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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 SEPTEMBER
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 31 augustus,3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 september. Containers
graag gebruiken !!
Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 31 augustus, 14 en 28
september. De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.
Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden
samen ingezameld (in blauwe container).
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 19 november 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 5 september.
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 2016 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data ? 2016
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.reindonk.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)

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
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.

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 20 september
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

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

Klachten woon en leefomgeving.
Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact
opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl , klik dan op:
melding woon en leefomgeving. Dan komt het meteen op de goede plek
binnen en kan gericht actie worden ondernomen. Degene die de klacht
meldt krijgt antwoord terug over de afdoening.
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via
telefoonnummer 077-4779777.
Gem. Horst aan de Maas

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

Ook u mag gerust liken op
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!
We zitten al op ruim 160 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: Maandag 7 sept. Onmacht in het zorgen voor iemand
met dementie

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
TV Reindonk is in Noord-Limburg digitaal (Ziggo) te ontvangen op kanaal 42, in
Horst aan de Maas (analoog) via de kabel op kanaal 22+ en via glasvezel bij KPN op
kanaal 590, via de overige providers op kanaal 2054.
Radio Reindonk is in Noord-Limburg in de ether te ontvangen via 107.1 en 105.6
MHz, in Horst aan de Maas op de (analoge) kabel op 87,5 MHz en in geheel NoordLimburg op de digitale kabel op kanaal 917. Via glasvezel bij KPN op kanaal 990 en
bij de overige providers op kanaal 3053.
Via www.reindonk.nl en de APP is het laatste nieuws te volgen en zijn radio- en tvuitzendingen live en on demand te volgen.
De Reindonk APP is verkrijgbaar in de Appstore of via Google Play.
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.

Dorpsondersteuner America.
Ik ben als dorpsondersteuner in dienst van de St.
Gezondheidscentrum America. 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.

Vragen aan de dorpsondersteuner van America !
Wie kan er gebruik maken van!?
Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan de dorpsondersteuner
bellen voor vragen en / of ondersteuning.
Waarvoor kan ik de dorpsondersteuner bellen?

Dit kan voor uiteenlopende zaken: kleine klusjes in huis, meegaan met
boodschappen doen, als u zich alleen voelt en af en toe gezelschap wilt,
vragen over regelingen, tuinklussen, op kinderen passen, hulp bij uw
administratie, het doen van het haar, het maken van een wandelingetje,
kortom alle zaken waar u tegenaan loopt en hulp bij nodig heeft. Hij helpt
u dan verder. Hij komt u dus niet de haren doen of zo….
Wat kost het als ik de dorpsondersteuner inschakel?
De dorpsondersteuner kost u niets. We werken voornamelijk met
vrijwilligers. Mocht u gebruik maken van een tuinvrijwilligers, dan kost
dat uiteraard wel iets. Dit wordt in overleg geregeld.
Verder zijn er normaal gesproken geen kosten aan verbonden als u gebruik
maakt van een vrijwilliger
Ik wil wel als vrijwilliger aan de slag, maar ben ik dan verplicht om elke
week iets te doen?
Als vrijwilliger geeft u zelf uw wensen aan: wat vindt u leuk om te doen,
waar heeft u plezier in en hoeveel tijd kun u hieraan besteden. Voor de
een zal dit wekelijks zijn, voor de ander eens per maand en weer een
ander wil het liefst ingeschakeld worden bij incidentele, korte klus, b.v.
het vervangen van lampen. U bepaalt zelf wat en wanneer u wat wilt
doen!
Ik merk dat mijn buurvrouw eenzaam is en maak me hier zorgen over.
Kan ik dan bellen met de dorpsondersteuner?
Als u merkt dat uw buurvrouw eenzaam is, uw buurman niet meer voor
zichzelf kan zorgen of andere zaken waar u zich zorgen over maakt, kunt
u de dorpsondersteuner bellen. U bent als u belt niet verplicht uw naam
te noemen als u dit niet wilt.
Wanneer is de dorpsondersteuner bereikbaar?
De dorpsondersteuner is in principe altijd bereikbaar via e-mail:
hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075 Uiteraard is het dan
mogelijk om een afspraak te maken.
Ik help u graag (verder) voor zover ik kan. U kunt op mij rekenen.

Ik ben op zoek naar:
- Mensen die het leuk vinden om bij een ander de tuin bij te
houden
- Mensen die het leuk vinden om een ander gezelschap te
houden.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

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

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug).
De dorpsdagvoorziening biedt 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 in America of omgeving? Op
www.thuisinlimburg.nl vindt u het grootste woningaanbod van
Limburg Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven
woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij
ruim 50.000 woningen.
Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al
doen om vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook
snel te reageren op 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 !! U krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een
woning beschikbaar komt.
Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag
ook de dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor
www.thuisinlimburg.nl

Veteranen America.
Binnenkort gaat de competitie weer van start voor de veteranen.
Hopelijk is iedereen weer fit om er vol tegenaan te gaan. Iedereen
staat te popelen, ook de coach !
In september staat er ook weer een interland op het programma
tegen Lüllingen.
Programma:
5 sept.
12 sept.
19 sept.
26 sept.

Hegelsom – America
Lullingen – America
FCV Venlo – America
America – IVO

De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen, de
trainingspakken door Café Boëms Jeu

Café
Boëms Jeu
Zaterdag 19 september
bij Boēms Jeu
THE LEGENDARY ALLSTAR
RBR BIGBAND SENSATION.

Aanvang 22.30 uur
Entree vrij.
Boëms blieft Boëms :

alderwets gezellig

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.
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

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

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

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd. Op 16 september is het
weer zover !!

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

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

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer nu ook op
dinsdagmiddag !! In Aan de Brug.
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.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het warme medeleven
in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn geliefde man, ôzze pap,
opa en opi
THEI JACOBS
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
Mia Jacobs-Hesen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Horst, juli 2015

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

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

Serenade door de fanfare
Bent u 50 of 60 jaar getrouwd?
Dan wil muziekvereniging St Caecilia America,
mede namens de Americaanse dorpsgemeenschap,
u graag een serenade aanbieden.
Laat ons op tijd weten wanneer deze feestelijke gelegenheid
plaatsvindt, door een email te sturen naar info@mvcaecilia.nl, of
contact op te nemen met Richard Korver, 077-4641936.

Vanaf september zit ons seizoen er weer op en zijn wij weer
elke zaterdagmorgen geopend van 9.00u tot 12.00u.
In ons winkeltje vind u ’n uitgebreid assortiment aan
Blauwe bessenproducten.
En mooie geschenkmanden in alle prijsklasse.
U kunt door de week ook bij ons terecht, maar bel dan
even voor de zekerheid.
U kunt ook dit jaar weer Uw kerstpakketten bij ons
bestellen.
Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15, 5966 PM America
Tel. 0493 529345/06 10525382
www.handjegezond.nl

VBA America
We starten weer met het nieuwe verenigingsseizoen en hopen
jullie op veel bijeenkomsten te mogen begroeten.
9 sept. Fietstocht naar Toon Kortooms park/museum te
Griendtsveen. We krijgen een rondleiding/koffie/koek. Kosten €
7,50. Vertrek om 13.15 uur bij de kerk. Bij slecht weer gaan we
met auto’s . Dames die niet met de fiets maar wel met de auto
mee willen kunnen dit bij de opgave doorgeven. Opgeven kan tot
en met 30 augustus bij Bertha Schurink. Tel. 4641324.
30 sept. Opening nieuwe seizoen om 20.00 uur in de Bondszaal met
een proeverij verzorgt door de Maaltijdservice.

