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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 24 MEI
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen,
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren.

* AFVALINZAMELING in 2015 *
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op 4, 7, 11, 18 , 21 en 28 mei. Containers graag gebruiken !!
Ophaalschema restafval (in tariefzak) De tariefzakken zijn te koop in de
supermarkten.: 11 en 23 mei.
Vanaf 1 maart worden Plastic afval, Metalen verpakkingen en
drankpakken (PMD) samen ingezameld (in blauwe container): 11 en 23
mei.
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 16 mei.
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 ??.
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 (vanaf € 3,-)
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort ,
Lorbaan 7, (tel. 4641928)

Keukenafval en luiers graag in de daarvoor bestemde
kleine containers aan de straat zetten. Dank U !!!
Geen losse zakken a.u.b. !

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
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)

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

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 24 mei 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.

Keukenafval en luiers graag in de daarvoor
bestemde kleine containers aan de straat zetten.
Dank U !!!
Geen losse zakken a.u.b. !

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 4 mei: Dementie en het besef van ziekte
Hoe kun je iemand begeleiden in het ziekte-inzicht?
Gastspreker: René Smeets, geriater

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. Een oudere mevrouw zoekt iemand om af en toe een wandeling te
maken
2. Voor de Dorpsdagvoorziening op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag zoeken we nog vrijwilligers om mee te helpen.
3. Zoekt u ander vrijwilligerswerk (wat dan ook) ?
Voor info / reactie graag contact opnemen met Hay Mulders 06-21274075
dorpsondersteuner of hay.mulders@ziggo.nl
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

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

Nominatie !!
Omroep Reindonk (Horst aan de Maas) is genomineerd voor de titel 'Beste
Lokale Omroep van het Jaar'. Van de ruim 280 lokale omroepen in
Nederland behoren we (evenals vorig jaar) tot de beste 8 lokale omroepen
van Nederland.
Omroep Reindonk is de kleinste omroep tussen de andere genomineerden
(TV Enschede, OPEN Rotterdam, Omroep Venlo, Dtv Oss, OOG Rotterdam
en Studio 040, Eindhoven). WOS Media, lokale omroep van het jaar 2014
gaat met Omroep Reindonk en de andere genomineerden in dit rijtje mee
als visitekaartje voor de sector het komende jaar.
Op 5 juni tijdens de Week van de Lokale Omroepen wordt bekend welke
omroep de titel zal krijgen.

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 !!!

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

Veteranen America.
Programma:
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei

Hegelsom – America
America – Meterik
Venlose Boys – America
America – Melderslo

Vrienden van de Veteranen A.V.V. America,
Sinds twee jaar hebben wij als Veteranen America een heuse
supportsschare aan onze voetbal- wedstijden kunnen binden. Op
zaterdagmiddag zijn zij zowel bij uit- als thuiswedstrijden van de partij.
Hoe is dat ontstaan? De meeste jongens van de supportersclub gingen
voorheen op zaterdagmiddag naar het voetballen van de A1 kijken. Daar
hadden ze tenslotte zelf ook enkele jaren in gevoetbald. Aansluitend
moesten de Veteranen op het veld ernaast voetballen en dit maakte zo’n
indruk op de jongens, dat ze vanaf dat moment zijn blijven komen. Van
enkelen hadden nl. hun vader of opa bij de Veteranen gevoetbald en
hebben ze thuis aan de keukentafel verhalen gehoord over kapot
geschoten doelpalen, die toen nog van hout en vierkant waren. Er werd
toen zo hard geschoten, dat er splinters van de doelpalen in het publiek
terecht kwamen. Dat heeft in sommige gevallen tot oogbeschadiging en
zelfs blindheid geleid. Vanaf die tijd hebben we ronde aluminium
doelpalen. Tot zover de geschiedenis.
Zaterdagmiddag 11-4 j.l. heb ik als voorzitter van de Veteranen
commissie het eerste T- shirt uitgereikt aan Loek Philipsen, de voorzitter
van de Vrienden van de Veteranen. Zichtbaar ontroerd nam Loek het shirt
in ontvangst met de belofte dit met eer en trots te zullen dragen.
Inmiddels bestaat de groep Vrienden van de Veteranen uit 38 personen en
het aantal blijft nog steeds groeien. We hopen de Vrienden van de
Veteranen nog lang bij onze wedstrijden te mogen ontmoeten en we
zullen ons best doen om steeds weer te zorgen voor indrukwekkende
voetbalmomenten. Thijs Camps (vz.)

Voor de echte voetballiefhebbers: Onze thuiswedstrijden zijn in
principe altijd om 17 uur. U bent altijd verzekerd van een schare
fanatieke supporters: Vrienden van de Veteranen!! Wellicht zien
we u een keer op sportpark Erica. De veteranen worden gesponsord
door Electro Paul Rongen, de trainingspakken door Café Boëms Jeu

GESLAAGD LENTECONCERT Gemengd zangkoor
CANTAREMOS.
Op 11 april organiseerde CANTAREMOS haar traditionele Lenteconcert in
de Bondszaal van America. Dit jaar traden daar naast het organiserende
koor, koren op uit Wanssum, Well en Hegelsom. Zij brachten een
gevarieerd en interessant programma. Er werd zowel A-capella, als met
piano begeleiding gezongen.
In een volle zaal, brachten de diverse koren, hun nummers ten gehore.
Zowel de leden van de koren, als ook het aanwezige publiek, waren
bijzonder enthousiast.
Tijdens de pauze werden er lootjes verkocht en na afloop van het
concertgedeelte was er nog een grote tombola. De prijzen hiervoor waren
ter beschikking gesteld door diverse sponsoren en onze eigen leden.
We kunnen terugkijken op een geslaagde avond en het was fijn om te
merken, dat de diverse zangers en zangeressen en ook het publiek met
een voldaan gevoel afscheid namen van America. Voor een volgend
concert bent u van harte uitgenodigd.
Misschien vindt u het leuk om ons een keertje te horen zingen?
We repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Aan de Brug. U
kunt altijd een keertje binnenlopen. En op 30.juni sluiten we ons seizoen
af met een avondje terraszingen. U krijgt hier nog verdere informatie
over.

Elke dag verse asperges
en Aardbeien.
Ook in cadeau verpakking.
Evt. pakket zelf samen te stellen.
Wij hebben ook geschilde asperges
Bij meerdere kilo’s graag op bestelling.

