begeleiden naar bv een concert, museum of
film, ook dan kunt U bij Care for You terecht.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
info@careforyouzorg.nl of via 06 106 66 494.

Gastouder Truus
Vanuit de ergotherapie hebben wij veel ervaring met handige producten/ medische
hulpmiddelen die de dagelijkse activiteiten eenvoudiger kunnen maken. Wij
merken dat veel van deze producten nog niet bij iedereen bekend zijn en dat
mensen over een drempel heen moeten om er gebruik van te gaan maken.
Daarom hebben wij een contract afgesloten met de firma Bijzonder Handig. De
volgende artikelen hebben wij momenteel onder andere in ons assortiment:
- Wandelstok opvouwbaar
- Wandbeugel met zuignap 40 cm
- Meubelverhoger
- Badrandbeugel
- Opvouwbare toiletsteun
- Grijper opvouwbaar
- Schuifbare wasknijpers
- Goodgrips soeplepel
- Goodgrips lepel
- Goodgrips vork
- Goodgrips mes
- Gehoekt broodmes
- Rollator Airgo Plus Duo
- Looprek Liftwalker
- Doff ’n Donner
- Bedbeugel in hoogte verstelbaar
U vindt deze artikelen op onze website:
www.fysiowestsingel.nl/ergotherapie/volwassenen-ouderen/bruikleenproducten

Ik bied:
Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de
boerderij
Opvang op flexibele tijden
Seizoen/thema gerichte activiteiten
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197
E-mail: reintjes.t@xs4all.nl

Wilt u gebruik maken voor deze artikelen of meer informatie?
Neem dan contact op met ergotherapeute Cathelijne Strijbosch,
Westsingel 96, 5961 DH Horst 077-3987783 info@ergowestsingel.nl

Wij zijn elke zaterdag geopend van 9.30u t/m 12.30u
In onze winkel vindt u een groot scala aan blauwe bessenproducten, met nieuw in
ons assortiment: Blauwe bessen dessertsaus.
Ook kunnen wij complete geschenkmanden aanleveren in elke gewenste
prijsklasse. Leuk voor een verjaardag, een ziekenbezoek, of als kerstpakket.
Bent u verhinderd op zaterdag. U kunt door de week altijd even bellen om een
bestelling door te geven.
Wanneer u op zoek bent naar een dagactiviteit met familie, vrienden, vereniging
of uw werk, dan staan wij ook voor u klaar. Voor meer informatie kijk even op
onze site of bel naar onderstaand nummer.
Graag tot ziens in Blauwebessenland.

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts.
Dorperpeelweg , America. 06-39 23 92 65 / 06 53 73 73 20 / 0493-38 07
82
www.blauwebessenland.nl

Hoe houd ik als mantelzorger alle ‘ballen in de
lucht’?
Voor veel mantelzorgers is het een grote uitdaging om de zorg voor een
zieke naaste te combineren met werk, zorg voor het gezin, huishouden en
het onderhouden van sociale contacten. De kunst is dan om ook nog wat
tijd voor jezelf vrij te maken. Het Steunpunt Mantelzorg van Synthese
organiseert vijf workshops voor mantelzorgers om in balans te blijven. U
kunt zich voor één workshop opgeven maar ook voor alle vijf. Tijdens de
workshops gaan we actief met elkaar aan de slag. Er is volop ruimte om
ervaringen uit te wisselen.
Het thema van de eerste workshop is: Is jouw leven in balans?, met
aandacht voor draagkracht en draaglast. Wat kost jou energie en wat geeft
jou energie? Deze vond plaats op donderdag 26 maart
De tweede workshop: Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Hierbij
is aandacht voor het versterken van uw sociale netwerk. Zaken die aan de
orde komen zijn: Hulp vragen; kan ik dat? Op donderdag 9 april van 19.00
tot 21.15 uur.
De derde workshop Talent, dat is het geloof in jezelf. Wat zijn jouw
kwaliteiten en jouw valkuilen? Wat is jouw allergie maar ook waar ligt jouw
uitdaging? Op donderdag 23 april 10.00 tot 12.15 uur.
De vierde workshop Sterk met eigen kracht. Hoe maak je duidelijk wat jij
wilt? Hoe kun je rolpatronen doorbreken? Inzicht krijgen in
communicatiepatronen. Op donderdag 21 mei van 19.00 tot 21.15 uur.
De vijfde workshop Je moet niet alles geloven wat je denkt. Hoe
beïnvloeden gevoelens, gebeurtenis en gedachten elkaar? Hoe buig je
gedachten om? Op donderdag 11 juni van 10.00 tot 12.15 uur.
De bijeenkomsten worden begeleid door Gerdientje Langkamp,
maatschappelijk werkster van Synthese en Anja Damhuis van het
Steunpunt Mantelzorg. U kunt zich uiterlijk twee weken voor aanvang van
de workshop opgeven bij Anja Damhuis, Steunpunt Mantelzorg Synthese,
e-mail a.damhuis@synthese.nl of telefonisch (077) 3978500. Het minimum
aantal deelnemers is 8 en het maximum aantal deelnemers is 18. Er zijn
geen kosten aan verbonden. De workshops vinden plaats in de
vergaderzaal van Synthese, Bemmelstraat 2 in Horst.