BBQ pakket van onze scharrelvarkens
Pakket voor 4 personen
Prijs: € 18,- per pakket
( € 4,50 per persoon)
Inhoud pakket:
4 x varkensfilet (marinade rode saus)
4 x hamlap (marinade provinciaalse)
4 x Speklap (marinade grilkruiden)
5 x hamburger
5 x BBQ worst (gegaard)
1 maand scharrelvarkensvlees
Pakket verpakt voor 2 personen (goed voor ongeveer 1 maand)
10 kg varkensvleesprodukten voor €50.- per pakket.
6 x worst
6 x gehakt
4 x snitzel
4 x spek
2 x varkensfilet
2 x ribcarbonade
1 x halscarbonade
1 x hamlap
1 x poulet
1 x gehaktbal in jus
(gegaard 4 stuks)
1 x hamburger of BBQ worst
1 x rookworst
(10 min koken)
1 x leverworst
1 x droogworst
1x stukje varkenshaas (€4.- exstra)
Toon en Lies Klomp
Nieuwe Peeldijk 35
5966NA America
tel 077-4641380/ mob 06-17218933

Zondag 27 september 2015

OPEN HUIS
11.00-16.00 uur
Diverse presentaties workshops:

Bloemschikken seizoen 2015-2016
Draaien en handvormen (kleicursus)
Mozaïeken
Voor klein en groot: een eigen klei creatie maken.
De deur staat open en de koffie is bruin.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in
onze keuken.

Neem je familie, vrienden en kennis ook mee? Heel
graag tot dan!
Groetjes,
Lies Klomp

Nieuwe Peeldijk 35, 5966 NA America
077 464 1380
liesklomp@home.nl

EXPOSITIE 30 jaar Rowwen Hèze
In 2015 bestaat Rowwen Hèze dertig jaar.
De expositie geeft een beeld van de plek die Rowwen Hèze
inneemt in de Americaanse, Limburgse en nationale
(pop)cultuurgeschiedenis. Maar het is bovenal een feest van
herkenning voor de liefhebbers en doorgewinterde fans!
T/ m 3 januari 2016 loopt deze expositie in het
Limburgs Museum in Venlo.
Zeer de moeite waard !!!

Parochie America 125 jaar !!
De oprichtingsakte van de nieuwe parochie America dateert van 19 maart
1891. In maart 2016 bestaat de Parochie America dus 125 jaar. Alhoewel
de parochie America bestuurlijk opgegaan is in de federatie samen met
andere parochies uit de gemeente, is dit wel een reden om aandacht te
besteden aan dit jubileum. Er zijn hier en daar al wat ideeën geboren om
dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan.
Onlangs is dit besproken in de dorpsraad en er is overleg geweest met het
federatiebestuur over dit jubileum. Ook zij staan hier meewerkend en
positief tegenover. We zoeken nog mensen om de ideeën mee uit te
werken. Neem hiervoor contact op met Hay Mulders hay.mulders@ziggo.nl
of bel 0621274075.

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
De Limburgse kampioenschappen zitten er weer
op. 3 americaanse amazones mochten starten
tijdens de dressuurwedstrijd in Reuver. En ze
reden alle 3 een keurige proef. Indy Kleuskens mocht hier zelfs de
5e prijs afhalen! Lisanne Daniëls en Michelle v.d. Light moesten
helaas de sterke concurrenten uit het zuiden van onze provincie
voor laten gaan en eindigde zo in de middenmoot.
We hebben de vakantieperiode weer afgesloten met een heerlijke
bbq. Na het eten hebben we nog gezellig gedobbeld en sommige
gingen met prachtige prijzen naar huis, dankzij de gulle gave van
Welkoop uit Sevenum. Nog bedankt voor de sponsoring! En
natuurlijk ook Henk en zijn medewerkers weer bedankt voor de
goede zorgen wat betreft het eten. Al met al een gezellige avond
om op terug te kijken.
Nu staan de kringkampioenschappen nog op het programma (dus
geen concurrentie uit het zuiden….), hopelijk kunnen we hier
revanche nemen.
De pony’s zullen hier op zaterdag 12 september starten en de
paarden op zondag 13 september, kom ze aanmoedigen!

Dorpsraad America

De eerstvolgende dorpsraadvergadering is op woensdag 16
september om 20 uur Aan de Brug.
U bent van harte welkom.

Complimenten woon – en leefomgeving

Het is goed om af en toe complimenten uit te delen, zoals:
- De bewoners van het Ceaciliahof hebben op hun hofje zelfs een
prachtige educatieve bijenkast geplaatst. Afhankelijk van de opbrengst zal
er straks vast en zeker honing in het kerstpakket zitten.
In de diverse buurten is het groen weer netjes op orde. Ook de
kompoorten staan er netjes bij.
- Ook op en rond het Sportpark Erica is alles weer klaar voor het nieuwe
voetbalseizoen. Dank aan de vrijwilligers
- de bewoners van Woonzorgcomplex Aan de Brug hadden vlak na de
kermis een gezellige barbecue. Heerlijk, goed klaargemaakt en alles op!!

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

WONEN IN AMERICA!
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ?
Interesse? Reageer dan via

wonen@inamerica.nl

Programma Voetbal AVV America 1
De bekerwedstrijden zijn intussen allemaal gespeeld.
In september start de competitie weer. Dit seizoen met veel
tegenstanders uit de regio. Het belooft een mooie competitie te worden
in de 5e klasse F. Veel succes !!

Competitieprogramma september:
6 september
America 1 – Kronenbergt
13 september BVV - America 1
20 september America 1 – Hegelsom
27 september RKDSO Lomm - America 1
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

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

NIDU
ELE COACNG
•
•
•

Bike4parkinson
Hallo
Mijn naam is Bernie Holtackers.
Op 5 september ga ik fietsen voor het goede doel namelijk de
ziekte Parkinson.( de ziekte die ik zelf ook heb)
De stichting Bike4parkinson heeft verschillende routes uitgezet in
het mooie Limburgse heuvel land. ( Boogie's extreme )in
samenwerking met ex wielrenner Michael Boogerd.
De start is boven op de Cauberg. Ik ga voor de 60 km route.
Omdat de Parkinson stichting op zoek is naar donateurs om geld in
te zamelen voor verder onderzoek naar de ziekte Parkinson is mijn
vraag : Of er mensen of bedrijven zijn die mij willen

sponsoren ?

De eerste sponsors zijn er al ! Alvast bedankt.

Ik zal er dan voor zorgen dat het totale bedrag overgemaakt wordt
aan de Parkinson stichting.
Mijn gegevens zijn : NL54Rabo 0117733415, t.a.v T.J.B.Holtackers.
o.v.v. Bike4parkinson.
Zie ook www.bike4parkinson.com
Met vriendelijke groeten : Bernie Holtackers, tel. 0623494548 (voor
info)

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

13 september van 11 tot 14 uur– Open Huis in het
voormalige klooster, thans huisartsenpraktijk en straks het nieuwe
Gezondheidscentrum. Wij informeren u graag over de plannen!!

