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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 18 OKTOBER
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. 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 , 26, 29 oktober. Containers graag
gebruiken !!
Ophaalschema restafval (in tariefzak) : 12 en 26 oktober . 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 3 en 31 oktober..
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 of met de familie 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 18 oktober
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. Op 5 oktober: wat kan de praktijkondersteuner
van de huisarts voor u betekenen?

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 houden van breien of haken en die dit gezellig
samen met anderen willen doen.
- Mensen die graag een klusje voor een ander willen doen.
- Chauffeurs voor ons Vervoer in America
- Mensen die het leuk vinden om oudere medebewoners
gezelschap te houden door ze bijv. te bezoeken
- Iemand die rekenbijles wil geven aan enkele leergierige
Iraakse kinderen
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.
Nieuws: De veteranen zijn voortvarend gestart met hun wedstrijden.
Mirza Tammo heeft onlangs zijn debuut gemaakt en is al volop aan
het integreren.
Programma:
3 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.

Wittenhorst – America
America – RKDSO Lomm
SV Blerick – America
America – Venhorst
America – DEV Arcen

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

Café
Boëms Jeu
Boëms blieft Boëms :
GRONDWERKEN JANTONN

alderwets
gezellig

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

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.

EETPUNT AMERICA
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd. Op 21 oktober is het
weer zover !!

Rit aanvragen

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

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

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.
e

Elke 4 donderdag van de maand is er iemand

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.

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 !!
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

In maart 2016 bestaat de Parochie America dus 125 jaar.
Er zijn al een aantal 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.

Te koop: aanmaakhout op maat gezaagd.
Tel. 06- 23149534
Dorpsraad America

De eerstvolgende dorpsraadvergadering is op woensdag 14
oktober om 20 uur Aan de Brug.
U bent van harte welkom.
WONEN IN AMERICA!
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg ?
Interesse? Reageer dan via

wonen@inamerica.nl

Programma Voetbal AVV America 1
Competitieprogramma oktober:
4 okt.
America 1 – SVOC
11 okt.
VCH – America 1
18 okt.
America 1 – DEV Arcen
25 okt.
vrij
1 nov.
United – America 1

Zin in een kaartje leggen?
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

Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

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

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

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

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

Woonhuis te koop.
Te koop: Vrijstaande bungalow met grote
carport gelegen op een unieke locatie
Schiksedijk 8a America.
Perceelgrootte 815 m2 .
Inlichtingen: Makelaardij Maas en Peel
Tel: 077-398575
Mobiel: 06-21214654

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.

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 !!

Vlooienmarkt
Zoals ieder jaar organiseert Jong Nederland America de
vlooienmarkt.
Deze zal dit jaar gehouden worden op
zondag 11 oktober bij blokhut Ôs Thoês
gelegen aan de Kerkbosweg 34 te America.
Voor het houden van een vlooienmarkt zijn
er natuurlijk ook vlooien nodig.
Deze worden op zaterdag 10 oktober vanaf
9.00 uur bij u opgehaald. U hoeft de vlooien
niet buiten te zetten want we bellen persoonlijk bij u aan. Wij
verzoeken u alleen goede en bruikbare spullen klaar te zetten. In
verband met hoge afvoerkosten willen we de volgende spullen
niet ophalen:
 slecht/niet werkende computers en TV’s
 koelkasten
 inmaakglazen
 overig witgoed
Natuurlijk bent u zondag 11 oktober vanaf 13.30 uur van harte
welkom om de vlooien van eigenaar te laten wisselen.
Tot dan.
Jong Nederland America