Tel: 464 1429 - 0645619574
Zwarte Plakweg 59

Café Boëms Jeu

GRONDWERKEN JANTONN
uit America

Boëms blieft Boëms :

alderwets gezellig

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.
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.

Telefoon : 077-4642212 Mobiel : 06-53578682
Fax : 077-4642212

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

Mail : info@schurinkelektroservice.nl

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!

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

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

CARE FOR YOU, ZORG
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.

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

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

Gastouder Truus
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

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

Vervoer in America
De afgelopen weken zijn de laatste
voorbereidingen voor Vervoer in America afgerond
en is alles gereed om te starten met ritten.
Vanaf 1 mei 2015 kunnen er ritten worden aangevraagd. Komende week worden er flyers
huis aan huis bezorgd en op verschillende plaatsen posters opgehangen ter promotie.
Vervoer in America bestaat uit Vraagafhankelijk Vervoer (VAV) van deur-tot-deur door
vrijwillige chauffeurs die met eigen auto rijden op basis van nabuurhulp. De vervoervrager
betaalt een kleine vergoeding aan de werkgroep Vervoer in America als tegemoetkoming
van noodzakelijke kosten.

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

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

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd. 20 mei is het weer
zover !!

Vervoer in America is onderdeel van de pilot Wensbus uitgevoerd door de Provincie
Limburg. Deze pilot duurt tot eind 2016 en is ondergebracht bij Dorpscoöperatie America.
De komende maanden kunnen we ervaringen opdoen en na een zorgvuldige evaluatie (eind
2015) eventueel aanpassen om uiteindelijk een duurzame opzet te ontwikkelen.
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.”
Spelregels
 Start of eindpunt van de ritten dienen altijd in America te liggen.
 Inwoners van America kunnen vervoerd worden binnen de gemeentegrenzen van Horst
aan de Maas en naar de ziekenhuizen VieCuri: locatie Venlo en Venray.
 De normale rijtijden zijn op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur feestdagen
uitgezonderd.
 Het inplannen van vaste ritten behoort tot de mogelijkheden.
 Bij aanvragen waarin deze criteria (nog) niet voorzien, is Vervoer in America als
uitvoerder en eindverantwoordelijke bevoegd de aanvraag af te wijzen dan wel de
criteria aan te passen.
Tarieven
 De vergoeding bedraagt voorlopig per enkele rit € 1,00 per persoon t/m 9 kilometer,
vanaf 10 kilometer bedraagt de vergoeding € 2,00 per persoon.
 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant.
Rit aanvragen
Inwoners van America kunnen een rit tot uiterlijk één
werkdag van tevoren bestellen door op maandag t/m
vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur te bellen naar het
centraal telefoonnummer: 06-38294416
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

GESLAAGD LENTECONCERT Gemengd zangkoor CANTAREMOS.
Op 11 april organiseerde CANTAREMOS haar traditionele Lenteconcert in
de Bondszaal van America. Dit jaar traden daar naast het organiserende
koor, koren op uit Wanssum, Well en Hegelsom. Zij brachten een
gevarieerd en interessant programma. Er werd zowel A-capella, als met
piano begeleiding gezongen.
In een volle zaal, brachten de diverse koren, hun nummers ten gehore.
Zowel de leden van de koren, als ook het aanwezige publiek, waren
bijzonder enthousiast.
Tijdens de pauze werden er lootjes verkocht en na afloop van het
concertgedeelte was er nog een grote tombola. De prijzen hiervoor waren
ter beschikking gesteld door diverse sponsoren en onze eigen leden.
We kunnen terugkijken op een geslaagde avond en het was fijn om te
merken, dat de diverse zangers en zangeressen en ook het publiek met
een voldaan gevoel afscheid namen van America. Voor een volgend
concert bent u van harte uitgenodigd.
Misschien vindt u het leuk om ons een keertje te horen zingen?
We repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Aan de Brug. U
kunt altijd een keertje binnenlopen. En op 30.juni sluiten we ons seizoen
af met een avondje terraszingen. U krijgt hier nog verdere informatie
over.

Beste mensen van America,
De Zonnebloemloterij,
is dit jaar van 18 tot 22 mei.
Dan gaan onze vrijwilligers weer op pad,
totdat zij heel America hebben gehad.
Wat wij van ganser harte hopen,
is dat u weer Zonnebloemloten wilt kopen.
Onze mensen zullen u dankbaar zijn!
En wij kunnen weer jullie uitjes organiseren
en dat vinden wij fijn!

Bij voorbaat hartelijk dank!
Dat zeggen wij,
de vrijwilligers van de Zonnebloemloterij.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Servicepunt Jong en Oud van Synthese biedt ondersteuning aan
(vrijwilligers)organisaties en burgers uit de gemeente Horst aan de
Maas. Zij verzorgt o.a. in samenwerking met Match (Steunpunt
Vrijwilligerswerk Venray) en de gemeenten Horst aan de Maas en
Venray het cursusaanbod voor vrijwilligers. U kunt hier ook terecht
voor vragen omtrent vrijwilligerswerk, bestuurlijke ondersteuning
bij uw vereniging/stichting, wet- en regelgeving, de (digitale)
vrijwilligersvacaturebank en voor bemiddeling tussen vraag en
aanbod (ook op dorps- of wijkniveau).
U kunt voor uw vragen op afspraak terecht bij Synthese,
Bemmelstraat 2 te Horst, telefoonnummer 077- 201 13 12,
servicepuntjongenoud@synthese.nl, www.synthese.nl.
Wat voor vacatures staan o.a. op onze vacaturebank?
 Poolse/Nederlandse vrijwilliger “Samen doen Maatje” –
Kumpelproject
 Communicatiemedewerker – SamenUitBus
 Gastheer/ -vrouw museum de Locht
 Vrijwillige voorlichter Siriz
 Kookvrijwilliger- Gasterij Bergerbaan VOF
 Vrijwilliger huisbezoeken aan ouderen 75+, Welzijnsinstelling
Synthese
 Dementie vrijwilliger, de Zorgondersteuner
Wilt u ook de vacatures van uw organisatie in dit persbericht zien?
Meldt uw vacatures dan aan op onze site:
www.vrijwilligersvacaturebankhorstaandemaas.nl.
Synthese: Als de kwaliteit van de gemeenschap toeneemt, neemt de
hulpvraag van de burger af.
Zo is onze overtuiging en daarom werken we vanuit de leefwereld van de
burger, thuis aan de keukentafel, in de buurt of op straat, met hulp van
de eigen sociale netwerken. Want alleen dan is Welzijnswerk preventief
en duurzaam effectief.