1 april – bloemenactie
korfbalver. SV Oxalis

GEZOCHT ‘Doe maatjes-KOEMPEL’
Horst aan de Maas
Wil jij de Poolse cultuur beter leren kennen?
Vind jij het leuk om samen met een Poolse dorps-/wijkgenoot regelmatig iets te
ondernemen?
Wil jij een Poolse dorps/wijkgenoot helpen met de Nederlandse taal? En
hem/haar wegwijs maken in je eigen dorp/wijk? Meld je dan aan als Doe
Maatje/Koempel!
De Poolse arbeidsmigranten geven aan meer contact te willen met de
Nederlanders. In hun werk en vrije tijd komen ze vaak niet in contact met
Nederlanders. Veel Nederlanders lezen vaak over Polen in de krant maar hebben
nog weinig contact gehad met Poolse dorps-/wijkbewoners.
De Poolse dorps-/wijkbewoners willen graag de Nederlandse taal leren en een
reguliere taalcursus sluit niet altijd aan bij de situatie van iedere Poolse
arbeidsmigrant. Vanwege gebrek aan tijd, sterk onregelmatige werktijden en
omdat sommigen de voorkeur geven aan praktisch en ervarend leren.
Daarom dit Doe maatjes/Koempel project om de Poolse mede-inwoner wegwijs te
maken in de gemeente Horst aan de Maas en de gelegenheid te geven te oefenen
in de Nederlandse taal. Er worden Koempels (koppels) gevormd tussen Poolse
dorps-/wijkgenoten en Nederlanders.
Het woord Koempel is afkomstig uit de Limburgse mijnbouw en betekent ‘vriend
of maatje’. Kumpel is ook een Pools woord wat betekent ‘vriend of maatje’.
Koempel koppels ontmoeten elkaar gedurende een half jaar tweewekelijks zowel
bij de Poolse deelnemer als bij de Nederlands Koempel thuis en samen
ondernemen zij activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan: bezoek aan de bibliotheek,
samen wandelen, bezoeken een Poolse supermarkt, het
gemeenschapshuis/wijkhuis samen koken, enz.
Tevens zijn wij op zoek naar een vrijwillige Nederlandse coördinator.
Samen met de Poolse coördinator van je gemeente doe je de intake, verzorg je de
matches en ben je het eerste aanspreekpunt voor het Koempel koppel.
Zowel de Nederlandse Koempel als de coördinator krijgt ondersteuning van een
professional van Synthese.
Interesse? Meld je dan aan bij:
Gemeente Horst aan de Maas: Synthese Annie Korstjaans 0478-517399
a.korstjaans@synthese.nl
Het Koempel project is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Limburg.

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd.
Woensdag 15 april 2015 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 13 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 op15 april.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij Mien
Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt.

Gezocht: Aspergessorteerder(-ster) in de
ochtenduren.
Maanden april, mei en juni.
Bij voorkeur met ervaring.
Mts. Berden- Wilms, Zwarte Plakweg 89,
America,
Tel: 0610648489
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:


Woensdag 8 en donderdag 9 april is er geen huisarts aanwezig op de
praktijk. De apotheek is wel gewoon geopend.
 Dinsdag 28 april is er geen huisarts aanwezig. De apotheek is wel
geopend.
 Vrijdag 22 mei is er geen huisarts aanwezig. De apotheek is wel
geopend.
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

Zijn jullie voor je zoon of dochter opzoek naar opvang ?
Wees dan vooral niet bang.
Bel ons om naar de mogelijkheden te vragen.
Misschien v.a. 7.00 uur, of wisselende dagen.
We denken graag met jullie mee,
Dan zijn wij, de kids en papa en mama tevree.
077 464 1703 of 06 2021 6078

H2 Huiswerkbegeleiding
helpt jou:
- met het maken van een goede planning van je maak- en
leerwerk.
- met het leren van hoe je een vak het beste aan kunt pakken.
Bijvoorbeeld: maken van goede samenvattingen, leren van
talen, leren van grammatica en leren van exacte vakken, zoals
wiskunde.
- om weer meer vertrouwen te krijgen in jezelf.

Tijdstip en locatie:
In overleg, passend bij wanneer en hoe laat het jou uitkomt. Bij
jouw thuis of bij mij in de studeerruimte.
Kosten:
€ 10,- per uur bij groepsbegeleiding (maximaal 4 leerlingen)
€ 25,- per 50 minuten bij individuele begeleiding

Informatie / aanmelden:
Maartje Houben

Doenssenstraat 2, America

Telefoon: 06-10156785

E-mail:

h2huiswerkbegeleiding@outlook.com

Eet smakelijk! De nieuwe maaltijdservice van UW

Zo heeft America gestemd voor de
Provinciale Staten 2015

SPAR ZIJLSTRA AMERICA
Wat is “Eet smakelijk!”?
Met de nieuwe maaltijdservice biedt SPAR AMERICA een breed en

Opkomstpercentage in Horst a/d Maas: 47,5 %.

Lijst Partij

Aantal stemmen

Percentage

1

PVV (Partij voor de Vrijheid)

85

11,84 %

gevarieerd assortiment verse kant en klaar maaltijden, inclusief zoutarme,

2

CDA

288

40,11 %

gemalen, gluten&lactosevrije maaltijden, verschillende wisselmenu’s,

3

VVD

77

10,72 %

salades, soepen en nagerechten. Alle maaltijden zijn op ambachtelijke wijze

4

Partij vd Arbeid (P.v.d.A.)

32

4,46 %

en volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum door professionele en

5

SP (Socialistische Partij)

112

15,60 %

ervaren koks bereid.

6

GROENLINKS

6

0,84 %

7

Democraten 66 (D66)

48

6,69 %

8

50PLUS

47

6,55 %

9

Partij voor de Dieren

9

1,25 %

10

Volkspartij Limburg

4

0,56 %

11

LOKAAL-LIMBURG

9

1,25 %

12

Partij voor Leefbaarheid en
Democratie

1

0,14 %

“Met deze nieuwe service richten we ons met name op de ouderen en
alleenstaanden, die zelf niet willen of kunnen koken en wel een warme
maaltijd willen eten, eventueel in combinatie met specifieke dieetwensen of
als gemalen variant.

Overige partijen

Bestellen: makkelijk en snel
De maaltijden kunnen eenvoudig besteld worden via de winkel of telefoon.
Voor een folder en uitgebreidere informatie of prijzen kan u contact
opnemen met het team van SPAR AMERICA in de winkel, of via
telefoonnummer 077-4641682.
De bestelde maaltijden zijn af te halen in de winkel of kunnen door Rob
Zijlstra uw Spar ondernemer, al dan niet in combinatie met de rest van de
boodschappen,– thuis bezorgd worden
.

0,00 %

San-sieraaddesign/’t Woonatelier

* trendy dameskleding
* leuke sjaals en tassen
* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren ringen
* workshops
* woonaccessoires en meubels
* cadeaubonnen
* vanaf 1 april heeft Corien Heizenberg zich
gevestigd in ’t Woonatelier met brocante
Nieuwe openingstijden:

dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur
Vrijdag 10.00-20.00 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

2de paasdag geopend van 11.00-17.00 uur
Sandra Rasing
San-sieraaddesign
Nusseleinstraat 25
5966NH America
Telefoon:077-4641518 of 06-23508096
Website:www.san-sieraaddesign.nl