Koersballers
gezocht !!
Op donderdagmorgen tussen 9 en 11 uur wordt er koersbal
gespeeld in Aan de Brug. We zijn dringend op zoek naar nieuwe
koersballers. Qua techniek en leeftijd zijn er geen beperkingen:
iedereen kan dus meedoen. Momenteel zijn er ongeveer 40 mensen
actief met koersballen.
Interesse? Kom een keer vrijblijvend kijken op
donderdagmorgen. Voor informatie: neem contact op met Hay
Holtackers, tel. 077 4641398

Fietspad Hoebertweg – Spoorweg
Door toenemende werkzaamheden van Agnes v/d Homberg en
Mariet Vervoort zijn wij genoodzaakt om de werkgroep Fietspad
Hoebertweg –Spoorweg te verlaten.
Wij zijn op zoek naar mensen die het stokje van ons over willen
nemen.
Wij weten dat een fietspad niet in een jaar gerealiseerd kan
worden, maar de noodzaak van een fietspad dient zeker onder de
aandacht te blijven bij de gemeente Horst aan de Maas.
Aan allen die ons geholpen en gesteund hebben met
handtekeningen ophalen of in een andere vorm een bijdrage
hebben geleverd, willen wij heel hartelijk bedanken.
Hopelijk krijgen de andere leden van de werkgroep ook alle steun
en vertrouwen van allen.
Nieuwe kandidaten voor de werkgroep kunnen zich aanmelden bij
Marco Hesp.
Met vriendelijke groet,
Agnes van den Homberg, Mariet Vervoort, Jesse Janssen

Vervolg Oxalis. Ervaring leert dat dat gemakkelijk lukt. Tijdens de route is er van
alles te beleven: tussenstops met muzikale optredens, zang, toneel, dans en
andere activiteiten.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Start trainingen 1e helft veld
Inmiddels zijn de trainingen weer gestart op Sportpark Ter Horst.
De trainingstijden zijn als volgt:
Dinsdag:
18.15 - 19.15 uur Pupillen F2 en Pupillen F1
18.15 - 19.15 uur Pupillen E1, E2
18.30 - 19.30 uur Pupillen D1 en Pupillen D2
18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1
18.30 - 20.00 uur Aspiranten B1
18.30 - 20.00 uur Junioren A1 en Junioren A2
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 en Senioren 2
Woensdag:
20.00 - 21.00 uur Midweek 1 & 2, Recreanten (indien geen wedstrijd)
Donderdag:
18.30 - 19.45 uur Aspiranten C1
18.30 - 20.00 uur Aspiranten B1
18.30 - 20.00 uur Junioren A2
20.00 - 21.30 uur Junioren A1* (*trainen in de voorbereiding van 18.30-20.00
uur met A2)
20.00 - 21.30 uur Senioren 1 en Senioren 2
Oefenprogramma Selecties

Wil je mee fietsen, geef dit dan nog z.s.m. aan ons door via een mail naar:
oxalis.horstadmaas@knkv.nl
We gaan er samen voor zorgen dat het een fantastische dag wordt!
Agenda
 05/09/2015 + 06/09/2015: Start competitie 1e helft veld
 07/09/2015: ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst

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

Ger en Mien van den Munckhof-Huijs,
kinderen en kleinkinderen

Zin in een kaartje leggen?

Datum

Aanvang

Wedstrijd

Accommodatie

Plaats

01-09-2015

18.30

Oefenwedstrijd Oxalis A1 - SVOC'01 A1

Sportpark Ter Horst

Horst

Rabo Sponsor Fietsdag op 5 september
Op 5 september doet SV Oxalis mee aan de Rabo Fietsdag. We kunnen daarmee
€400,- verdienen voor de vereniging. Daarvoor zijn minimaal 25 fietsers nodig! De
fietsers hoeven niet perse lid te zijn van onze vereniging, dus familieleden mogen
ook mee fietsen. Je moet wel lid zijn van Rabobank Horst Venray. Ben je wel
klant, maar geen lid, dan kun je lid worden. Informatie daarover vind je op de
website van Rabobank Horst Venray.
Oxalis zal de volgende route fietsen (ongeveer 30 km): Horst (Sportpark
Wittenhorst) – Veulen (Gemeenschapshuis de Hoefslag) – Ysselsteyn (Tennispark)
– Leunen (MFC De Baank) – Horst.
De Rabo Fietsdag begint om 10.00 uur. Starttijd tussen 10.00 en 11.00 uur.
Uiterlijk 16.00 uur moeten alle fietsers binnen zijn.

Iedere maandag van 19.30 tot 22.30 uur in
Aan de Brug – Past. Jeukenstraat.
Tegen een kleine vergoeding: (koffie inbegrepen)
Kom eens vrijblijvend binnen lopen

Dorpscoöperatie America.
Motto: America dat stiët, ma neet zonder oow !!
Sinds enkele maanden is de Dorpscoöperatie America
actief. Zoals u eerder in het Peelklokje hebt kunnen lezen is deze
opgericht om activiteiten onder te brengen die Americanen voor- en met
elkaar ondernemen.
Bij de start waren dit de Dorps Dagvoorziening en het Vervoer in America,
die voor wat betreft administratie, financiën etc. bij de coöperatie zijn
ondergebracht. De Dagvoorziening is inmiddels uitgebreid naar 2 dagdelen
per week en het Vervoer in America loopt volgens de verwachtingen. Een
nieuwe activiteit die zich aansluit bij de coöperatie is het “Koersballen”.
De AED-reanimatie cursus is wellicht de volgende.
In de eerste maanden hebben we gewerkt aan een duidelijk beleidsplan,
reglement en een financiële begrotingsstructuur, en hebben we de nodige
zaken met bank en belastingdienst geregeld.
In de komende tijd zullen we ons als bestuur richten op de volgende
zaken:
- Werving van leden: de coöperatie is een organisatie met leden
(deelnemers, vrijwilligers en sympathisanten). Van belang is dat zoveel
mogelijk Americanen lid worden van de coöperatie. Hiervoor zullen we
een goede wervingscampagne moeten opzetten, waarin we het belang en
de voordelen van een coöperatie onderstrepen.
- Werving van activiteiten: buiten de al genoemde zijn er wellicht meer
bestaande of zelfs nieuwe activiteiten in de coöperatie onder te brengen.
De mogelijkheden moeten we onderzoeken.
- Werving van fondsen: voor wat betreft de inkomsten is de coöperatie
deels afhankelijk van subsidies. Het verwerven hiervan vraagt de nodige
aandacht.
Al met al zal dit behoorlijk wat tijd en energie kosten. Een aanvulling in
het bestuur is dan ook meer dan welkom.
Heb je interesse om iets te doen voor het algemeen belang van America
en wil je de coöperatie helpen op de genoemde punten?