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en helemaal niet terecht
Je wilde graag nog verder maar verloor dit gevecht.

Hallo Dartvrienden,
Het seizoen 2014-2015 is een goed jaar voor DC Station America.
ste
Team 1 is de kampioen in de 1 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.

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ôzze
pap, opa en opi,

Thei Jacobs
echtgenoot van
Mia Jacobs-Hesen
hij overleed op 82 jarige leeftijd.

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.

Horst,

Mia Jacobs-Hesen

Jan en Marian
Freek
Luuk en Brenda

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)

Carla en Jos
Roel en Wendy, Mirthe, Niels
Tim en Jenny
Joris en Melanie

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

Frank en Marloes
Joep
Horst, 18 april 2015
Correspondentieadres:
Vondersestraat 49-A
5961 JR Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 23 april j.l.. in de aula van het
crematorium Boschhuizen.
Wij willen iedereen danken voor de steun en medeleven tijdens de ziekte en het
afscheid van mijn lieve man, ôzze pap, opa en opi.

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 info: www.degolfhorst.nl

Feestje?
De Golfhorst is de perfecte locatie om uw jubileum,
familiefeest of verjaardag te vieren. Maak kennis met
onze gastvrijheid en met onze uitgebreide
horecamogelijkheden.

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te
eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.
Woensdag 20 mei 2015 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 18 mei tot 12.00 uur.
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er
gezellig worden “gekaart”.
Opgeven of afmelden bij;
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17.
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 20 mei.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00
bij Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het
Eetpunt.

Meer info : 077 464 19 78 en vraag naar Tom Franssen.

Te koop: Siemens wasmachine.
Tegen elk aannemelijk bod.
Wiel Vervoort, tel. 4641928
Uitbreiding Dorpsdagvoorziening De Huiskamer !!
Nu ook op dinsdagmiddag !! In Aan de Brug.

www.degolfhorst.nl

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.

KBO Activiteiten
Op woensdag 27 mei 2015 gaan we happen, trappen en
varen.
De rit gaat vanaf America naar Grubbenvorst. Daar stappen we met
fiets en al op de boot en we varen naar Arcen. Daar gebruiken we
de lunch (koffietafel) en is er gelegenheid om zelf aan die kant van
de rivier verder te fietsen. U kunt uiteraard ook in Arcen
rondkijken.
Vervolgens stappen we weer op de boot om terug te varen naar
Grubbenvorst en fietsen we – via een andere route - weer terug naar
America.
Aan de niet-fietsers is ook gedacht. Zij kunnen zich aanmelden en
dan regelen we autovervoer naar en van Grubbenvorst.
Kosten: Euro 12,00 per persoon.
Aanmelden via formulier (bij Nestor!), graag uiterlijk 18 mei
inleveren bij Ger Cuppen (Kabroekstraat 31) of in de KBO-brievenbus
WoZoCo.

31 mei: Toneel-/cabaretvoorstelling over
Dementie:
Met een lach en een traan, confronterend, herkenbaar, emotioneel,
vrolijk.
Een pakkend stuk in de vorm van sketches en liedjes over als je
het niet meer weet of niet meer kan ….
Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren die op enig
moment geconfronteerd (zullen) worden met de gevolgen van
dementie in het dagelijks leven in hun naaste omgeving.
Locatie: Bondszaal, Zondag 31 mei 2015
Aanvang: 11.00 uur (zaal open vanaf 10.30 uur)
Toegangsprijs: Euro 2,00 (dit is incl. een kopje koffie).
De voorstelling duurt plm. 2 uur.
Daarna is er gelegenheid om gezamenlijk na te praten.

Bedankt allemaal !
De gezamenlijke collecteweek van 7 t/m 10 april
is wederom prima verlopen. Op veel plaatsen
stonden de enveloppen al klaar voor de
collectanten. Dit is erg plezierig voor de
collectanten die ‘m graag bij u op komen halen.
We waren blij om te merken, dat veel inwoners van America onze
acties steunden. Ook dit jaar werd ruim 80 % van de enveloppen
ingeleverd. En ook na afloop van de collecteweek werden er zelfs nog
een aantal enveloppen ingeleverd. Onze dank daarvoor. Heeft u de
collectanten gemist, dan kunt u uw envelop (bijdrage) overigens nog
altijd afgeven bij Marcel Meulendijks, Gerard Smuldersstraat 17.
Hieronder het overzicht van de opbrengst van de diverse fondsen.
Opbrengsten per fonds
Alzheimer Nederland
Brandwondenstichting
Diabetes Fonds
Epilepsiefonds
Fonds Gehandicaptensport
Jantje Beton
KWF Kankerbestrijding
Longfonds
Maag Lever Darm Stichting
MS Fonds
Nierstichting
Prinses Beatrix Spierfonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Reumafonds
Rode Kruis Nederland
Vastenactie
Fonds Verst. Gehandicapten
TOTAAL

€ 659,07
€ 439,12
€ 503,77
€ 416,24
€ 351,42
€ 298,27
€ 1.149,73
€ 530,02
€ 453,17
€ 412,72
€ 563,14
€ 437,19
€ 283,48
€ 561,87
€ 354,32
€ 278,83
€ 414,39
€ 8.106,80

Namens alle fondsen nogmaals hartelijk dank voor uw gift!

1e elftal AVV
Kampioen,

Depothouder vraagt met spoed in:
America

actieve
receptie op
9 mei a.s. !!!

bezorgers

m/v

leeftijd vanaf 15 jaar

Bloemenactie 2015
De bloemenactie van gemengd zangkoor
Cantaremos is prima verlopen, iedereen
bedankt voor het kopen van de bloemen.
Een hoop tuinen zijn weer voorzien van
kleurige bloeiers! Iedereen die geholpen
heeft: bedankt.
Zangkoor Cantaremos kan ook nog altijd leden gebruiken. Wij
hopen u een keer te ontmoeten tijdens een concert en of
repetitieavond.

Loslopende honden !!
Aan de Lorbaan is een speciale uitlaatplaats, waar honden lekker
los rond kunnen rennen. Maak hier gebruik van ….
Het is dus NIET meer nodig (en ook verboden) om honden elders los
rond te laten rennen, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Onlangs ging dit weer mis ….

Groene afvalemmertjes !!!!
Vriendelijk verzoek aan iedereen om het keukenafval en luiers in
de daarvoor bestemde groene containers te doen en geen afval in
zakken / zakjes aan de weg te zetten. Dit ziet niet uit en is vaak al
kapotgepikt door de vogels voordat het opgehaald wordt.