‘t Woonatelier
Heidseweg 33
5811AA Heide
www.twoonatelier.nl

AED/BLS/Reanimatie in America
America Leeft! En dat willen we graag houden zo. Een belangrijk hulpmiddel
hiervoor is de AED (Automated External Defibrilator).
Bij mensen die een circulatiestilstand (hartinfarct)
krijgen, kan een AED letterlijk levens redden. Het
apparaat helpt de hulpverlener via duidelijke
instructies bij het reanimeren en geeft, indien nodig,
een elektroshock.
In America zijn er momenteel 2 AED’s openbaar
toegankelijk:
Links naast de huisartsen praktijk
Bij de entree van Sportpark Erica
Daarnaast zijn er enkele particulieren en bedrijven die zelf een AED hebben (als
zij deze ook openbaar beschikbaar willen maken, dan kunnen zij deze aanmelden
via www.burgerhulpverleninglimburg.nl of contact opnemen met
ondergetekende).
Elke seconde telt als via 112 een oproep binnenkomt waar reanimatie gevraagd
wordt. Daarom worden krijgen hulpverleners en vrijwilligers die zijn aangemeld
via het AED-Alert systeem meteen een SMS met locatie van AED met
beveiligingscode en adres van het slachtoffer. Zo kunnen mensen uit de buurt zo
snel mogelijk hulp verlenen en mogelijk levens redden, zelfs vóór de professionele
hulpverleners arriveren. Als er binnen 3 minuten gestart wordt met reanimatie,
stijgt de kans op herstel zelfs met 50 tot 70%.
America telt al verschillende hulpverleners/vrijwilligers die bij het systeem
aangesloten zijn die jaarlijks een reanimatietraining volgen en leren werken met
een AED. Vele doen dit beroepsmatig, maar verschillende doen dit geheel
belangeloos. Hier zijn wij heel blij mee, want hoe meer hulpverleners, hoe groter
de kans op een succesvolle reanimatie.

Ook vrijwilliger worden? Dat kan (graag
zelfs)! In mei/juni worden er weer lessen
georganiseerd in America. Deze zijn geheel gratis,
mits je je aanmeldt voor het AED-Alert systeem. De
opleiding bestaat uit een éénmalige
voorlichtingsavond via de gemeente en daarnaast een
jaarlijkse instructie AED/BLS (Basic Life Support).
Aanmelden kan bij ondergetekende, tot uiterlijk

24 april 2015.
Ook hulpverleners die beroepsmatig een AED/BLS instructie krijgen kunnen zich
aanmelden voor het AED-alert systeem. Informatie hierover is te vinden op
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Namens de AED vrijwilligers in America, Peter Hesp, 06-54221034
peterhesp@peps.nl

Koningin voor Handboogschutterij Ons Genoegen America
Afgelopen zaterdag 21 maart j.l. werd
traditiegetrouw (3e zaterdag in maart)
het koningschieten 2015 van
Handboogschutterij Ons Genoegen
America gehouden. In een strijd over 2x
25 wedstrijdpijlen werd er uitgemaakt
wie zich een jaar lang Koning, prins en
ridder van betreffende vereniging zou
mogen noemen. Na een gezellige strijd
kwam er voor de 2e keer in de 89-jarige
historie van Ons Genoegen een dame als
winnaar uit de bus. Lies Camps (midden)
wist met grote overmacht de Konings- of koninginnentitel voor zich
op te eisen. Zij was deze dag wel een klasse apart. Naaste belager
Jos Vervoort (rechts), werd op maar liefst 23 punten achterstand
getrakteerd. Die op zijn beurt Jan Camps (links) 3 punten voor
wist te blijven.
Bloemenactie
U wilt dit jaar toch ook
weer in de bloemetjes
zitten?
Op 23 en 24 april komen
de leden van Gemengd
Zangkoor CANTAREMOS
weer bij u langs met mooie
zomerbloeiers tegen een
zeer schappelijke prijs.
Sla uw slag en zet uw
tuin/terras in kleur.
De opbrengst komt ten
goede aan de kas van
CANTAREMOS, die

overigens ook nog leden
kan gebruiken.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Zie voor de wedstrijdverslagen:
http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php
Oxalis Junioren A1 zaalkampioen en promotie naar hoofdklasse!
De Junioren A1 hebben het zaalkampioenschap in de 1e klasse binnengehaald. Ze
promoveren hierdoor naar de hoofdklasse! In hun laatste wedstrijd van de zaalcompetitie
speelden ze met 10-10 gelijk tegen DDW uit Hooge Mierde. Na afloop van de wedstrijd
werden de dames gehuldigd en werd het zaalkampioenschap samen met de supporters
gevierd.
Oxalis Aspiranten C1 zaalkampioen
De Aspiranten C1 van SV Oxalis werden ook zaalkampioen. Ze wonnen met 7-5 van de
Korfrakkers C3 uit Erp. Oxalis begon goed aan de wedstrijd en liep het eerste kwartier uit
naar een 3-0 voorsprong. De teams waren echter aan elkaar gewaagd. Een doelpunt van
Korfrakkers kon dan ook niet uitblijven. De ruststand was 4-1. De 2e helft hadden de Oxalis
meiden het lastiger. Ze scoorden wel nog de 5-1, maar daarna was het de beurt aan
Korfrakkers. Korfrakkers maakte de vele kansen nu wel af en kwam heel dichtbij. Met nog
een paar minuten op de klok slonk de voorsprong van Oxalis tot één doelpunt, 6 -5. De
meiden bleven er echter hard voor werken. Uiteindelijk scoorden ze nog 1x en werd de
eindstand 7-5.
Ondanks dat Korfrakkers nog 2 wedstrijden moest spelen, is Oxalis C1 niet meer in te halen
en mogen ze zich dus zaalkampioen noemen.
Start trainingen 2e helft veld
Op dinsdag 17 maart starten de veldtrainingen weer op sportpark Ter Horst. Op dinsdag
hebben we kleedlokaal 14, 15 en 17 tot onze beschikking en op woensdag en donderdag
kleedlokaal 14 en 15.
De trainingstijden zijn als volgt:
Senioren 1:
Dinsdag 20.00 – 21.30 Donderdag 20.00 – 21.30
Senioren 2:
Dinsdag 20.00 – 21.30 Donderdag 20.00 – 21.30
Junioren A1:
Dinsdag 20.00 – 21.30 Donderdag 18.45 – 20.00
Aspiranten B1:
Dinsdag 18.45 – 19.45 Donderdag 18.45 – 19.45
Aspiranten B2:
Dinsdag 18.45 – 19.45 Donderdag 18.45 – 19.45
Aspiranten C1:
Dinsdag 18.30 – 19.30
Pupillen D1:
Dinsdag 18.30 – 19.30
Pupillen E1:
Dinsdag 18.15 – 19.15
Pupillen E2:
Dinsdag 18.15 – 19.15
Pupillen E3:
Dinsdag 18.15 – 19.15
Pupillen F1:
Dinsdag 18.15 – 19.15
Pupillen F2:
Dinsdag 18.15 – 19.15
Midweek 1:
Woensdag 20.00 – 21.00
(indien geen wedstrijd)
Midweek 2:
Woensdag 20.00 – 21.00 (indien geen wedstrijd)
Recreanten:
Woensdag 20.00 – 21.00 (indien geen wedstrijd)
Schoolkorfbaltoernooi voor groep 3/4/5/6/7 en 8
Na het grote succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer een schoolkorfbaltoernooi
georganiseerd gaan worden op woensdag 15 april 2015 bij korfbalvereniging de Merels te
Melderslo (sportpark De Merel). Wie wil er mee doen om de eer van de school hoog te
houden?