Voor informatie of vragen kunt u zich richten tot de voorzitter
van Dorpscoöperatie America, Jac Thijssen, tel. 077 4642134,
jacthijssen@home.nl

Breincafé Venray Feestelijke opening
Op woensdag 2 september 2015 vindt het eerste Brein Café Venray
plaats. Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden,
vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een
beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.
Als partner van iemand met NAH heeft u het vaak zwaar. Hij of zij is door
het opgelopen hersenletsel vaak veranderd en heeft meestal meer zorg
nodig dan voorheen. Dit heeft ook invloed op de rollen binnen het gezin. En
hoe combineert u de zorgtaak met tijd voor uzelf? Ook voor de getroffene
hebben deze veranderingen en het afhankelijk zijn van anderen vaak grote
gevolgen. Hierover praten met andere NAH-getroffenen en hun partners,
lotgenoten, kan hierin erg belangrijk zijn. U vindt herkenning en erkenning
bij elkaar en kunt elkaar verder helpen.
Breincafé Venray is bij Activiteitencentrum Venray (SGL),Dr. Poelsstraat 6.
5802 AX van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet
nodig. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Breincafé Venray is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke eerste
woensdag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende
onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannende sfeer. Er is volop
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijwilligers van onder meer
Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging organiseren het Breincafé.
Zij krijgen hierbij ondersteuning van professionals van Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) en
MEE Noord Limburg. Kijk op www.samenverderlimburg.nl voor meer
informatie of neem contact op met Angélique Jongen, MEE Noord
Limburg, T 077 396 15 15, a.jongen@mee-nml.nl

Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese
Synthese biedt in het najaar 2015 diverse trainingen aan. Voor meer informatie
over het aanbod, kunt u contact opnemen met de coördinator: Yvonne Imming via
telefoonnummer 0478 517300.
Het is mogelijk om u direct in te schrijven via de site. Daarvoor klikt u bovenaan
op de homepage van Synthese op de blauwe link: cursussen en activiteiten. U
kunt het aanmeldingsformulier invullen door verder te klikken op de link ‘Voor
iedereen: trainingen en groepen’ en te kiezen voor de betreffende groep.
Korte informatie
Tim en Flapoor: opkomen voor jezelf voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar
De training Tim en Flapoor bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond.
De eigen bijdrage is € 50,-.
Tim en Flapoor is een training voor het aanleren en oefenen van nieuwe sociale
vaardigheden aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Veel kinderen vinden
het bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze met anderen mogen spelen of
worden snel boos in de omgang met andere kinderen. Voor het verbeteren van
deze vaardigheden zou deze training helpend kunnen zijn. De training start op 15
september van 15.45 uur tot 17.00 uur.
Opkomen voor jezelf (g)een kunst: training voor kinderen van 9 en 10 jaar.
Elke training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage
is € 50,-.
Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen,
zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, gepest te worden, last
te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt kinderen
om steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen. De training start
op 21 september van 15.45 uur tot 17.00 uur.
Opkomen voor jezelf (g)een kunst: training voor kinderen van 11 en 12 jaar
Elke training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage
is € 50,-.
Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen,
zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, gepest te worden, last
te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt kinderen
om steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen. De training start
op 23 september van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, in de
periode rondom de scheiding
Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage
is € 50,-.
In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de
echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend zodat zij vaardigheden leren
die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane situatie. De cursus
start op 16 september van 13.30 uur tot 15.00 uur

Gespreksgroep voor kinderen (9 tot en met 12 jaar), die getuige waren van
huiselijk geweld
De training bestaat uit negen bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen
bijdrage is € 50,-.
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de Nederlandse
samenleving. Het komt overal voor, iedereen
kan ermee te maken krijgen. Jonge kinderen
kunnen geweld helemaal niet plaatsen. Ze
voelen zich vaak schuldig, angstig en
machteloos. Deze gespreksgroep is gericht op
het beginnen met de verwerking van
ervaringen. De groep start op 25 november
van 13.30 uur tot 15.00 uur.
SO(ciale) VA(ardigheids-) training opkomen voor jezelf: voor jongeren van 12
tot en met 16 jaar
De training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is
€ 50,--. Het is voor jongeren niet altijd makkelijk om aansluiting te vinden bij
leeftijdgenoten en zelfbewust om te gaan met anderen. Soms raak je
ondergesneeuwd, word je gepest, heb je last van verlegenheid of krijg je vaak
ruzie. De training helpt jongeren om steviger in hun schoenen te staan in
contacten met anderen. De groep start in week 38: de exacte datum en tijd is nog
niet bekend.
Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen
De training opkomen voor je zelf bestaat uit zes bijeenkomsten en is gratis.
Ook volwassenen voelen zich niet altijd op hun gemak in het gezelschap van
anderen en iedereen vindt het weleens moeilijk om voor zichzelf op te komen. Als
dit een belemmering vormt in de omgang met anderen biedt deze training
uitkomst. Men komt mensen tegen die met dezelfde remmingen te maken
hebben: een opluchting om te zien dat je niet de enige bent. De training start op
15 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Ouders met inwonende volwassen kinderen
De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis.
Een goede relatie onderhouden met je volwassen kind is niet altijd even
gemakkelijk. Wanneer spanningen thuis te hoog oplopen weten veel ouders niet
langer wat ze nog kunnen doen. Daarom start Synthese op 15 september van 19.00
uur tot 21.00 met een training voor ouders die problemen ervaren in de omgang
met hun volwassen kind.
Blijf in Balans: training voor mantelzorgers
De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis.
Het is niet altijd gemakkelijk om balans te vinden in het dagelijks leven als u
intensief voor een ander zorgt. Deze training maakt u bewust van uw patronen en
helpt u te ontdekken hoe ù in balans kunt blijven. De training start op 23
september van 10.00 uur tot 12.00 uur.

In het voorjaar van dit jaar hebben weer verschillende vrijwilligers de
herhalingsles voor AED/BLS (reanimatie) in America
gevolgd. Er zijn zelfs 5 nieuwe vrijwilligers bij gekomen
die inmiddels weten wat er moet gebeuren als iemand een
circulatiestilstand (hartinfarct) krijgt. Inmiddels zijn er 28
Americanen aangemeld als burgerhulpverlener.
America mag trots zijn op deze vrijwilligers! Zij redden
immers geheel belangeloos letterlijk levens van mensen
in nood.
Om ook burgerhulpverlener te worden organiseert Burger Hulpverlening
Limburg op

donderdag 1 oktober 2015 om 20:00
een voorlichtingsavond in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Op
deze avond wordt uitgelegd wat het inhoudt om burgerhulpverlener te zijn
en hoe het AED alarmeringssysteem werkt. Deze avond is overigens
verplicht om je aan te kunnen sluiten bij het alarmeringssysteem.
Ook mensen die via hun werk kunnen reanimeren mogen naar deze
voorlichtingsavond komen en zich aanmelden voor het alarmeringssysteem.
Veel mensen (zoals mensen die werken in de verpleging of BHV’ers)
krijgen beroepshalve jaarlijks herhalingslessen en weten als geen ander hoe
belangrijk het is om de AED te kunnen bedienen en te reanimeren.
Kijk op www.burgerhulpverleninglimburg.nl om je aan te melden voor
de voorlichtingsavond. Daar vind je ook meer informatie over het project
en hoe je je kunt aanmelden als burgerhulpverlener.
Ook particulieren of bedrijven die een eigen AED hebben kunnen op
deze website meer informatie vinden hoe zij deze
AED openbaar beschikbaar kunnen stellen. Dit
verhoogt immers weer de kans op een succesvolle
reanimatie aanzienlijk. In America zijn inmiddels
enkele AED’s aangesloten op het AED
alarmeringssysteem.
De cursus/herhalingslessen voor AED/BLS worden in America in het
voorjaar van 2016 weer gehouden. Deze zijn geheel kosteloos. Mail
hiervoor naar AED@inamerica.nl of bel 06-54221034. Wil je echter al
eerder een AED cursus volgen, kijk dan op www.weijshooft.nl. Zij
verzorgen de cursussen in de gemeente Horst aan de Maas.