Het wordt zo’n zootje …. .

Voor het bezorgen van Dagblad De Limburger,
De Telegraaf
Algemeen Dagblad, Volkskrant etc.

Het betreft de bezorging in:

America

We zijn op zoek naar bezorgers/sters die bereid zijn in de
ochtenduren kranten te bezorgen

ook geschikt voor vutters en
gepensioneerden
Het voordeel van het bezorgen van de krant is dat dit voor 7 uur
‘s morgens gebeurt zodat men de rest van de dag vrij is voor
andere bezigheden.
Verder hebben we nog vele extraatjes zoals:
een kwaliteitsbonus per maand, een gratis krant van
Dagblad De Limburger, een gratis regenpak,
leuke verassingen door het hele jaar door, enz..

Heeft u interesse
meld u aan op www. bezorgdekrant.nl

DODENHERDENKING DE ZWARTE PLAK/
BRABANTSE PEEL

Verbreding aanbod Voor Schoolse Opvang
Kinderopvang ’t Nest verzorgt in America voor- en naschoolse
opvang bij kindcentrum De Wouter, voor alle kinderen die de
basisschool bezoeken. Vanaf januari 2015 zijn is er op alle
schooldagen voorschoolse opvang van 7.30 – 8.30 uur, dus ook
op woensdag!
De naschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag, vanaf het moment dat de school uit is tot 18 uur.
Indien er voldoende behoefte is aan naschoolse opvang op de
woensdag en vrijdagmiddag kunnen we deze ook openen.
Tijdens de schoolvrije dagen (vakantie en studiedagen) is ons
kindcentrum geopend, kinderen kunnen dan gebruik maken
van ons vakantieaanbod.
Naast de Voor- en Naschoolse opvang kunt u bij ons
kindcentrum ook terecht voor dagopvang, (voor kinderen van
2 – 4 jaar) en ons peuterprogramma. Dagopvangkinderen
kunnen gebruik maken van onze voorziening van 7.30 – 18
uur. Deelnemers aan het peuterprogramma zijn welkom van
8.30 – 12 uur en/of van 13.15 – 15.45 uur.
Wij voldoen aan de Wet Kinderopvang waardoor ouders die
recht hebben op kinderopvangtoeslag hier ook gebruik van
kunnen maken en een tegemoetkoming ontvangen in de
kosten voor de kinderopvang. Op onze site
www.kinderopvanghetnest.nl kunt u via de rekentool
berekenen wat de kosten voor onze opvang zijn.
Voor meer informatie en mogelijkheden kijkt u op onze site
of neem contact op met de clustermanager
jacqueline.versleijen@kinderopvanghetnest.nl .

Op 5 mei 2015 vieren we 70 jaar bevrijding, op 4 mei herdenken wij allen
die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Wij doen dat bij het monument voor de gevallenen aan de
Griendtsveensweg te America.
Daarvoor nodigen wij u van harte uit.
U bent welkom bij het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg waar we
ons rond 19.30 uur verzamelen, we wandelen in een stille tocht naar het
monument.
Daar zullen we een ceremonie houden met de 2 minuten stilte, een
spreker en er kunnen bloemen gelegd worden.
Daarna gaan we terug naar het Peelmuseum waar de koffie klaar staat. En
we elkaar kunnen ontmoeten om bij te praten.
Iedereen is welkom, wij hopen u op maandag 4 mei 2015 te zien.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:



Vrijdag 22 mei is er geen huisarts aanwezig. De apotheek is
wel geopend.
De huisartsen hebben vakantie van 15 t/m 26 juni. De apotheek
is in deze periode gewoon geopend.

Waarneming:
 dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175
(tijdens vakantie)
 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

Vacature café medewerk(st)ers
Station America is per direct op zoek naar nieuwe medewerk(st)ers ter
versterking van ons team.
Kun jij ons overtuigen van jouw kwaliteiten, enthousiasme en
gedrevenheid? Reageer dan op onze vacature, want dan ben jij de juiste
persoon om ons team te versterken!

Functie-eisen:
Wat hebben we genoten, van onze repetities, van onze uitvoeringen en
van elkaar, maar vooral hebben we genoten van jullie, ons publiek!
Bedankt voor de aandacht, gulle lach, applaus en complimenten.

Wilt u een DVD à € 10,00 van deze unieke voorstelling, neem dan
contact op met Anita Rongen 0619766835 of mail;
voorzitter@devrijespelers.nl
Tot maart volgend jaar…

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
Intussen zijn we weer volop buiten aan het rijden. De eerste
wedstrijden zitten er al weer op. Oefenen doen we op woensdagavond van
19.30 uur tot 20.30 uur , en om de week op vrijdagavond op dezelfde tijd.
We kunnen de eerste prijswinnaars van dit jaar alweer vermelden.
Tijdens een van de laatste manegewedstrijden, in Grubbenvorst wist
Michelle v.d. ligt met Firena D de overwinning op haar naam te schrijven,
van de klasse L1/L2 . En bij de openingswedstrijd van het buitenseizoen in
Maasbree mocht Ineke Broeders met Alisto de 5e prijs afhalen voor de L2
klasse. Proficiat Dames!
Ons programma ziet er als volgt uit:
7/10 mei SGW Castenray
23/25 mei Concours Sevenum (zowel paarden als pony’s)
5/7 juni Concours Meerlo (zowel paarden als pony’s).
11 + 12 juni oud ijzer actie
We wensen alle deelnemers weer veel succes !

enthousiast, gemotiveerd, zelfstandig, betrouwbaar, teamwerker,
beschikbaar in weekenden en feestdagen, 18 jaar of ouder.
Wij bieden jou: een goede arbeidsbeloning, afwisselende werkzaamheden.
Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde email naar
ummenthun@ziggo.nl t.a.v. Rob Ummenthun.
Meer info: 06-52384790 of loop eens binnen bij Station America en vraag
aan de bar.