Korfballen bij SV Oxalis?
Nieuwe leden kunnen zich nu aanmelden voor het seizoen 2015-2016. Bij Sportvereniging
Oxalis uit Horst aan de Maas spelen 2 seniorenteams, 2 midweekteams, 1
recreantenteam en 10 jeugdteams mee in de verschillende competities. Daarnaast zijn er
ook buiten de lijnen diverse activiteiten voor jong en oud zoals een Sinterklaasavond en
vriendentoernooi. Oxalis is een betrokken sportvereniging met ruimte voor prestatie en
recreatie.
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt
aangepast aan de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart
kan worden. De jeugd is verdeeld in de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de
allerkleinsten is de Kangoeroe Klup opgericht. Onder enthousiaste en deskundige
begeleiding leren 4- en 5-jarigen spelenderwijs te functioneren in teamverband,
ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x per
maand. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te
behalen. Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte
korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere korfbalclubs.
Bij Oxalis kun je terecht voor recreatief spel, maar er zijn ook een aantal prestatieteams.
De junioren A komen uit in de hoofdklasse en 1e klasse. En ons eerste seniorenteam speelt
momenteel in de overgangs- en 1e klasse. In de zomer en lente trainen we op Sportpark Ter
Horst in Horst. In de herfst en winter spelen we in Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze
jeugd- en seniorenteams trainen op dinsdag- en donderdagavond. Onze midweek en
recreanten op woensdagavond. Plezier staat voorop bij Oxalis. Maar goed korfballen en
samen met elkaar een prestatie neerzetten is net zo belangrijk, want dat geeft weer meer
spelvreugde.



Wil jij ook komen korfballen? Je kunt je nu aanmelden voor het seizoen 2015-2016. Eerst
een training bezoeken kan ook of neem voor meer informatie contact op met: Anja
Versleijen-Holtermans, Secretariaat Oxalis, tel. 077-3982378 of mail:
Oxalis.horstadmaas@knkv.nl
Agenda
01/04/2015: Bloemenactie narcissenverkoop America
Op woensdag 1 april komt de gefuseerde korfbalvereniging SV Oxalis met narcissen langs de
deur. Ook dit jaar hopen we weer op ieders steun. Alvast bedankt.
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

A1 Kampioen

C1 kampioen

Hallo Allemaal,

Binnenkort (medio juni) ga ik als Gastouder met Buiten
Schoolse Opvang in America starten. Voor kinderen van 4 t/m
13 jaar.(maximaal 6 tegelijk)
Bij ons thuis op de Wouterstraat wordt al hard gewerkt aan
een leuke, gezellige, en vertrouwde ingerichte ruimte. Buiten is
genoeg speelruimte.
Opvang uren van 7.00 uur tot 8.30 (worden veilig naar school
gebracht)
en van 15.00 tot 18.30 (worden opgehaald van school)
Woensdag en Vrijdagmiddag van 12.30 tot 18.30 uur.
Feestdagen en Bouwvak gesloten.
Ik zal aangesloten zijn bij
Gastouderbureau Roodkapje.
(neem alvast een kijkje op hun Site).
Ik heb er zin in!
Groetjes Petra Kleuskens 06 11 21 72 91

Fietspad Hoebertweg-Spoorweg,
In december zijn er 1000 handtekeningen aan
wethouder P. Driessen aangeboden voor een
fietspad aan de Hoebertweg/Spoorweg. Zoals u in
de
krant en de Hallo hebt kunnen lezen, ziet de gemeente Horst aan de Maas
nu nog geen aanleiding om tot aanleg hiervan over te gaan. De gemeente
wil aanvullende tellingen verrichten en andere opties bekijken. Daar zal
enige tijd overheen gaan.
Wij zullen ondertussen samen met de dorpsraad actief blijven en
bespreken hoe de gemeente te overtuigen dat een vrijliggend fietspad
noodzakelijk is voor de veiligheid van de fietsers. Hiermee zal tevens de
bereikbaarheid van en naar America verbeteren. Dit heeft op de lange
termijn meerdere voordelen voor iedereen.

Namens de werkgroep, Agnes van den Homberg- Jacobs, Mariet
Vervoort- Hendriks, Jesse Janssen

Uit de dorpsraadvergadering van 18 maart j.l.
-

-

-

-

-

-

-

-

Op de Lisdodde worden 6 woningen gebouwd (in procedure).
Gemeente gaat binnenkort de grondverbetering doen. De
grondmonsters zijn al genomen. Op het overgebleven stuk grond
kunnen nog 2 á 3 woningen komen.
Een aantal verenigingen is bezig om geweldige Koningsspelen te
organiseren op 24 april a.s. De afzonderlijke verenigingen zijn nu zelf
hun deel van het programma uit te werken. Hou de berichten via
school en Americaweb in de gaten
Van de gemeente is er een reactie geweest op de gehouden
handtekeningenactie voor het fietspad Hoebertweg – Spoorweg (zie
bericht elders ).
Het Buurkracht project is wat ons betreft zo goed als afgerond. Er
worden op dit moment offertes op maat gemaakt door enkele
bedrijven voor zonnepanelen, isolatie e.d.. We mogen spreken van
een zeer geslaagd project, waar veel Americanen aan deelnemen om
samen zo gunstig mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen.
Op 10 april worden er nog TV opnames gemaakt voor het RTL4
programma “Ons huis verdient het”. Gedurende 2 minuten zal er
t.z.t. aandacht besteed worden aan het thema “ Samen werkt”. Lijkt
voor America wel van toepassing.
De dorpsraad heeft prioriteitsgelden beschikbaar gesteld voor de
oprichting- en startkosten voor de Dorps coöperatie America i.o. .
Binnenkort zal de oprichtingsakte passeren. U hoort hier van.
Op zondag 26 april stellen een aantal bedrijven in America hun
deuren open voor iedereen. Van 11 tot 17 uur bent u welkom. Zie
bericht elders.
Het vervoersproject start z.s.m.. We wachten nog even op de
oprichting van de dorps coöperatie zodat deze formeel kan gaan
fungeren als verantwoordelijke organisatie. Zie bericht elders.
In 2016 bestaat de parochie America 125 jaar. Hier zal bescheiden
aandacht aan geschonken worden. Er zijn al enkele leuke ideeën aan
het ontstaan. Goed idee? Geef het door.