SPAR ZIJLSTRA AMERICA
WIJ HEBBEN WEER

CAMPINA PRODUCTEN!
OP VERZOEK VAN VELE KLANTEN EN
SPAR ZIJLSTRA
IS IN SAMENWERKING MET
SPAR NEDERLAND BESLOTEN OM DE
VOLGENDE
CAMPINA PRODUCTEN
OP TE NEMEN IN UW SPAR
ASSORTIMENT:
VOLLE MELK
KARNEMELK
HOPJESVLA
CARAMELVLA
DUBBELVLA CHOCOLADE / VANILLE
DUBBELVLA CARAMEL / VANILLE
MAGERE YOGHURT
HAVERMOUT PAP
GORTE PAP

HALFVOLLE MELK
CHOCOLADE VLA
VANILLE VLA
BLANKE VLA
SLAGROOM
VOLLE YOGHURT
VANILLE YOGHURT
RIJSTE PAP
GRIESMEELPAP

SPAR ZIJLSTRA AMERICA
Beste Americanen,
Het is nu ongeveer een half jaar geleden dat wij uw Spar winkel hebben
overgenomen.
In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om kennis met u te
maken en wij hebben kleinere en ook grotere veranderingen doorgevoerd.
Wij zijn benieuwd naar uw mening en willen u de volgende vraag stellen:

WAT WILT U GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD ZIEN AAN UW
SPARWINKEL ZODAT WIJ U NOG BETER VAN DIENST
KUNNEN ZIJN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHRIJF UW OP- of AANMERKING OP EN LEVER DEZE IN,
IN DE SPECIALE BUS IN DE WINKEL! (u mag ze ook mailen
naar: zijlstra@despar.info) vergeet niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden, want:
ONDER ALLE ONTVANGEN INZENDINGEN
VERLOTEN WIJ:

2 X 2 VOLLEDIG VERZORGDE VIP
TOEGANGSKAARTEN VOOR HET CONCERT
VAN ROWWEN HEZE op vrijdag 6 november 2015 te


America.


10 X GEVULDE SPAR BOODSCHAPPEN TAS

Uw Spar Team.

Gemengd zangkoor Cantaremos America
De zomerstop van het koor is weer voorbij. We hebben ons
voorjaar goed afgesloten met het terraszingen bij café Boëms
Jeu te America. Nu starten wij op 1 september aanstaande
weer met onze repetities op de dinsdag avonden van 20:00
tot 22:00 daarbij bent u van harte welkom om eens te komen
luisteren en meedoen.
Ons koor fietst op 5 september aanstaande ook mee met de
Rabo fietsdag met ongeveer 20 personen we hopen op goed
weer en een gezellige middag.
Het laatste nieuwtje van ons koor is dat zangkoor Cantaremos
is benaderd voor mee te doen met de opnames samen met
Rowwen Hèze: gebrouwe in Limburg. deze opnames zijn op
13 september aanstaande in de Maaspoort te Venlo.

Hallo Americanen,
De Laeshook is de naam geworden van de ruilbieb. De afgelopen
maanden zijn er zo’n 2000 prima boeken opgehaald of gebracht
voor onze ruilbieb. Fantastisch!! Dank hiervoor.
Op dinsdag 15 september gaat de ruilbieb voor het eerst open in
Aan de Brug (Smelezaal) , van 16.45 uur tot 19 uur. Tijdens de
Open dag in het Gezondheidscentrum van 13 september krijgt u
informatie over de ruilbieb en worden er elk uur 25 blind
dateboeken weggegeven.
Het systeem is heel simpel: u kunt het aantal boeken dat u
meebrengt ruilen in de ruilbieb. Dus: 2 brengen, 2 meenemen.
Alles is GRATIS, behalve de koffie die u eventueel neemt tijdens
het babbeltje wat u ongetwijfeld maakt in de Laeshook.
Wie weet ? tot op een dinsdagmiddag.
Werkgroep ruilbieb.

Ruilbieb de Laeshook is m.i.v. 15 september open op
dinsdagmiddag van 16.45 uur tot 19 uur in de Smelenzaal in Aan
de Brug. Gratis boeken ruilen! Voor elk wat wils.

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, Vrijwilligerswerk Venray en
de gemeenten Horst en Venray het cursusaanbod voor vrijwilligers. Kijk
voor het aanbod: https://www.synthese.nl/cursussen-en-activiteiten/
U kunt bij het Servicepunt 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 077-3978500,
servicepuntjongenoud@synthese.nl, www.synthese.nl. Of neem een kijkje
op www.vrijwilligersvacaturebankhorstaandemaas.nl
Wat voor vacatures staan o.a. op onze vacaturebank?
- Diverse maatjesprojecten voor jong en oud, Pluryn
- Receptionist, tuinman en cliëntvervoer, den Vuurtoren
- Buddy voor zieke kinderen, Buddyzorg Limburg
- Projectleider wervingsteam en voorlichter 3FM serieus request, Rode
Kruis Limburg
- Gastheer/vrouw, vrijwilliger kookgroep, sfeergroep en wasgroep,
Logeerhuis de Kapstok
- Begeleider, bestuurslid en secretaresse; Stichting Kameleon
Wilt u ook de vacatures van uw organisatie in dit persbericht zien?
Meldt uw vacatures dan aan op onze site:
www.vrijwilligersvacaturebankhorstaandemaas.nl

Beste mensen, peelbewoners
Een aantal jaren geleden heeft een enthousiast groepje mensen
Stichting Peelmuseum America opgericht en is aan slag gegaan met
het Peelmuseum met als doel: informatie uitdragen over het
leven, wonen en werken in vroeger tijden in de ruige Peel.
Stichting Peelmuseum America is op zoek naar (jonge) mensen met
gevoel voor de Peel, haar achtergronden en de instandhouding van
de historische waarde van dit eeuwenoud gebied .
We zoeken mensen die bij willen en kunnen dragen om ons
museum in stand te houden, te behouden en vernieuwen en in de
toekomst zelfs uit te breiden.
Vrijwilliger zijn kan op allerlei gebieden: als gids een rondleiding
geven, onderhoud binnen en buiten, maar ook aankleding/
onderhoud in het gebouw of zitting nemen in het bestuur.
Op 22 september houdt Peelmuseum America een informatieve
avond voor belangstellenden en evt. potentiële vrijwilligers.
We willen deze avond uitleggen wat het Peelmuseum wil uitdragen
en voor ogen heeft en welke toekomstplannen er zijn.
Lijkt het u interessant om daarover met ons van gedachten te
wisselen, dan nodigen we U van harte uit op dinsdag 22 september
om 20.00 uur in ons Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg 69 in
America.
De koffie staat klaar.
Voor inlichtingen/vragen kunt U contact opnemen met:
Frans Steeghs 06-20702173
Jac Poels
06-57339196
Huub Geuijen 06-13439510

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:

De huisarts is afwezig wegens vakantie op dinsdag 1 +
vrijdag 4 september. Op deze dagen is de apotheek gewoon
geopend.