STARS
Kleinschalige Buitenschoolse Opvang
* Maandag t/m Vrijdag: van 7.00-8.30 uur en
van 15.00 tot 18.30 uur *
* Woensdagmiddag en Vrijdagmiddag: van 12.30 tot 18.30 uur *
* 6 kinderen maximaal tegelijk *
* Is er plaats, dan is er ook alleen vakantie/ studiedagopvang
mogelijk *
* Kijk eens op mijn site voor meer informatie *
www.gastouder-STARS.webklik.nl

Groetjes Petra Kleuskens 06-11 21 72 91

STARS
Kleinschalige Buitenschoolse Opvang

30 MEI 2015
Inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Wouterstraat 60
De kinderen en U zijn van harte Welkom !
Tot dan.
Groetjes Petra Kleuskens 06-11 21 72 91
www.gastouder-STARS.webklik.nl

Voetbal AVV America 1 kampioen !!
Gevonden: achter Aan de Brug 2 fietssleutels van AXA.
Voor informatie: Mien Cuppen, tel. 077–4641828

Zorg nodig??
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg
krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari
2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wanneer er zorg vanuit de zorgverzekeraar nodig is dan kunnen de
zorgaanbieders zelf indiceren. Zij hebben mensen hiervoor opgeleid.
Mensen kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder bv groene
kruis, Proteion, buurtzorg etc. wanneer het om verpleging of verzorging
gaat.
Wanneer zij dit lastig vinden kan dit ook via de huisarts of het
gebiedsteam. Deze schakelen dan een zorgaanbieder in en die gaan naar
betreffende personen om te indiceren/ te kijken welke zorg er nodig is.

Gebiedsteam Peel. 077-4779777

Het 1e elftal houdt receptie op zaterdag 9 mei a.s. om 19.30 uur in
de kantine van Sportpark Erica.
De spelers willen alle supporters bedanken voor de geweldige steun
het afgelopen seizoen. Jullie waren altijd in grote getalen
aanwezig, uit en thuis!! Dit waarderen wij zeer en we hopen samen
met jullie het glas te kunnen heffen op 9 mei a.s. Tot dan !!
Ze spelen op 31 mei een beslissingswedstrijd voor promotie naar de 4e klasse
tegen een team uit de 5e klasse E dat 2e is geworden in hun nacompetitie.
Welke tegenstander is dus nog niet bekend. Deze wedstrijd wordt op neutraal
terrein gespeeld. Hopelijk bent u er dan ook weer bij !!!
Daarvoor zullen ze hoogstwaarschijnlijk nog 1 of 2 oefenwedstrijden spelen,
maar dat is ook nog niet gepland.

America 1 wordt gesponsord door Station America

BBQ pakket van onze scharrelvarkens

America / Meterik F1
Kampioen in de 2e klasse 303
– receptie 9 mei a.s.

Vervoer in America van start per 1 mei !!! Ritten te
bestellen door op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur
te bellen naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416

Pakket voor 4 personen
Prijs: € 18,- per pakket
( € 4,50 per persoon)
Inhoud pakket:
4 x Varkensfilet (marinade standaard)
4 x Souflakie (marinade grieks zoet mattig pittig )
4 x Speklap (marinade grilkruiden)
5 x Hamburger (gegaard)
5 x BBQ worst (gegaard)
2 x Platte rib (marinade)
1 maand scharrelvarkensvlees
Pakket verpakt voor 2 personen (goed voor ongeveer 1 maand)
10 kg varkensvleesprodukten
Introductie prijs: € 45,- per pakket (€ 4,50 per kilo)
4 x worst
8 x gehakt
4 x snitzel
4 x spek
2 x varkensfilet
2 x ribcarbonade
1 x halscarbonade
1 x hamlap
1 x polet
1 x gehaktbal in jus
1 x hamburger
1 x rookworst
1 x leverworst
1 x droogworst

(gegaard 4 stuks)
(gegaard 5 stuks)
(10 min koken)

Voor bestellingen:
Toon en Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35, 5966 NA, America
Tel: 077 464 1380 / Mob: 06 17 218 933

Uit de dorpsraadvergadering van 15 april j.l.
Deze vergadering was speciaal bedoeld voor verenigingen en
stichtingen in America. Ook een afvaardiging van het College van B
& W was aanwezig in de personen van burgemeester Kees van Rooij
en de wethouders Paul Driessen en Ger van Rensch. Er waren zo’n
40 personen aanwezig.
Het 1e gedeelte ging voornamelijk over de thema’s verkeer en
wonen. De problematiek op de spoorlijn baart zorgen en heeft
volop de aandacht, evenals de verkeersveiligheid op de weg
(Nusseleinstraat, Hoebertweg e.d.). T.a.v. het wonen zijn er
nieuwe ontwikkelingen: bouwen aan de Lisdodde begint gestalte te
krijgen. Mensen die willen gaan bouwen moeten in ieder geval
contact opnemen, zodat we een beeld hebben van de wensen. Om
te huren moet je ingeschreven staan bij Wonen Limburg.
Marco Hesp gaf een overzicht van de stand van zaken rond de
diverse werkgroepen, later aangevuld door Hay Mulders, die wat
dieper inging op zijn activiteiten als dorpsondersteuner, zijn
betrokkenheid bij de werkgroepen en specifiek over de opgerichte
dorpscooperatie en het Gezondheidscentrum.
Vanuit de voetbalvereniging AVV en korfbalvereniging SV Oxalis
brachten de voorzitters ons op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Het is duidelijk dat er van alles bruist in America.
Verzoek aan de verenigingen om wijzigingen in de verenigingslijst
of in de activiteitenkalender tijdig door te geven bij
hay.mulders@ziggo.nl
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op
woensdag 13 mei om 20 uur Aan de Brug.
Wie weet, tot dan !!

Oprichting
Dorpscoöperatie
America.
Motto: America dat stiët, ma
neet zonder oow !!
Inwoners van America hebben
in dorpscafés, in het droomboek “de Kracht van America” en in
dorpsgesprekken met verenigingen aangegeven dat ze graag in
America wonen en willen blijven wonen.
Goede voorzieningen, gezamenlijke activiteiten en mogelijkheden
om te ontmoeten zijn hierbij belangrijk. Sprekende voorbeelden
hiervan zijn de Dorps-Dagvoorziening, dat al ruim 15 jaar actief is,
en het project Vervoer in America (VIA) dat nu van start gaat.
Beiden draaien op vrijwilligers.
Om deze activiteiten bestuurlijk onder te brengen (financiën,
administratie, verzekeringen etc.) is op 31 maart j.l. de
Dorpscoöperatie America (DCA) opgericht. Wellicht kunnen in de
toekomst meer activiteiten hierin ondergebracht worden. Zoals de
naam al zegt, is een coöperatie een samenwerking voor en door
leden. Uiteindelijk willen we dat zoveel mogelijk inwoners van
America lid worden, als deelnemer aan activiteiten, als
vrijwilliger, of als ondersteunend lid.
In een volgend Peelklokje willen we meer over de opzet en de
plannen van de DCA vertellen.
Het eerste bestuur van de coöperatie wordt gevormd door Gerd
Hendrix, Angela Janssen, Ger van Ginkel en Jac Thijssen.
Uitbreiding of ondersteuning van dit bestuur op het gebied van
marketing, financiën en/of belastingen is welkom.
Voor informatie kunt u zich richten tot de voorzitter van
Dorpscoöperatie America, Jac Thijssen, tel. 077 4642134,
jacthijssen@home.nl