Vormsel en Eerste Communie in America:
Op zaterdag 28 november 2015 om 19.00 uur komt vormheer Mgr.
Franz Wiertz (bisschop van Roermond) het vormsel toedienen aan
jongens en meisjes uit America.
De voorbereiding hierop gebeurt net als andere jaren tijdens een 7 tal
lessen die gegeven worden op basisschool de Wouter op maandagmiddag
van 15.15 uur tot 16.15 uur, onder leiding van mevr. Fanny Rovers en
kapelaan Marcin Fratczak.
Het vormsel wordt toegediend aan kinderen uit groep 7 en 8.
Op zondag 10 april 2016 om 11.00 uur zullen jongens en meisjes van
groep 3 en 4 uit America hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Ook hier gebeurt de voorbereiding tijdens een 7 tal lessen die gegeven
worden op basisschool de Wouter op vrijdagmiddag onder leiding van
een aantal vrijwilligers met medewerking van enkele ouders.
Kinderen die op basisschool de Wouter zitten krijgen automatisch
bericht hierover via hun kind.
Ouders van kinderen die niet op basisschool de Wouter zitten kunnen
hun kind hiervoor aanmelden bij Ine Daniëls-v.d. Coelen, tel. 4641438 of
via mail: h.i.daniels@home.nl . Natuurlijk kunt u bij haar ook terecht
voor verdere informatie.
Voor het vormsel graag z.s.m. reageren, want de lessen beginnen al op
maandag 5 oktober. Voor de communie starten we pas eind november.
We hopen door dit bericht iedereen te bereiken die hiervoor in
aanmerking kunnen komen en ook zeker niemand te vergeten.

Namens het RK Federatie Bestuur Horst,
St. Jozef Parochie America
Ine Daniels-v.d. Coelen.

Activiteitenoverzicht America 2015
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
24 – opening projecten Cultureel Erfgoed Zwarte Plak
25 – deelname concours fanfare St. Caecilia
28 - Ledenvergadering KBO
31 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
November
6-7-8 – Slotconcerten Rowwen Heze
10 – Sint Maarten (Jong Nederland)
10 - Zonnebloem gezellige middag
11 - Kienen voor ouderen
14-15 – Start zaalcompetitie Korfbal
15 - intocht Sinterklaas in America
15- inleveren kopie Peelklokje
18 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
18 - Eetpunt America
21 - Play-In (voor onze jeugdleden) fanfare
23 – Jeugdoverleg
25 –KBO activiteit
27 en 28 – Sinterklaas op bezoek bij Jong Nederland
28 - Caecilia-avond fanfare
28 - Sint bezoek verenigingen (gaan we vanuit)
28 – H. Vormsel
28 – Oud papier inzameling Jong Nederland America

Aanvullingen / wijzigingen graag doorgeven bij hay.mulders@ziggo.nl

De komende weken zullen de spelers van
de A jeugd van voetbalvereniging AVV
America bij u aan de deur komen om loten
van de Grote Club Actie te verkopen. De
loten kosten € 3,--waarvan € 2,40 voor de
vereniging. En dat niet alleen, u maakt kans
op verschillende prijzen! Iedere vereniging is vrij om loten van de Grote
Club Actie te verkopen, wij hopen echter dat u als inwoner van America
één of meer loten wil kopen als een lid van de voetbalvereniging bij u aan
de deur komt. Het bestuur en de leden van
voetbalvereniging America wil alvast iedereen
bedanken voor zijn bijdrage! De trekking vindt
plaats eind november en de uitslag gepubliceerd in
de diverse lokale media. Ook kunt u na eind
november kijken of u een prijs gewonnen hebt op
www.clubactie.nl
Voetbalvereniging AVV America zegt alvast: BEDANKT!

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!