De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op
woensdag 15 april a.s.
Het College van B & W zal dan aanwezig zijn.
Ook u bent van harte welkom vanaf 20 uur Aan de Brug.
Wie weet: tot dan !!!

Vereniging WMO Alert start vervolg op
“Meldpunt Wmo”
De Vereniging (i.o.) WMO Alert (Horst aan de Maas) start per 1 maart
een vervolg op het Meldpunt Wmo. Via de telefoon of per email kunnen
mensen bij dit Meldpunt hun ervaringen door geven met de uitvoering
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Horst aan de
Maas. Dat kan tussen 1 maart tot 1 juni 2015. De gemelde ervaringen
worden door de werkgroep gebundeld en in het najaar aangeboden aan
de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Doel van het Meldpunt is in
beeld te brengen wat de ervaringen van de gebruikers van de Wmo zijn
en of die aanleiding zouden moeten zijn tot aanpassing van het
gemeentelijk beleid. Vorig jaar hebben mensen ook kunnen doorgeven
wat hun ervaringen met de Wmo waren en zijn die meldingen
gebundeld aangeboden aan de gemeenteraad, die positief reageerde op
het rapport.
Mariet Roelofs en Miek van Rens beide wonende in America hebben
zitting in de Vereniging (i.o.) WMO Alert.
Zoals bekend heeft het huidige kabinet veel landelijke zorgtaken
overgeheveld naar de gemeenten, gepaard gaande met bezuinigingen, ook
in de gemeente Horst aan de Maas. Tegelijkertijd is het beleid om met
betrekking tot de toekenning van Thuiszorg, hulpmiddelen, dagbesteding
en dergelijke eerst te bekijken of bijvoorbeeld door mantelzorg (familie,
kennissen) hulp verleend kan worden. Blijkt dat niet het geval, dan kan de
gemeente besluiten die hulp te betalen. Wat betekenen de bezuinigingen
voor de mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning om nog deel te
kunnen nemen aan de maatschappij? En wat zijn de gevolgen van het
(nieuwe) beleid? Op die vragen wil de vereniging antwoord hebben van de
gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Mensen die hun ervaringen kwijt willen bij het Meldpunt Wmo 2015
kunnen dat doen bij:
Mariet Roelofs, tel.nr.: 464 1477 of bij Miek van Rens, tel. nr.: 464 1802 of
via de email: pgeurts1@home.nl via de telefoon: 06-57311011

12 april – Peeldag in het
Peelmuseum van 11 tot 17 uur !!

Activiteitenoverzicht America april / mei 2015
April
1 - Bloemenactie Korfbal SV Oxalis
4,5,6 - toneelvoorstellingen de Vrije Spelers Kletsproat
5 - Golfhorst Paasbrunch
5/6 - Pasen
8 - Kienen voor ouderen
11 - Lenteconcert Cantaremos Bondszaal
11 en 12 – Kidsparty Jong Nederland.
12 – Peeldag Peelmuseum 11-17 uur
14 – Jaarvergadering Cantaremos
15- openbare dorpsraadvergadering met College van B&W (20 u)
15 - Eetpunt America
18 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
18 – Deelname Jeugdfanfare Eurofestival Heel
18 - Toneelvoorstelling Dementie KBO
21 – Fietstocht KBO
22 – KBO themamiddag Beter zien
23 – 24 – Bloemenactie Cantaremos
24 – koningsspelen / koningsdag div. locaties
26- inleveren kopie Peelklokje
26 – Concert Fanfare met St. Anthonis
26 – activiteit OVA / Dorpsraad - Open bedrijvendag
27 - Koningsdag

Mei
2 – 10 – Meivakantie
3 – de letste 3e helft Voetbalver. AVV
4 – Dodenherdenking
5 – Bevrijdingsdag
5 – Wandeltocht KBO
10 - Moederdag
10 - Golfhorst Moederdag event
13 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
13 - Kienen voor ouderen
14 - Hemelvaart
16 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
18 – Jeugdoverleg (JNA 20 uur)
19 - Zonnebloem rondrit met lunch in De Fabriek
19 – Fietstocht KBO
20 - Eetpunt America
24- inleveren kopie Peelklokje
24 – Pinksteren
26 - Zonnebloem Paleis ’t Loo
27 – KBO Varend trappen (en happen) langs de Maas
29 – weekend Jeugdkamp AVOC (ovb)
30-31 – Prov. Juniorentoernooi Jong Ned.
30-31 – Jeugdkamp AVOC