Activiteitenoverzicht America 2015
Mei
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
31 - Toneelvoorstelling Dementie KBO
Juni
2 – Wandeltocht KBO
7 - Kindermarkt in het Peelmuseum
10 - Kienen voor ouderen
13 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
16 – Fietstocht KBO
17 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
17 - Eetpunt America
19 – Concert fanfare met Eendracht Meijel
21 – Vaderdag
21- inleveren kopie Peelklokje voor juli / augustus
24 – KBO Bezoek aan Orchideeënkwekerij Velden
28 – Peeltoernooi Fanfare
30 - Terraszingen (afsluiting repetitieseizoen) Cantaremos
De afgelopen tijd hebben er in Limburg meerdere incidenten plaatsgevonden m.b.t.
zogenaamde " goudknuffelaars". Hierbij worden veelal "oudere" mensen aangesproken en
vervolgens (knuffelend) vastgepakt waarna de dader(s) de sieraden van deze oudere
mensen ontfutselen. De daders van dergelijke delicten verplaatsen zich veelal in grote
personenauto's, voorzien van het merk Audi A6 of BMW. Daarbij zijn deze personenauto's
veelal voorzien van een Duitse kentekenplaat.
Indien u getuige bent van een dergelijke situatie of als u een dergelijke situatie overkomt,
belt u dan direct met het politie alarmnummer 112 en probeer zoveel mogelijk details aan
de politie door te geven.
Dank voor uw medewerking, Bureau Burgernet Limburg

Horst aan de Maas
Uitslagen week 17
HBSV MW1- Oxalis MW1
Oranje Wit Recr - Oxalis Recr
Sporting ST B2 - Oxalis B2
Oxalis E3 - SV United E1
Oxalis F2 - SVOC F2b
Oxalis E1 - SVSH E1
Oxalis D1 - SVSH D2
Oxalis 2 - SVOC '01 3

6-6
3-7
6-3
?
3-2
1-5
13-3

ZSV MW1 - Oxalis MW2
Lottum 1 - Oxalis 1
Sporting ST B1 - Oxalis B1
2-5, spel gewonnen
Oxalis F1 - DES F1
De Merels C1 - Oxalis C1
SVSH/KSV A1 - Oxalis A1
Oxalis 1 - DOS (A) 1

0-11
11-9
6-1
4-12, spel gewonnen
7-3
19-2
8-8

Competitie week 18 +19
Datum

Uit team

9-5-2015

Aanvang Thuis team
De Eendracht
10:15
E1

Plaats

Oxalis E1

Accommodatie
Sportpark de
Smeltkroes

9-5-2015

12:00

Oxalis E2

DOS (A) E1

Ter Horst

HORST

9-5-2015

13:00

Oostrum F1

Oxalis F1

Sportpark De Spar

OOSTRUM

9-5-2015

13:00

Oxalis D1

De Peelkorf D3

Ter Horst

HORST

9-5-2015

12:00

Oxalis C1

DOT (V) C1

HORST

9-5-2015

15:30

10-5-2015

9:30

Swift (V) A1
Oxalis A1
Oranje Wit (L)
3
Oxalis 2

Ter Horst
De Vilgert/Theo
Lommen sportpark
't Klaverblad

LEUNEN

10-5-2015

13:00

De Treffers 1

De Moostdijk

NEERKANT

Oxalis 1

LIESSEL

VELDEN

Zie voor de wedstrijdverslagen: http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php
Succesvolle belavond vrijwilligers
Op maandag 20 april heeft Oxalis in het kader van “Meer vrijwilligers in kortere tijd” een belavond
gehouden bij Adecco in Horst waarbij ze al hun leden hebben benaderd om hun steentje bij te dragen
binnen de vereniging. Oxalis wil graag een bloeiende vereniging zijn die voldoende en kwalitatief goede
verenigings- en sportactiviteiten aanbiedt aan haar leden. Het was een hele gezellige avond die
succesvol was en een groot aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers heeft opgeleverd!
Agenda

16/05/2015: Kangoeroe Klup Training van 11.00-12.00 uur op Sportpark Ter Horst
(Thema Seizoensafsluiting) voor kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar.

19/05/2015: Seizoensafsluiting teams en Kledingruilbeurs vanaf 18.30 uur op Sportpark Ter
Horst.

18/05/2015: TC-vergadering voor alle train(st)ers/coaches/leid(st)ers van 19.30 - 21.30 uur.

23/05/2015: Afsluitdag Regio voor E- en F-regioteams
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl

Werk aan de Betuwelijn zorgt voor extra overlast
spoor Venlo-Eindhoven.

Jeugd- en Grote Dorpszeskamp 2015
Er zijn alweer bijna 2 jaar voorbij… dus tijd voor een nieuwe

Momenteel starten - voor de duur van acht jaar- werkzaamheden aan de Betuwelijn, om
die beter aan te laten sluiten op het Duitse spoorwegennet.
Dat dit verre gaande consequenties heeft bleek wel tijdens de bijeenkomst op het Citaverde
College.
Er werden enkele cijfers getoond betreffende knelpunten: zo bleek dat er 2x2
personentreinen per uur, 50 goederentreinen per dag de overgang in Hegelsom passeren.
Dit resulteerde dan op een maximale dicht ligtijd van 13 minuten per uur dat de
spoorbomen dicht zijn. Feit is dat dit alleen maar erger wordt. De vraag was of dat wij als
burgers mee wilden denken aan oplossingen voor het komende probleem.
De SP heeft hier al regelmatig vragen over gesteld aan de verantwoordelijke wethouder en
dan niet alleen betreffende de spoorwegovergang Hegelsom om de overlast voor de burger
en omgeving zoveel mogelijk te beperken ook voor:
 Het isoleren van de woningen nabij het spoor en technische aanpassingen aan het
spoor en de treinen om geluidsoverlast te beperken.
 Kijk niet alleen naar de spoorwegovergang Hegelsom, maar ook naar
spoorwegovergang Tongerloseweg en spoorwegovergang Reindonkerweg. Over
de laatste wordt veel vrachtverkeer gestuurd om de overlast in het centrum van
America te ontlasten. Verder wordt deze veel als sluiproute gebruikt naar het
station.
 Ook wordt er veel overlast ervaren i.v.m. trillingen.
Bij de discussie over de toename van het treinverkeer worden de andere
spoorwegovergangen volgens de SP echter wel vergeten. M.b.t. (geluids)overlast en
vervoer van de gevaarlijke stoffen heeft de staatssecretaris aangegeven niets tot weinig te
willen doen om de overlast te beperken. M.a.w. de geluidsoverlast zal fors toenemen en er
komen geen aanvullende maatregelen om de gevaarlijke stoffen zoveel als mogelijk via de
Betuweroute te laten lopen.
Hierover zijn door de SP weer aanvullende vragen gesteld aan de wethouder. Over de
beantwoording daarvan zijn we niet tevreden. Daarom zullen we de wethouder onder druk
blijven houden om hier op korte termijn forse verbeteringen te laten realiseren.
Wat men als positief ervaart en wat de SP altijd al belangrijk vindt is dat men nu in overleg
ging met de burgers. Zij hebben immers de ervaring en kennis om dit probleem mee samen
op te lossen. Dus heeft u toevoegingen, dingen die u hierover kwijt wilt, dan mail gerust
naar dit e-mailadres: marietroelofs@gmail.com