Wegens nascholing is er geen arts aanwezig op 23 + 24
september + 1 oktober + 5 oktober. De apotheek is op deze dagen
gewoon geopend.
Let op: huisarts van Weeghel is verhuisd naar Pastoor
Vullinghsstraat 14 in Sevenum.
Waarneming:

dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 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.077-4673868 (niet tijdens vakantie)
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

Activiteitenoverzicht America 2015
September
1 – Wandeltocht KBO
5 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
5-6 – start veldcompetitie korfbal
9 - Kienen voor ouderen
12 – Grote Dorpszeskamp Jong Nederland America
12- Kangoeroeklup ledenwervingsdag Korfbal ver. Oxalis
13 – Jeugdzeskamp Jong Nederland America
13 – Open dag Gezondheidscentrum America (11-14 uur)
15 – Fietstocht KBO
15 - Prinsjesdag
16- openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
16 - Eetpunt America
20- inleveren kopie Peelklokje
23 – activiteit KBO (nnb)
26 - seizoenopening / 45-jaar AVOC
29 - Zonnebloem Bootdagtocht
Oktober
2 – kledingbeurs in de Kamphut (Peelmuseum) Kiendertoko.
3 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
4 – concert Fanfare
10 – Ophalen vlooien vlooienmarkt Jong Nederland
11 – vlooienmarkt Jong Nederland
12 t/m 2-11 - Chocoladeletteractie Sinterklaas Verkoop in America
14 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
14 - Kienen voor ouderen
16 – Concert fanfare
18- inleveren kopie Peelklokje
20 – Fietstocht KBO
21 - Eetpunt America
23 – generale repetitie fanfare
24 t/m 2 nov – Herfstvakantie Basisschool
25 – deelname concours fanfare St. Caecilia
28 - Ledenvergadering KBO
31 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
Aanvullingen / wijzigingen graag doorgeven bij hay.mulders@ziggo.nl

De Buurtkwebbel
Hallo America,
Wij zijn Lynn, Mirthe en Ted. Zoals jullie in de vorige
Peelklokjes konden lezen, hebben wij een rubriekje in
het Peelklokje.

Hallo America,
dit keer geen interview met iemand, want het
was vakantie. Maar
wel andere leuke dingen en natuurlijk wel nieuws.
De vakantie is weer voor de meeste mensen weer
voorbij. De scholen gaan weer open en de bouwvakkers
gaan weer beginnen.
Maar nog voor dat de vakantie was op school gingen
de kinderen van groep 7 nog op de laatste donderdag
van school een nachtje op school slapen. Het was daar
de hele avond gezellig. We gingen van alles doen zoals: BBQ, bonte
avond, film kijken en buiten een parcours afleggen. Dus het was een
geslaagde avond.

VACATURE
Zoek jij een leuk bijbaantje?

Golfcomplex de Golfhorst BV in Horst-America is een prachtige
golfbaan met een gezellig clubhuis en restaurant.
Voor onze horeca zijn wij op zoek naar een servicegerichte en
gedreven oproepkracht vanaf 16 jaar. Wil jij graag komen werken in
een groene maar energieke omgeving, mail dan je CV en motivatie
naar Tom Franssen, tfranssen@degolfhorst.nl.

Van het woord vakantie krijg ik een blij gevoel,
Iedereen snapt wel wat ik daarmee bedoel.
Lekker spelen in de zon,
Ik wou dat dat altijd kon.
BBQ,zwemmen,een lekker ijsje eten,
Deze vakantie is er een om nooit te vergeten.
De buurtkwebbel

www.degolfhorst.nl

Nieuwe activiteit op het Caeciliahof.
Sinds vorige maand is er in het plantsoen op het Caeciliahof een bijenkast
geplaatst.
Tijdens het maandelijkse schoffelen van het plantsoen door een aantal hofbewoners werd dit voorstel een aantal maanden
geleden geopperd. Er werd een mooie kast
getimmerd, waarin je aan beide kanten,
vanachter glas, een blik kunt werpen op een
ijverig bijenvolk. In de kast zitten 3 honingraten
en ze beginnen al goed vol te
komen. Het is een komen en
gaan van bedrijvige bijen
rondom de kast.
Iedereen die wil mag gerust een kijkje komen nemen. Zorg
je er dan wel voor dat de kast weer goed afgesloten wordt?
Een mooi initiatief van een gezellige en actieve buurt !!!!!!

Os pap en mam/ opa en oma
Ger en Ellie Hermkens – Cleven
waren op donderdag 30 juli 2015
50 jaar getrouwd.
Anita en Richard
Liz en Bas
Jelle en Robin
Koen en Lizzy
Silke

Erik en Veronique
Bibi
Tjebbe
Babs

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

Woensdag 16 september 2015 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 14 september tot 12.00 uur.
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er
gezellig worden “gekaart”.
Opgeven of afmelden bij;
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17.
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 16 september.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00
bij Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het
Eetpunt.

CANTAREMOS, plezier in zingen!

over zingen……….

We zijn alweer druk bezig met ons koor.
Na genoten te hebben van een welverdiende vakantie, beginnen we
vanaf 1 september weer met onze repetities. Die zijn elke
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in “Aan de Brug”. Heb je zin
om een keertje te komen luisteren of mee te zingen, dan ben je van
harte welkom.
We moeten meteen aan de bak, want op 13 september a.s. gaan we
naar de Maaspoort in Venlo, waar we meedoen aan
de opnames voor de nieuwe single van Rowwen
Hèze, “Gebrouwen in Limburg”. We vinden het
keileuk, dat we daarvoor uitgenodigd zijn. De
komende repetities zullen dus in het teken staan
van deze opnames.

Het ene muizen ras zingt wat lager en sneller dan het
andere. Maar als de muizen in dezelfde kooi leven,
klinken hun liedjes na een paar weken hetzelfde. De
muizen keken dus bij elkaar af. Of, aardiger gezegd, ze
leerden elkaars liedje.
Er is nog een aanwijzing dat muizen hun liedjes moeten
leren. Een dove kip tokt vrolijk door. En een dove poes
kan net zo goed miauwen als een horende poes.
Misschien miauwt ze per ongeluk iets te hard, maar het klinkt nog steeds als
poezengemiauw. Maar bij doofgeboren muisjes gaat er iets mis. Hun liedjes
klinken later nergens naar. In plaats van getsjilp, komt er gekrijs en
geschreeuw uit hun muizenkeeltjes.
Muizen zijn muzikaler dan een kip, denken onderzoekers daarom. Maar ook
niet zo virtuoos als een kanarie.
-LUCAS BROUWERS (NRC)-

Op 5 september a.s. fietsen we met een
aantal mensen mee met de Rabo-fietsdag. Er
doen een 20 tal personen mee namens ons
koor. We hebben nog enkele vrije plaatsen,
dus als u mee wilt fietsen kan dat nog. Geef
het dan even door bij Wilma van Ginkel, tel.
4641278 of wilmavanginkel@vodafonethuis.nl.
Als deze activiteiten achter de rug zijn, gaan we alweer denken aan
ons kerstrepertoire. Op 13 december treden we op tijdens een
kerstmarkt in Meterik en op 19 december organiseren we een
Kerstconcert in America. We zouden het fijn vinden om ons
ledenbestand wat uit te breiden. Misschien vindt u het leuk om mee
te zingen tijdens onze kerstoptredens? Geef u dan op en kom mee
zingen!
Na de herfstvakantie bieden we weer een aantal leuke workshops
aan. Hier komt nog bericht over.
Misschien tot zings, namens Gem. Koor Cantaremos, Wilma van Ginkel

Misschien denkt u ook………………………...zingen, dat kan ik niet!
Maar iedereen kan leren zingen.
Misschien heeft u al lang niet meer gezongen, maar heeft u er nu
weer tijd voor. Want…………………….…..van zingen word je vrolijk.
CANTAREMOS biedt een cursus koorzang aan. U leert de beginselen
van het notenlezen en zingen.
Repertoire: meerstemmige kerstmuziek, met eventueel een
optreden op 13 december en/of 19 december.
Begin: na de herfstvakantie: 7 keer 1 uur tot begin december.
Start op dinsdagavond 3 november, om 19.00 uur.
Er zijn geen onkosten aan de cursus verbonden.