12 april Peeldag America in teken van 70 jaar bevrijding
Op zondag 12 april a.s. opent het Peelmuseum in America
haar deuren voor de jaarlijkse Peeldag. Jong en oud kan dan tussen
11.00 en 17.00 uur genieten van het vele moois dat het Peelmuseum aan
de Griendtsveenseweg in America te
bieden heeft. Dit jaar staat de Peeldag in
het teken van 70 jaar bevrijding. Speciale
aandacht is er voor de gebeurtenissen
die zich afspeelden in november 1944, de
periode
waarin
America
en
de
omliggende dorpen door Britse troepen
bevrijd werden van de Duitse bezetting.
Daarmee kwam in deze regio een einde
aan ruim 4,5 jaar oorlog, maar ging een
groot deel van Nederland nog een half jaar langer gebukt onder ellende
en verdriet.
Voor de Americaanse bevolking eindigde de Tweede Wereldoorlog op 22
november 1944, pas ruim een maand nadat Griendtsveen was bevrijd. De
geallieerde legerleiding besloot om na de bevrijding van Griendtsveen de
positie te consolideren en de opmars richting het oosten tijdelijk te staken. Men
wilde de gevechtsacties concentreren rond de Scheldemonding bij Antwerpen,
waar de Duitsers het nog voor het zeggen hadden. Door dat gebied in handen
te krijgen zouden de geallieerden via de haven van Antwerpen de aanvoerlijn
van troepen, legervoertuigen en ander materieel naar het front flink kunnen
inkorten. Want die aanvoer liep tot dan nog steeds over het land vanaf
Normandië. Nadat begin november het gebied bij Antwerpen op de Duitsers
was veroverd en de nieuwe aanvoerlijn een feit was, kon de opmars richting
America en omstreken weer worden voortgezet.
Op 14 november startte de operatie “Nutcracker”. Zowel vanuit het zuiden
(Weert) als vanuit het noorden (Venray) werd de druk op de Duitsers
opgevoerd. Die hadden hun posities in tussentijd echter flink versterkt en vele
mijnenvelden aangelegd, o.a. langs de spoorlijn naar Venlo. Onder zware
e
e
omstandigheden rukten het 1 bataljon Herefords Regiment en het 4 bataljon
King’s Shropshire Light Infantry (KSLI) op door de Peel langs het spoor.
Michael Sayer was destijds compagniescommandant van het KSLI-bataljon. In
een brief schreef hij: “Ik zal de opmars naar America nooit vergeten. Onze
compagnie kwam in een vreselijk mijnenveld terecht, een aantal mannen
raakte ernstig gewond. De Peel was een verschrikkelijk gebied om te vechten.
Wegen waren nauwelijks begaanbaar. Tanks en andere voertuigen reden zich
vast in de drassige grond. Het weer was dagenlang miserabel en het regende
voortdurend.”
Bij de Britse opmars vormden de mijnen en het weer de grootste problemen.
De tegenstand van Duitse manschappen was gering. Op 22 november,
s’middags, bereikten de beide Britse bataljons America. Een leeg America,

want in de weken daarvoor waren de inwoners geëvacueerd. Veel huizen
waren door bombardementen beschadigd. Of leeggeplunderd door de
terugtrekkende Duitsers. Ook de kerk was zwaar getroffen. Na de bevrijding
van America zetten de Engelse en Schotse troepen hun opmars voort en
werden ook de omringende dorpen bevrijd. Pas daarna konden de inwoners
van America terugkeren naar hun dorp. Ondanks de grote schade, de
armoede en het gevaar van de nog aanwezige mijnen overheerste de vreugde
over de bevrijding. In de bevrijde regio begon men met vereende krachten aan
de wederopbouw. Nadat op 5 mei 1945 de bevrijding van heel Nederland een
feit was, gaven de inwoners van Horst en de kerkdorpen uiting aan hun
blijdschap middels de bevrijdingsfeesten op 27 en 28 mei 1945.
Bevrijdingsfeesten die nu, 70 jaar later, nog steeds gevierd worden.
Dat gevoel van bevrijding, van leven en vrij zijn, wil het Peelmuseum op
zondag 12 april graag overbrengen op de bezoekers van de Peeldag. In het
kader van het thema “70 jaar bevrijding” zijn er diverse blikvangers. Zo is de
motor en het indrukwekkende landingsgestel van een Stirling-vliegtuig te zien
en zijn er Amerikaanse legervoertuigen, zoals een Jeep, een Dodge en een
GMC. Ook is een BSA-legermotor te bewonderen. Om het vooral voor
kinderen spannender te maken kan men tegen een kleine vergoeding een
stukje meerijden met enkele legervoertuigen. Deze voertuigen, en ook het
meeste andere legermaterieel, zijn beschikbaar gesteld door Edi Pouwels,
eigenaar van museum “Oorlog in de Peel” te Melderslo. Verder kan men
ervaren hoe het is om in een echte schuilkelder te zitten, een plek waar vele
onderduikers hun toevlucht zochten in de Tweede Wereldoorlog.
“70 jaar bevrijding” is de rode draad tijdens de Peeldag, maar er is nog veel
meer te beleven. Naast de uitgebreide museumcollectie is er een streekmarkt
en zijn er diverse demonstraties van oude ambachten. Een echte
publiekstrekker is dit jaar de demonstratie “ganzen drijven”, een prachtig
samenspel tussen honden en ganzen. Border Collies laten hun sterk
ontwikkelde drijfinstinct zien. Al slalommend drijven ze de ganzen over
bruggetjes en van links naar rechts tussen rijen kinderen door. En natuurlijk
mogen de kinderen zelf ook proberen om de ganzen te drijven.
Een heel andere attractie is een voorproefje van de unieke muzikale
theaterproductie “Geluiden uit de Peel”, wat medio mei tijdens de viering van
het 70-jarig bestaan van het dorp Landhorst in de open lucht zal worden
opgevoerd. Het stuk gaat in grote lijn over liefde en mysterie in de Peel in
langvervlogen tijden; de tijden van turfstekers, vuurvliegjes en moerasgeesten.
Voor de muzikale omlijsting tijdens de Peeldag zorgt Bigband Noord-Limburg.
De 21 muzikanten brengen samen met een zangduo een gevarieerd en
swingend repertoire. Vanwege het thema “70 jaar bevrijding” zullen
toepasselijke Glenn Miller-nummers te horen zijn, zoals “In the mood”. En
misschien loopt het publiek The Andrew Sisters ook nog wel tegen het lijf.
De vele bezienswaardigheden en de goede zorg voor de inwendige mens
maken van een bezoek aan de Peeldag op 12 april een prachtige belevenis
voor jong en oud.

Vervoer in America - ViA
Eén van de bevindingen uit de dorpsdagboeken is dat er behoefte is aan
(passend) vervoer voor met name oudere dorpsgenoten die geen
beschikking hebben over eigen vervoer. Tevens start er in 2017 een nieuw
Provinciale OV-aanbod waardoor er geen openbaar vervoer meer in
America komt, ook niet in de vorm van een buurt- of belbus.
Naar aanleiding van deze bevindingen is er een werkgroep Vervoer in
America (bestaande uit Fred Peek, Piet Swinkels, Ger Vervoort en Ruud
Baltussen) gevormd die de afgelopen maanden heeft gezocht naar een
alternatief en toch een mogelijkheid ziet om vervoer te organiseren voor
dorpsgenoten die daar behoefte aan hebben.
Vervoer in America bestaat uit Vraagafhankelijk Vervoer (VAV) van deurtot-deur door vrijwillige chauffeurs die met eigen auto rijden op basis van
nabuurhulp. De vervoervrager betaalt een kleine vergoeding als
tegemoetkoming van noodzakelijke kosten.
De afgelopen weken is in verschillende media gesuggereerd dat er een
‘Wensauto’ in America gaat rijden. Deze berichtgeving klopt dus niet, er
komt geen ‘wensauto’ in America.
Wel ontvangt Vervoer in America ondersteuning van provincie Limburg
tot eind 2016 als onderdeel van pilotproject wensbus.
De komende weken worden de laatste handelingen aan Vervoer in
America afgehandeld en denken we medio April te kunnen starten. Zodra
de startdatum bekend is volgt een bekendmaking/reclameronde d.m.v.
flyers, Hallo, Peelklokje enz.
Voor wie is Vervoer in America bedoeld
Inwoners van America die door omstandigheden, eventueel tijdelijk,
minder mobiel zijn of moeilijkheden ondervinden bij de deelname aan
bepaalde activiteiten in het dagelijks leven waarvoor zij vervoer nodig
hebben. Denk hierbij aan dagbesteding, familie e.d.
Doelgebied:
- Start of eindpunt ritten dient altijd in America te liggen
- Binnen de gemeentegrenzen van Horst aan de Maas
- De ziekenhuizen VieCurie: locatie Venlo en Venray.
Tarieven
De vergoeding bedraagt voorlopig per enkele rit € 1,00 per persoon t/m 9
kilometer. Vanaf 10 kilometer bedraagt de vergoeding € 2,00.
Reserveren Inwoners van America kunnen de rit tot uiterlijk één werkdag
van te voren bestellen door op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot
11.00 uur te bellen naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416.