Mariet Roelofs
Namens SP Horst aan de Maas

Jeugd- en Grote Dorpszeskamp
bij Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland America.
En dit jaar draaien we het programma om.
Op zaterdagmiddag 12 september zal De Grote
Dorpszeskamp zijn voor iedereen tussen de 13 en 99 jaar.
Op zondagmiddag 13 september zal de Jeugdzeskamp zijn
voor alle kinderen uit America van de basisschool.
Zes vet coole spellen en een rode draadspel staan dan te
wachten op de deelnemers. Dat mag je natuurlijk niet missen!!!
Vriendengroepen, families, buurten of verenigingen kunnen
zich ook dit jaar dus weer laten verrassen door de veelzijdige
spellen die de organisatie weer bedacht heeft.
Dus…. wie durft?
En wie mag zich de nieuwe Americaanse
Zeskampkampioen 2015 noemen?
Kijk ook op www.jnamerica.nl/zeskamp.

10 mei 2015 - America in
Ons Huis Verdient Het van RTL4
Spectaculaire start besparingsmaatregelen in beeld
Een energierekening van nul euro, wie wil dat niet? Het RTL4programma Ons Huis Verdient Het, onderdeel van de gelijknamige
campagne, spoort Nederlandse huishoudens aan energie te besparen
en laat daarbij inspirerende voorbeelden zien van buurten. Op 10 mei
komt America in beeld, waar inwoners samen aan de slag zijn om
energiebesparing nu eens echt van de grond te tillen.
Samen met de filmploeg trok het buurtteam door die ene straat waar alle
werkzaamheden tegelijk bezig waren. Ook de route die de carnavalswagen
over Buurkracht heeft afgelegd, werd nog even vastgelegd. Of een stukje
daarvan. Marco Hesp, één van de initiatiefnemers, mocht overal wat voor
de camera vertellen. “Leuk om te doen, en het ging goed. Tenminste,
zolang me niet iets werd ingefluisterd, want dan kwam het er toch weer
anders uit.”

Zondag 10 mei, 11.20
uur, RTL 4

Ook nog mee doen?
Tijdens de opnames bleek hoe succesvol de acties tot nu toe zijn. Ruim 30
woningen worden mogelijk geïsoleerd, er zijn al 4 cv-ketels vervangen en
voor ca. 40 huizen zijn offertes voor zonnepanelen gemaakt. En nog steeds
krijgt het buurtteam vragen van inwoners of ze nog van de acties gebruik
kunnen maken. “Dat kan”, aldus Marco. “Dan moet je wel snel zijn. Als je je
aanmeldt via buurkracht@inamerica.nl of op 06-51554717 dan kan het
buurtteam je nog helpen. Wij kunnen je persoonlijke offertes doen
toekomen die door de collectiviteitskorting erg scherp zijn. Het kan op z’n
minst geen kwaad.”
Voor wie benieuwd is naar de beelden en meer wil weten over het
buurtteam en Buurkracht: kijk zondag 10 mei om 11.20 uur naar Ons Huis
Verdient Het op RTL4. Via www.buurkracht.nl is bovendien een Speurset
van Buurkracht te winnen, waarmee je energieslurpers in huis op kunt
speuren. Houd de voortgang van de acties in de gaten op
www.buurkracht.nl/america en/of op www.americaweb.nl.

Herhaling op zaterdagmiddag bij RTL 4

Uitnodiging
Op woensdag 13 mei 2015 is er weer een

Openbare Dorpsraadvergadering
U bent hier ook van harte bij uitgenodigd.
De vergadering begint om 20.00 uur
en vindt plaats in Aan de Brug.
Op de agenda staan o.a. de
ontwikkelingen van de werkgroepen:
- Samen Zorgen
- Brood op de plank
- Bouwen in America
- Opgroeien in America
- Vervoer in America
- Buurkracht America
- Verfraaiing Kabroeksebeek
Verder zullen de post, actuele en lopende zaken besproken worden en wellicht
heeft u ook nog wel een vraag in het algemeen belang van America…?

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!!!

Compleet verrast, maar ook zeer aangenaam verrast , was ik, toen
ik op vrijdag 24 april onderscheiden werd met een koninklijke
onderscheiding door onze Burgemeester Kees van Rooij.
Ik wil iedereen bedanken voor de warme belangstelling en de vele
felicitaties. Ik vond het erg fijn.
Truus ( en Joep) Pouwels – Camps.

Op zoek naar vervoer voor naar de dorpsdagvoorziening op
dinsdagmiddag of donderdagmiddag ? Bel even naar Vervoer
in America en u wordt geholpen.
Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur bellen
naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416

EXPOSITIE 30 jaar Rowwen Hèze
In 2015 bestaat Rowwen Hèze dertig jaar. Dit jubileum is
aanleiding voor het Limburgs Museum om aandacht te besteden aan
de geschiedenis en betekenis van de groep, die als eerste
Limburgstalige band met een eigen geluid en repertoire landelijke
populariteit heeft gekregen.
De expositie geeft een beeld van de plek die Rowwen Hèze
inneemt in de Limburgse en nationale (pop)cultuurgeschiedenis.
Maar het is bovenal een feest van herkenning voor de liefhebbers
en doorgewinterde fans!
Vanaf 21 mei t/ m 3 januari 2016 loopt deze expositie in het
Limburgs Museum in Venlo.
Zeker zeer de moeite waard !!!