Complimenten woon – en leefomgeving
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen, zoals:
de bewoners van de Zouavenstraat hebben onlangs een gezellige
middag aangeboden gekregen van de vrijwilligersgroep, die ook het
onderhoud doet ( en zelfs bij mensen de goten schoonmaakt). Erg gezellig!
In oktober zijn de mensen van de Past. Jansenstraat ook weer
actief in hun straat. Zij besluiten dit jaarlijks met koffie en vlaai!
- in de speeltuin van het Beukenhof is door de dorpsraad een
peuterschommel geplaatst. Hij wordt al volop gebruikt.
- De kompoorten staan er weer keurig bij.
- prima dat mensen klachten hebben doorgegeven over het snoeiwerk aan
de wilgen langs de Kabroeksebeek. Dit ziet er niet uit !
-

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

Dames (en heren mogen natuurlijk ook),
Maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur gezellig
haken, breien, borduren, kaarten enz. onder het
genot van een lekker kopje koffie.
Locatie: Smelenzaal Aan de Brug.
Welfare

VBA America
14 oktober middagwandeltocht. Op de openingsavond 30 sept.
a.s. krijgt U meer informatie over deze tocht. U kunt zich dan
ook opgeven.

KERN MET PIT !!editie 2016
Wil je je leefomgeving verbeteren? Heb je een goed idee? Via de wedstrijd
Kern met Pit kunnen bewonersgroepen of verenigingen aan de slag om
mogelijk uiteindelijk € 1000,- te verdienen voor het initiatief of idee. Ga
voor info naar www.kernmetpit.nl Inschrijven tot 31 oktober.

Open Dag 13 september.
Heel veel Americanen kwamen een kijkje nemen in het huis en
praktijkruimte van Jan en Monique van Dongen,in de voormalige
pastorie en klooster. Alle ruimtes waren opengesteld en ook was al te
zien wat de functies worden in de nieuwe situatie. De klankbordgroep
die zich bezighoudt met het nieuwe Gezondheidscentrum wilde
iedereen informeren over de plannen die er liggen. Op dit moment
liggen de tekeningen bij de aannemers en in de loop van oktober zal
er bekeken worden wie er gaat bouwen. Grote drukte en een en al
verwondering over het prachtige gebouw waarin straks het nieuwe
gezondheidscentrum gaat komen. Leden van de klankbordgroep en
van de werkgroepen Kloostertuin, keuken en ruilbieb De Laeshook
gaven tekst en uitleg. Er was ook veel historische informatie. Ook de
wafels waren heerlijk. Dames: bedankt ! Erg veel enthousiaste
reacties en al veel mensen die zich opgegeven hebben om straks op
een of andere manier actief mee te helpen in dit gebouw en bij de
voorbereiding ervan. Het wordt dan ook meer dan alleen een
gezondheidscentrum. Dat is wel duidelijk geworden. Opgeven als
vrijwilliger kan uiteraard nog steeds!
Neem hiervoor contact op met Jan Driessen (077 4641900) of Hay
Mulders (0621274075). Goede ideeën, ook voor de nieuwe naam van
het gebouw, blijven welkom.

In het najaar volgt er nog een Open dag !!
Volgende keer meer
De klankbordgroep.

Op 15 september ging de Ruilbieb van start. Onze
allereerste gast was Leen Jeurissen – Cleven.
Voortaan elke dinsdagmiddag vanaf 16.45 uur in de
Smelezaal Aan de Brug. Er is keuze uit ruim 1300
boeken. Tot ziens !!!
De Gerarduskalenders zijn er weer!!
Ze kunnen afgehaald worden bij Mw. Vullings,
Sjees 5, tel. 077 4641787.
Kosten per kalender: € 6,75.

Mantelzorgers opgelet !!!!!

CANTAREMOS = plezier in zingen!

Zorgt u langdurig voor een zieke naaste? U komt toch ook
naar de mantelzorgbrunch?
Zorgen voor elkaar is een belangrijk goed. Door alle
veranderingen in de zorg wonen mensen (ook met
beperkingen) steeds langer thuis, vaak met hulp van naasten
uit hun omgeving. Zorgen voor een ander kan veel voldoening
geven, maar kan ook zwaar zijn. Om onze waardering uit te
spreken voor mensen die al zo lang en trouw voor hun naaste
zorgen, organiseert de Werkgroep ‘Zorgen voor elkaar, dát
doen we samen!’ op drie plaatsen in de Gemeente Horst aan
de Maas een brunch. Ontmoeting, ontspanning en gezellig
samen eten staan centraal. Alle mensen die langdurig voor
hun zieke naaste zorgen zijn, samen met degene waarvoor ze
zorgen, van harte welkom!