Heeft u interesse, geef u dan op via tel. 4641951 of
via de mail;
twmjacobs@onsbrabantnet.nl
We zien uit naar uw komst.
Bestuur en leden G.K. CANTAREMOS, America.

DOPJE GELUK.
Tiny Vullings,Vossenheuvel 5 en Annemarie Lahaye Slengweg 23 zamelen
samen doppen in en ondersteunen daarmee KNGF geleidehonden. “We zijn
blij met elke dop!!”
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en
steunt zo samen met ons KNGF Geleidehonden. De gehele opbrengst komt
ten goede aan de opleiding van geleidehonden omdat het hele traject van
inzamelen, sorteren en het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd.
Kijk, daar willen we graag iets aan bijdragen.
Deze landelijke actie heeft nu al 7 miljoen dopjes opgeleverd.
Bij 8 miljoen is de basis opleiding van de eerste pup bekostigd!
Alle ronde doppen en deksels zijn welkom!
Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten:
- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Wasmiddelen (zowel de doppen van
de flessen als het doseerdopje)
- Zepen en shampooflessen
- Deo- en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepasta potten
Schone doppen “Meedoen aan de doppenactie is heel simpel”,
“Gooi de plastic doppen niet weg, maar spoel ze even schoon. Heeft u een zakje
vol gespaard, dan kunt u ze inleveren bij een inzamelpunt in uw buurt. Een
gebaar waar wij heel blij mee zijn! Ze moeten wel schoon zijn want ook bij ons
moeten ze nog een tijdje bewaard worden.
www.geleidehond.nl/doppen
KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds)
KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter
leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun
bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot
pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden
honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de
organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap.
Deze vakkennis zet de Nationale Zorghonden Autoriteit tegenwoordig ook in voor
mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische
beperking, (oud-) geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het
opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en
nalatenschappen.

Geluk zit in een klein do(r)pje!

Tiny en Annemarie.

Jeugd- en Grote Dorpszeskamp 2015

Het blauwe bessenseizoen zit er alweer bijna op. Houdt daarom
onze website en facebook pagina goed in de gaten, want hierop
wordt aangegeven tot wanneer er verse blauwe bessen te koop zijn.
Buiten het blauwe bessenseizoen heeft blauwebessenland haar
deuren op zaterdagmorgen geopend van 09.30u t/m 12.30u.
U kunt bij ons terecht voor onze blauwe bessen producten
zoals:
- 100% puur sap
- Wijn
- Siroop
- Jam
- Likorette
- Stroop
- Dessertsaus
- Violatta
- Gedroogde blauwe bessen
-. bevroren blauwe
bessen
Ook hebben wij verscheidene schenkmanden. Deze hebben wij
altijd, in verschillende prijsklasse op voorraad, maar u kunt ook
geschenkmanden op maat laten maken. Leuk om te geven met een
ziekenbezoek, als cadeau of als kerstpakket.
Als u tijdens de openingstijden verhinderd bent, kunt u altijd even
bellen om een afspraak buiten openingstijd te plannen.

Tom Faessen & Gaby van den Munckhof;
Hay & Margareth Geurts.
Dorperpeelweg , America.
Tel: 06-39 23 92 65 / 0493-38 07 82

De start van het nieuwe seizoen van Jong
Nederland America wordt altijd ingeluid
met de Seizoensopeningsdag voor alle
kinderen van America. En om de twee jaar
organiseert JNA dit in de vorm van een
super spectaculair zeskampweekend voor
jong en oud. Dit jaar dus ook weer!
Deze keer is het thema: De Zeven Provinciën.
Op zaterdag 12 september hebben we De Grote Dorpszeskamp.
Deze zeskamp is voor en door Americanen van 12 t/m 99 jaar. De
Station America Wisseltrofee is dan te winnen, maar uiteraard gaat
het hierbij vooral om de eer!!! Wie mag zich Zeskampkampioen
2015 noemen?
De teams stellen zich vanaf 14.15 uur aan u voor en aansluitend zal
de Grote Dorpszeskamp 2015 gaan beginnen. U zult zich niet
vervelen, want spektakel is gegarandeerd. Entree is gratis.
Rond de klok van 20.00 uur zal de
prijsuitreiking plaatsvinden. Aansluitend is er
een vette After Party in Station America!!!
Op zondag 18 augustus is De Jeugdzeskamp voor alle kinderen uit
America van de basisschool. Deze middag is van 13.00 tot 16.00 uur
en is uiteraard gratis (zwembroek meenemen!!!).
Dit spektakel zal allemaal plaatsvinden op het sportveld bij Blokhut
Ôs Thoês van Jong Nederland America.

Nog niet ingeschreven met jouw
vriendengroep, buurt of club? Doe dit dan nog
snel vóór 9 september,
via www.jnamerica.nl/zeskamp.

Uitnodiging
Op woensdag 16 september 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.
- Rolstoelvriendelijkheid
America
- 125 jaar Parochie America
- Fietspad Hoebertweg/Spoorweg
Naast deze punten volgen we ook de ontwikkelingen van de
werkgroepen: Samen Zorgen, Brood op de plank, Bouwen in
America, Opgroeien in America, Vervoer in America, Buurkracht
America en 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!!!

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de
Kaarten, bloemen en de vele gelukwensen
bij ons 50 jarig huwelijk.
Dit alles heeft het voor ons tot een
onvergetelijke dag gemaakt.
Chrit en Mia Claassens-Rongen
en kinderen.
Synthese, locatie Horst, Bemmelstraat 2,
5961 HN Horst , Tel: 077 397 8500
Wij bieden ondersteuning bij
- Initiatieven in buurt, wijk of dorp, Het vormgeven van een aangename
leefomgeving., Inzet voor elkaar., Individuele vragen op het gebied van lijf en
gevoel, vrienden en relaties, werk en geld, gezin en opvoeden.
Onze uitgangspunten
- Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig, Wij zijn thuis in de wijk en
het dorp, Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan
een aangename leefomgeving, Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet
voor elkaar in de buurt, wijk of dorp en wij zetten ons in voor alle burgers van
alle leeftijden.
Spreekuur Maatschappelijk Werk
Woensdag van 9.00 - 10.00 uur. Tijdens het spreekuur kunt u zonder afspraak
binnenlopen of bellen voor informatie en advies.
Spreekuur Administratieve Ondersteuning
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kunt u tussen 10.00-12.00 uur terecht op
het inloopspreekuur van de Papierkroam. Getrainde vrijwilligers helpen u dan met
het invullen van formulieren.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.synthese.nl. Tevens
kunt u aan de medewerkers een vraag stellen onder het kopje ‘stel een vraag’.

Attentie:
af en toe komen er klachten binnen over de
rolstoelvriendelijkheid in het dorp. Dit wordt op 16 september
besproken in de dorpsraad. Hebt u opmerkingen, klachten hierover
of tips hiervoor, neem dan even contact op met de dorpsraad of
kom op 16 september naar de openbare vergadering, waar dit
besproken wordt.