Persbericht 1Limburg.
Tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg in America worden op termijn tussen de 32
en 41 woningen gebouwd. De gemeente Horst aan de Maas bereidt een
bestemmingsplan voor dat woningbouw op die locatie mogelijk maakt.
Zelfbouw
Volgens wethouder Bob Vostermans (Wonen, CDA) van Horst aan de Maas zal het
project waarschijnlijk voor een deel bestaan uit vrije kavels voor zelfbouw.
Daarnaast gaan er waarschijnlijk projectontwikkelaars aan de slag. De
gemeenteraad beslist naar verwachting eind dit jaar over het bestemmingsplan voor
nieuwbouw in America.
Tweede fase
Uit een enquête en informatieavond van de dorpsraad bleek dat er behoefte aan
nieuwbouwwoningen in America bestaat. Op basis van demografisch onderzoek van
bureau Etil is er tot 2024 ruimte voor 59 huizen. Na het huidige plan voor 32 tot 41
woningen volgt later mogelijk nog een tweede fase.

Interesse? Reageer dan via

wonen@inamerica.nl

WONEN IN AMERICA!
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ?
Op woensdag 20 mei gaan we de mogelijkheden hiervoor bespreken. Kopen,
huren, bouwen? Medewerkers van de gemeente en architect Toon van de Ligt
zullen aanwezig zijn om de mogelijkheden en procedure te bespreken. Interesse?
Grijp dan nu je kans en sluit ook aan. Aanvang 19.30 uur in Aan de Brug.

Werkgroep Wonen in America

Vervoer in America van start per 1 mei !!! Ritten te
bestellen door op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 11.00 uur
te bellen naar het centraal telefoonnummer: 06-38294416

Open Bedrijvendag – 26 april j.l.
De organisatie, maar zeker ook de deelnemende bedrijven en de
bezoekers aan de Open bedrijvendag kijken
tevreden terug op deze eerste editie van deze
Bedrijvendag. Velen kwamen een kijkje nemen
achter de schermen van de 9 bedrijven en hier en
daar proeven wat zij te bieden hadden.
Dit evenement zal zeker een vervolg krijgen.
Er was ook een prijsvraag voor kinderen en
volwassenen met 2 leuke prijzen: APK keuring bij
Garage John Weijs en een kinderfeestje voor 8 kinderen bij Koeien kijken
of bij Aardbeienbedrijf de Peelkroon.
De winnaars van de prijsvraag waren bij de kinderen: Merle Janssen,
Hoebertweg 1a, America en bij de volwassenen was de prijs voor Ine
Derks – Haegens , Past. Jeukenstr. 5, America. Proficiat !!!
Zij hebben al persoonlijk bericht gehad over hun gewonnen prijs.
Deelnemers aan de prijsvraag: bedankt.
Werkgroep Brood op de plank.

Gezondheidscentrum America.
Onlangs is er een informele bijeenkomst geweest waar het co-creatieteam
aanwezig was met Tom als kok. Dit zijn allemaal mensen die meegedacht hebben
over de invulling van het toekomstige Gezondheidscentrum. Ludo Groen heeft dit
nog eens keurig netjes uit de doeken gedaan, samen met Pieter van Wijk en Ben
van Essen. We zijn op zoek naar een bouwcoordinator en alles meezit kan er in
het najaar gestart worden met de werkzaamheden. Er wordt een deel gesloopt
aan de achterzijde en daarvoor in de plaats komt een nieuw deel erbij. We
houden u op de hoogte via het Peelklokje, de website en facebook.

Buurtkwebbel. Een nieuwe rubriek in het Peelklokje vanaf juni
2015. 3 Jongedames uit groep 7 gaan dit verzorgen.

Met droefenis moeten wij toch nog onverwacht afscheid nemen van:
e

Thei Jacobs, Prins Thei 2 1971
Wij wensen Mia, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!
Ald Prinsen De Turftreiërs

Mensen in het nieuws
Op 18 april overleed oud Americaan Thei Jacobs, echtgenoot van Mia Jacobs –
Hesen op 82 jarige leeftijd.
Op 18 april behaalde Jeugdfanfare St. Caecilia, America het predicaat Goed/
Zeer goed bij het Eurofestival 2015 in Heel.
Op 19 april werd het 1e elftal van AVV (voetbal) kampioen. Na 44 jaar weer eens
een kampioen. Zij hebben receptie op 9 mei.
Ook het F1 team van AVV werd op 25 april kampioen, samen met hun Meterikse
collega voetballertjes. Hun receptie is ook op 9 mei.
Jan en Francien Peeters Jacobs waren op 23 april 50 jaar getrouwd. Proficiat !
Team 1 van Dartclub Station America werd kampioen in hun afdeling en
promoveert naar de hoogste regionale klasse. Een felicitatie gaat uit naar Twan
Philipsen, Dido Janssen, Hay van de Munckhof, Niels Hesp en Ralf van Herpen. De
receptie was op 1 mei.
Kaartclub “ Veel gelul en weinig kaart” rikken dit jaar 25 jaar in dezelfde
samenstelling. Voor referenties en felicitaties, W.Vervoort-J.Poels-W.PeetersB.Peeters-F v/d Munckhof.
Truus Pouwels-Camps werd op 24 april in het zonnetje gezet door Burgemeester
Kees van Rooij. Hij mocht namens onze Koning haar het Koninklijk Lintje
opspelden voor haar vrijwillige inzet voor onze gemeenschap.
Als nieuwe bewoner begroeten wij op Zouavenstraat 12: René Coppelmans.
Welkom in America
Twee nieuwe activiteiten werden onlangs een groot succes: De Koningspelen en
de Open Bedrijvendag. Dank aan alle organisatoren, deelnemers en vrijwilligers.
Jolijn Ummenthun behaalde op 25 april met haar zitvolleyteam Holyoke uit
Belfeld de Nederlandse titel.
Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het Verzetsmonument
aan de Griendtsveenseweg. Aansluitend is er een bijeenkomst in het Peelmuseum.
Op 10 mei is het weer Moederdag.
Ellen van de Munckhof is geslaagd voor Hotel Management in Maastricht. Proficiat !
Ben je geslaagd ? Geef het ons even door.
Op 21 mei is de opening van de Expositie 30 jaar Rowwen Hèze (Limburgs
Museum Venlo).

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