Op 5 september fietsten 18 personen, namens ons koor
mee met de fietsdag georganiseerd door de Rabobank. Ze
fietsten daarmee een leuk bedrag voor CANTAREMOS bij
elkaar.

Mantelzorgbrunch bij u in de buurt
Samen met veel lokale vrijwilligers organiseert de werkgroep op drie
plaatsen in de gemeente Horst aan de Maas een brunch waar
mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Het gaat om de volgende drie
locaties en tijdstippen: dinsdag 10 november van 12.00 tot 14.00 uur in de
Torrekoel in Kronenberg, donderdag 12 november van 12.00 tot 14.00 uur
in MFA Kerkebos in Swolgen en op donderdag 12 november van 16.30 tot
18.30 in de Zwingel in Melderslo.
Voor meer informatie en aanmelding (vóór 25 oktober) kunt u terecht op de
website van Synthese www.synthese.nl/curssussen-en-activiteiten of
contact opnemen met Anja Damhuis  (077) 3978500 ,
a.damhuis@synthese.nl. Men kan zich ook opgeven d.m.v. het
antwoordkaartje van de flyer. Deze wordt op grote schaal verspreid binnen
de gemeente Horst aan de Maas en wordt tevens gepubliceerd op de
gemeentepagina van de Hallo.
Zorgen voor elkaar , dát doen we samen!

Gevonden: Sleutels bij Aan de Brug op 15 sept. j.l..
Voor info: Redactieadres: tel. 077 4642033

De dag was prima georganiseerd en gelukkig konden we tussen de buien door
fietsen en zijn we nauwelijks nat geworden. De soep bij het Peelmuseum
smaakte heerlijk en we konden daar prima schuilen voor een flinke regenbui.
Ook in Kronenberg en Griendtsveen werden we enthousiast onthaald. Alle
fietsers, heel hartelijk bedankt voor jullie steun.
Op 13 september gingen we naar de Maaspoort in Venlo, waar we meededen
aan de opnames voor de nieuwe single van Rowwen Hèze, “Gebrouwen in
Limburg”. Het was een hele belevenis. Het zingen ging goed en het refrein,
dat we hadden ingestudeerd stond er snel op. De leden van de band vonden
het erg leuk om meer Americanen te zien bij de opname van vervolg
Cantaremos. hun nieuwe nummer. Na even nagepraat te hebben en na het
maken van een aantal foto’s met de band, gingen we een ervaring rijker
terug naar America. Bedankt, namens onze leden, dat we mee mochten
doen. Eind september komt de nieuwe CD uit.

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.
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.
Misschien tot zings,
namens Gem. Koor CANTAREMOS.

Over zingen……….
Het ene muizenras 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)-

San-sieraaddesign/’t Woonatelier

* trendy dameskleding
* leuke sjaals en tassen
* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren
ringen
* workshops
* woonaccessoires en meubels
* cadeaubonnen
* babycorner
Van 28 oktober t/m 1 november zijn er weer de
sfeerdagen. Gezellig winkelen in kerstsfeer
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

GETROUWD
Wij willen iedereen bedanken
voor de lieve kaartjes,
berichtjes en bloemen op
onze trouwdag op 28
augustus jl.
Jean van Straaten en Maria
Meulendijks