Rijtijden
De normale rijtijden zijn op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00
uur.
Meer informatie
Voor vragen of informatie over Vervoer in America kunt u contact
opnemen met coördinator Ruud Baltussen via 077-4641396 of per mail
vervoer@inamerica.nl

Wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen
Heren overhemden en polo,s ,t shirts,
bermuda’s
Mooie dames t. shirts , leggings. Etc.
Een heel mooie collectie baby & kinderkleding
3 & 4 april kijkdag met 10% korting op de hele
collectie

Gezamenlijke collecte America
In de week van 7 t/m 11 april is de collecte voor alle goede doelen, zo ook
voor de Verstandelijk gehandicapten. Natuurlijk hebben we in Nederland
de mogelijkheden, die er in arme landen niet zijn, maar er gaat ook nog
veel mis t.a.v. het begrip en de integratie.
Daarom is het zo belangrijk dat er een Gehandicaptenfonds is, dat zorgt
voor al het andere dat het leven bieden kan op het gebied van sport,
cultuur, leefomgeving, wonen, werken, activiteiten en kwaliteit van leven
voor onze gehandicapte medemens.
Ik ben erg blij dat ik mij voor dit doel, samen met u allen uit America kan
inzetten. Dat ik kan werken voor de Gezamenlijk collecte voor de
Geestelijk gehandicapten. Ik ben dan ook blij met uw gaven voor dit
goede doel.
Bij voorbaat dank, Lies de Swart.

KBO – activiteiten
Op dinsdag 21 april begint het fietsseizoen voor de KBO. We
zullen niet meteen een te grote rit doen (langzaam weer
opbouwen) en onze fietstocht gaat daarom naar Venray Heide.

Hier gaan we ‘t Woonatelier Heide-Venray bezoeken. Naast gezellig
rondsnuffelen tussen de brocante is er ook gelegenheid om even uit te
rusten alvorens weer het stalen ros te beklimmen en de fietstocht af te
maken. Voor geïnteresseerde KBO-leden, die minder goed kunnen
fietsen, is er de mogelijkheid om per eigen vervoer (auto) naar Heide
en naar ’t Woonatelier (Heidseweg 33) te komen.
De fietsers vertrekken vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. De
autogangers worden rond 15.00 uur in Heide verwacht.

Een dag later, op woensdag 22 april, is het tijd voor een themamiddag
in het kader van “ Beter Zien”.
Goed kunnen zien is een groot goed. In druk verkeer is scherp zicht van
levensbelang. Binnenshuis verkleint een heldere blik het risico op
stoten en vallen. Bovendien is het heerlijk om te genieten van wat er
om ons heen is te zien. Onlangs werd bekend dat goede verlichting in
huis ouderen gezonder maakt omdat ouderen meer licht nodig hebben
om gewoon goed te kunnen zien. Goede voorlichting rondom dit inzicht
is zeer noodzakelijk en het vraagt tevens om een breder perspectief.
Vaak worden oogaandoeningen niet opgemerkt omdat het zicht heel
langzaam achteruit gaat. De meeste Nederlanders laten hun gebit
(half)jaarlijks controleren bij de tandarts, regelmatige controle van de
ogen is voor veel mensen nog geen gewoonte. Soms wordt
achteruitgang in het gezichtsvermogen wel opgemerkt, maar dan
wordt het afgedaan als zijnde dat het bij de leeftijd hoort. Dat is zonde
want slechtziendheid is vaak te herstellen met een bril/lenzen of een
staaroperatie. Onder zelfstandig wonende ouderen wordt 20% van alle
slechtziendheid veroorzaakt door het niet hebben van een (goede) bril.
Met medewerking van een voorlichter van de KBO en een lokale
optometrist/opticien, wordt u geïnformeerd over heel veel aspecten
van Beter Zien.
Locatie: Kabroekzaal Aan de Brug, 14.00 uur. Ook toegankelijk voor
geïnteresseerde niet-KBO-leden.
Bestuur KBO America

Uitnodiging
Op woensdag 15 april 2015 is de jaarlijkse
Openbare Dorpsraadvergadering met een delegatie van het
College van Burgemeester & Wethouders
Bij deze vergadering zijn ook alle verenigings- en
stichtingsbesturen van America uitgenodigd. Zij hebben dan ook de
mogelijkheid om hun vereniging (kort) te presenteren aan het College en
aan ons alle. Enkele sprekers hebben zich hiervoor al aangemeld.
Uiteraard kunnen er ook vragen gesteld worden en zullen er enkele andere
dorpsraadonderwerpen aan het College voorgelegd worden. Het moet
bovenal ook een leuke avond gaan worden waarin we vol trots kunnen en
mogen laten zien, waar we hier in America allemaal mee bezig zijn.
Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd deze
avond bij te wonen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur
en vindt plaats in Aan de Brug.
Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen
van ons dorp op het gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar
kun jij een steentje aan bijdragen!!!