Vervoer in America
In mei j.l. zijn we gestart met onze eigen vervoersdienst op basis van
vrijwilligheid en noaberschap. Dit project is erg goed aangeslagen en er
wordt goed gebruik gemaakt van deze eenvoudige manier van vervoer op
maat.
Het aantal ritten, dat aangevraagd worden laat een mooie groei zien. In
mei werden we al positief verrast door 45 ritten. In juli waren dit er al 70.
Ook het aantal aanvragers voor ritten groeit nog steeds. Alle ritten die
aangevraagd worden, vallen ook in de doelgroep: Americanen, die zelf
niet op de plaats van bestemming kunnen komen binnen de gemeente
Horst aan de Maas, ziekenhuis Venray en Venlo. Deze mensen zijn erg
tevreden over het Vervoer in America tot nu toe.

Dus: vervoer nodig?
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

We zoeken nog enkele chauffeurs !!
Schrijven voor de (klein)kinderen
cursus creatief schrijven in de Bibliotheek Horst
Kinderen houden van verhalen. En wat zou het leuk zijn als een (groot)ouder
de hoofdpersoon van het verhaal is. Kinderen kunnen zich niet eens meer
voorstellen hoe een leven zonder internet en mobieltje eruit zou zien. Daar
valt wat aan te doen!
Jetty Alards zal op 5 woensdagen (september – november) van 10.00 tot 12.00 uur
in de Bibliotheek Horst een cursus creatief schrijven voor (groot)ouders verzorgen.
Tijdens deze cursus staat de jonge lezer centraal. Welke uitleg is nodig om het
verhaal te begrijpen? Hoe zorgt de schrijver ervoor dat de jonge lezer de
omgeving voor zich ziet? En hoe kan er voor gezorgd worden dat het (klein)kind
zich gaat inleven in de ouder of grootouder als hoofdpersoon?
Elke deelnemer krijg persoonlijk advies. Als het verhaal af is maakt Jetty er een
leuk boekje van.
Meer informatie over deze cursus is te vinden in de bibliotheken Horst en Venray,
op de website www.biblionu.nl of bij Jetty Alards: jettyalards@gmail.com

Complimenten woon – en leefomgeving
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen, zoals:
- De bewoners van het Ceaciliahof hebben op hun hofje zelfs een
prachtige educatieve bijenkast geplaatst. Afhankelijk van de opbrengst zal
er straks vast en zeker honing in het kerstpakket zitten.
In de diverse buurten is het groen weer netjes op orde. Ook de
kompoorten staan er netjes bij.
- Ook op en rond het Sportpark Erica is alles weer klaar voor het nieuwe
voetbalseizoen. Dank aan de vrijwilligers
- de bewoners van Woonzorgcomplex Aan de Brug hadden vlak na de
kermis een gezellige barbecue. Heerlijk, goed klaargemaakt en alles op!!

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

NIEUWSGIERIG

naar wat er in het
toekomstige Gezondheidscentrum allemaal gaat
gebeuren??? Kom dan op
13 september naar het OPEN HUIS
van 11 – 14 uur.
Verloren : sleutelbos met 4 sleutels en sleutelhangers .
Voor info : redactie 4642033
Gezocht: sjoelbak (klein formaat) voor de Dorpsdagvoorziening. Neem
even contact op met Margareth Versteegen (077- 4642068)
Gezocht: een goed functionerende VHS videorecorder . Neem hiervoor
contact op met Hay Mulders (077 4641949)

OJC Cartouche
OJC Cartouche presenteert: Rockfriday met Live On Stage
Mongoose & The Hedge!
Vrijdag 18 september is het weer tijd voor Rock~Friday!
Mongoose!
Mongoose is een driekoppige rockband uit America.
Met snoeiharde drums en stevige gitaarriffs zorgen ze
voor een combinatie tussen moderne blues rock, hard
rock en garage rock. De drie bandleden schrijven eigen
nummers, met invloeden van bands als Royal Blood,
Led Zeppelin en Queens of the Stone Age. Met andere
woorden een perfect bandje voor in Cartouche!
The Hedge
The Hedge is een classic-rock coverband uit Horst aan de Maas. Een band met
gevoel voor de muziek van toen én van nu. Van Johnny B Good van Chuck
Berry tot Alive van Pearl Jam of Ain't Talkin Bout Love van Van Halen. Álles
komt aan bod om een knallende avond neer te zetten!

Kom 18 september naar de gezelligste kelder van Nederland!
ENTREE GRATIS // OPEN: 20-00
De gehele najaarsprogrammering volgt zsm, kun je al niet wachten?
Check onze facebookpagina www.facebook.com/ojccartouche!

Kiendertoko America
Op vrijdagavond 2 oktober vindt de eerste editie van "Kiendertoko
America" plaats. Hier worden door onze verkopers allerlei
kinderspullen zoals kleding en speelgoed (met name 2de hands)
verkocht. Iedereen is welkom om de Kiendertoko in het
Peelmuseum in America (Griendtsveenseweg) te bezoeken! De
deuren van de Kiendertoko gaan vanaf 19.30 uur open en de entree
is 1 euro per persoon. En vol=vol dus wees er op tijd bij!
Dus noteer nu alvast vrijdagavond 2 oktober in je agenda en volg
ons via onze facebookpagina "Kiendertoko America". Mocht je
interesse hebben als standhouder of heb je een andere vraag
mail ons dan op kiendertoko@gmail.com, ook hier geldt; vol=vol.
Tot vrijdag 2 oktober,
Kiendertoko America, vur al ow kiendergrei!

Mensen in het nieuws
Op 4 juni is Janneke Rongen geboren, zusje van Joris, Niels en Thijs en
dochter van Paul Rongen en Kelly Kusters.
Op 20 augustus werd Feiya geboren in Boxmeer, dochter van Rianne
Lommen en Frank Tielen (Lisdodde 8a)
Op 23 juli waren Ger en Mien van den Munckhof – Huijs 50 jaar getrouwd
en op 30 juli waren Ger en Elly Hermkens – Cleven 50 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd.
Tijdens het Peeltoernooi in Meijel werd het predicaat Zeer Goed
toebedeeld aan fanfare St. Caecilia onder leiding van Frank Steeghs.
Jubilaris Deken de Graaf Woutering alsook kapelaan Marcin danken
iedereen hartelijk die op 14 juni en/of 12 juli aanwezig waren bij de
festiviteiten rondom het 25 jarig priesterfeest van de deken en de Eerste
H.Mis van de nieuwe kapelaan Marcin.
Indy kleuskens is 1 augustus met het 4-tal van ponyclub Wittenhorst
Limburgs kampioen geworden. Ze streden op 29 augustus om de
Nederlandse titel in Ermelo. Individueel werd ze met haar pony Orchard 5e
op de Limburgse kampioenschappen in haar ring.
Op 6 september vindt voor de vijfde keer de Walk 4 the Roses plaats. Een
wandeltocht van 20 kilometer in de strijd tegen kanker. Ook vanuit
America weer veel deelnemers.
Jong Nederland start het seizoen met een spectaculair zeskampweekend
op 12 en 13 september.
Eveneens op zondag 13 september stelt men de huisartsenpraktijk
(voormalig klooster) open voor Americanen om te komen kijken waar en
hoe straks het nieuwe Gezondheidscentrum gerealiseerd gaat worden.
Op 15 september gaat Ruilbieb de Laeshook van start. Zie bericht elders
in het Peelklokje.
Angela Michels is geslaagd voor Vakbekwaam medewerker Bloembinden,
M.B.O. Niveau 3. Proficiat !
AVOC bestaat binnenkort 45 jaar. Proficiat !
Ben je geslaagd, kampioen geworden of iets te vieren? Geef het ons even door.
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