Bent u een liefhebber van muziek, kunt u een beetje zingen? Zing dan met
ons mee. Wij hebben dringend behoefte aan nieuwe collega’s. Eerst meer
weten? Kom dan op zaterdag 11 april om 20.00 uur naar de Bondszaal voor
het jaarlijkse Lenteconcert. Luister naar onze muziek, ons repertoire. En
onze koorleden geven graag informatie over ons koor.
Bestuur Cantaremos.
Wie van zijn nieren houdt, eet minder zout! Onder dat motto start de Nierstichting vandaag op
World Kidney Day een bakactie. Minder zout eten is één van de dingen die je zelf kunt doen
om (verergering van) nierschade tegen te gaan. Toch eet bijna iedereen te veel zout.
Bak mee voor nierpatiënten!
Help mee om meer mensen bewust te maken van het belang van minder zout, én laat
iedereen proeven dat bakken met minder zout heerlijk is. Bak zoutarme koekjes voor de
Nierstichting! Bestel het speciale bakpakket inclusief zoutarme bakrecepten. Verkoop de
koekjes op de club, het werk of op school. En stort de opbrengst heel gemakkelijk via je eigen
actiepagina. actie.nierstichting.nl/koekjesbakken
Gezondheidscheck: enorm succes
De Persoonlijke Gezondheidscheck die de Nierstichting eind februari lanceerde samen met
acht andere organisaties, is een overweldigend succes. Honderdduizenden bezoekers wilden
tegelijk deze online gezondheidscheck doen, die je gezondheidsrisico's in kaart brengt, het
effect van ongezond gedrag aangeeft (zoals nierschade) én
advies geeft voor verbetering.
Persoonlijkegezondheidscheck.nl
Steun de Nierstichting,
U vindt deze op de collectebrief van de gezamenlijke collecte
in America. Alvast bedankt, Wilma van Ginkel,
contactpersoon.

Hallo Dartvrienden,
Het seizoen 2014-2015 is een goed jaar voor DC Station America.
Team 1 is de kampioen in de 1ste divisie geworden en promoveert daardoor naar de ERE-divisie.
Dit betekent dat alle divisie in de VDO competitie worden bezet door een team van DC Station
America.
DC Station America speelt op dit moment met 5 teams, maar is nog op zoek naar enkele spelers voor
het nieuwe seizoen, zodat met de maximale 6 teams kan worden gedart.

Een avond lachen, gieren, brullen!
De Vrije Spelers hebben een zeer succesvol weekend achter de rug
met het komisch stuk: KLETSPROAT.
Komend weekend staan ze nog 3 avonden voor u op de planken van de
Bondszaal, dus wilt u ook een avondje lachen, gieren en brullen, bestel
dan snel je kaartjes via www.devrijespelers.nl en wie weet, gaat u ook
nog naar huis met een mooie prijs gewonnen bij de tombola!!!

Heb jij en/ of je vriend(en) zin om te darten. Heb je hierover vragen en wil je meer informatie.
Meld je dan bij DC Station America.
Een team bestaat uit minimaal 5 personen.
Een wedstrijd wordt gespeeld op dinsdagavond en bestaat uit:

4 single wedstrijden
4 koppelwedstrijden

1 teamronde. (De bierronde. De verliezer geeft een rondje)
Het seizoen duurt van september tot en met mei.
Contactpersonen:
Peter Hermans
0774641703
peterhermans2010@live.nl
Peter Sanders
0653892516
pagmsanders@ziggo.nl
Ger Janssen
0657292327

Er zijn een aantal mensen buiten America (zoals Oud Americanen) die het
Peeelklokje elke maand (tegen verzendkosten) thuisbezorgd krijgen.
Wilt u dat (mogelijk in de toekomst) ook? Neem dan even contact op met
de redactie: tel 077 4642033

Mensen in het nieuws
GENIETEN BIJ DE GOLFHORST
Vanaf 1 april is onze keuken weer dagelijks geopend van
12.00 uur tot 20.00 uur. Op onze nieuwe menukaart staan
verschillende broodjes en panini’s. Tevens serveren wij 5
verschillende dagschotels voor slechts € 10,00.

ZATERDAG 18 APRIL 2015 OPEN DAG
Maak kennis met ons veelzijdige golfcomplex en met de golfsport tijdens
de open dag op zaterdag 18 april.
Van 12.00 uur tot 17.00 uur staan onze enthousiaste medewerkers voor u
klaar om uitleg te geven over de mogelijkheden bij golfcomplex de
Golfhorst BV.

NIEUW BIJ DE GOLFHORST | FLINGGOLF
FlingGolf® is dé nieuwe actie sport in Nederland dat gespeeld wordt op
een golfbaan. Met de FlingStick® speel je de hele baan en tel je het
aantal Flings tot de hole. Degene met de minste Flings wint! FlingGolf® is
ook dé activiteit voor een vriendenuitje, bedrijfsactiviteit, sportteam of
vrijgezellengroep.
Meer informatie www.degolfhorst.nl

www.degolfhorst.nl

Op 12 maart is Sef v.d Munckhof (Wouterstraat 21) overleden op 88
jarige leeftijd.
Op 17 maart is Mie Geurts – v/d Sterren, echtgenote van Hay Geurts (†) in
Sevenheym overleden. Mie was 81 jaar.
Op 17 maart werd Stijn geboren, zoon van Herm Pouwels en Monique
Hoeijmakers (Doenssenstr. 25).
Jan Haegens (Jan van de Smid) is na een ziekenhuisopname verhuisd naar
Verpleeghuis Blerick. Hij komt niet meer terug in de thuissituatie want
dat is helaas met alle zorg die hij nodig heeft niet meer mogelijk.
Jan bedankt alle mensen in America voor de 90 prachtige jaren die hij er
heeft gewoond.
Piet Swinkels ontving de zilveren speld bij zijn afscheid als bestuurslid
van de KBO afd. America.
Bij korfbalclub Oxalis waren er weer 2 kampioenen. Zowel de A1 als de
C1 eindigden op de eerste plaats en werden zaalkampioen. Proficiat!
Op 28 maart werd het Damesteam 1 van AVOC kampioen door Livoc uit
Liessel overtuigend te verslaan. Proficiat !!
Een aantal Americanen was weer actief bij de jaarlijkse Venloop.
Bij het Koningsschieten van Handboogschutterij Ons Genoegen werd Lies
Camps koningin, Jos Vervoort en Jan Camps werden 2e en 3e.
Bij de persoonlijke kampioenschappen van de Ouderenbiljarters werd Wim
Kleuskens 12, Mart Wijnhoven 2e, Gerke v/d Munckhof 3e en Geert
Vogelzangs 4e.
Op 12 april is de jaarlijkse Peeldag in het Peelmuseum, 18 april is er Open
dag bij de Golfhorst en op 26 april zijn er een aantal bedrijven open in
America. Kom zeker een kijkje nemen.

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.