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

OFFICIËLE OPENING PROJECTEN
CULTUREEL ERFGOED ZWARTE PLAK
Op zaterdag 24 oktober a.s. om 11.00u zullen de projecten
van de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP)
officieel geopend worden door o.a. gedeputeerde Patrick van
der Broeck en B & W van de gemeente Horst aan de Maas.
De Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP), een samenwerking tussen de
Dorpsraad America, Fanclub Rowwen Hèze, Stichting GroenGroep Sevenum en
Stichting Knopen Lopen Sevenum, heeft tot doelstelling het uitdragen van de
culturele waarde van de streek De Zwarte Plak door een drietal projecten te
realiseren. Deze streek ligt op de scheidslijn waar de drie kerkdorpen America,
Kronenberg en Evertsoord elkaar raken.
Bijzondere plekken in dit gebied zijn middels fiets- en wandelroutes publiek
toegankelijk gemaakt. En de gemeente Horst aan de Maas (mede door het
Maasgaard-initiatief), de Provincie Limburg en vele anderen hebben hierin een
grote bijdrage geleverd. De Stichting CEZP is voornemens om de doelstelling te
verruimen door ook het uitdragen van de culturele waarde voor de toekomst te
bewaren.
De volgende projecten zijn door de Stichting CEZP gerealiseerd:

Uitzichtpunt Zuringspeel

De Kamiël van de Piël

Monument Rowwen (Christiaan) Hèze
Meer informatie en achtergronden zijn terug te vinden op de website
www.cezp.nl en op de Facebookpagina van de Stichting.

De officiële openingshandeling van bovengenoemde projecten
vindt dus plaats op zaterdag 24 oktober a.s. om 11.00u op de
locatie van de Kamiël van de Piël. Deze is bereikbaar via de
Hottemeerweg, waar ook mogelijkheid is tot parkeren.
Van 14.00u tot 17.00u is eenieder welkom op De Golfhorst
om een expositie over de projecten en de totstandkoming
hiervan te bekijken. Alle geïnteresseerden zijn bij deze van
harte uitgenodigd om de start van dit unieke initiatief bij te
wonen.

EETPUNT AMERICA

Burgerhulpverlening Horst aan de Maas Info-avond 1
oktober 2015
De gemeente Horst aan de Maas en betrokken verenigingen en
stichtingen hebben samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord een
netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in het netwerk
worden bij melding van een circulatiestilstand gealarmeerd met een
sms. Om burgers van de gemeente Horst aan de Maas, maar ook
mensen die niet in Horst aan de Maas wonen, maar hier wel werkzaam
zijn, de kans te geven zich te laten informeren en eventueel als
vrijwilliger op te geven voor het project, wordt een informatie-avond
georganiseerd. Deze info-avond vindt plaats op 1 oktober a.s. om 20.00
in het gemeentehuis in Horst.
Vrijwilligers
De gemeente is altijd op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van
Burger Hulpverlening Horst aan de Maas. Bent u in het bezit van een geldig
reanimatiediploma of een AED-diploma? Of bent u van plan een dergelijk
diploma te halen? Geef u dan op voor het netwerk. Dit kan via de website
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Oproep via sms
Wanneer een melding van een (mogelijke) reanimatie binnenkomt,
ontvangt u als vrijwilliger een oproep via de sms. Er zijn 2 groepen waar u
bij kunt horen. Eén groep ontvangt een sms om de basale reanimatie op te
starten. De andere groep krijgt de oproep om een nabije AED op te halen.
Op deze manier gaat er minder kostbare tijd verloren en kunnen we meer
mensenlevens redden. Hiervoor hebben we wel een dekkend netwerk van
burgerhulpverleners en AED’s nodig.
Informatieavond
Op 1 oktober aanstaande is er weer een informatieavond voor mensen die
geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het netwerk. Tijdens deze
informatieavond krijgt u informatie over de burgerhulpverlening, hoe u
zich kunt aanmelden en wat er van u wordt verwacht. Wilt u een
reanimatiecursus volgen? Geef dat aan tijdens de informatieavond. De
avond start om 20.00 in het gemeentehuis in Horst. U kunt de fractieingang (aan de zijde van De Librije) gebruiken. Op de website van
burgerhulpverlening Limburg vindt u meer informatie en kunt u zich ook
opgeven voor de avond.
Dus:
Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand
een circulatiestilstand heeft? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij
Burgerhulpverlening en kom naar de informatieavond op 1 oktober.

Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!!
Dan bent u van harte uitgenodigd.
Woensdag 21 oktober 2015 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 19 oktober 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 21 oktober.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij Mien
Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt.
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:


Wegens nascholing is er geen arts aanwezig op 1 en 5
oktober. De apotheek is op deze dagen gewoon geopend.
VERANDERING VAN TELEFONISCH SPREEKUUR
 Om de consulten zo weinig mogelijk te storen vragen wij u om
voor niet-dringende zaken het telefonisch spreekuur te
gebruiken. U kunt hiervoor bij de assistente een
terugbelafspraak maken en dan neemt de huisarts contact met
u op (bijvoorbeeld voor het bespreken van uitslagen van
bloedonderzoek, röntgenfoto’s, kleine vragen, etc.).
Let op: huisarts van Weeghel is verhuisd naar Pastoor Vullinghsstraat 14 in
Sevenum.
Waarneming:
 dkt. van Weeghel, Past.Vullinghsstraat 14 in Sevenum, tel. 0774674175 (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)
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

Kindcentrum De Wouter

BSO De Woudlopers; Voor- naschoolse opvang
Vakantieopvang incl. studiedagen
KDV / PP De Notedop; Dagopvang
Peuterprogramma
52 weken geopend uitgezonderd zon- en feestdagen

Beste inwoners van America,
Ook dit jaar wil het Intocht comité America weer zoals
vanouds huis aan huis gaan collecteren. Wij hebben gelukkig
mensen bereid gevonden om in hun eigen
straat /buurt te gaan collecteren. Hiervoor
alvast onze hartelijke dank!
Wij zijn al weer druk doende om er een
mooie intocht van te maken maar zonder
financiële middelen zal dit niet lukken.
De collecte is in de week van 19 t/m 23
oktober.
Bij voorbaat dank, Intocht Comité America

Voor meer informatie www.kinderopvanghetnest.nl /
info@kinderopvanghetnest.nl / 06-10227092

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.- extra)

Toon en Lies Klomp
Nieuwe Peeldijk 35
5966NA America
tel 077-4641380/ mob 06-17218933

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Uitslagen week 38
Oxalis 1 - Midako 1 25-7
(beker)
Oxalis MW1 - DAKOS MW2 Afgelast
Oxalis MW2 - Corridor MW1 Afgelast
Oxalis Recr - Dakos R3
Afgelast
Roka D1 - Oxalis D2 2-2
SV Oxalis F1 - Swift F1?
SV Oxalis E2 - De Peelkorf mE3 7-3, spel verloren
Oxalis E1 - DAKOS E1
9-0
Oranje Wit (L) A2 - Oxalis A2 ?
Oxalis D1 - De Merels D1 2-3
Oxalis C1 - MKV C1
11-0
Swift (V) A1 - Oxalis A1 15-7
Oxalis 2 - DES (V) 1
6-10
Oxalis 1 - Gazelle 1 13-6

Wedstrijdverslagen: zie website
Oxalis doet mee met Clubspaaractie Jan Linders Horst van 14/09/2015 t/m
10/10/2015
Oxalis is dit jaar, samen met drie andere verenigingen, ingeloot voor de Jan
Linders Clubspaaractie in Horst. Wanneer je boodschappen doet bij Jan Linders
krijg je per 10 euro een muntje die je in de koker van je favoriete vereniging
doet, natuurlijk Oxalis. Oxalis deelt ook kleurplaten uit tijdens trainingen die
ingekleurd en ingeleverd kunnen worden bij Jan Linders voor 3 muntjes voor in de
kokers. Uiteindelijk zijn de muntjes geld waard voor de club. Hoe meer muntjes,
hoe meer centjes om onze clubkas te spekken. Doe daarom allemaal
boodschappen bij Jan Linders Horst tussen 14 september en 10 oktober en doneer
de munten aan SV Oxalis.
SELFIE ACTIE met leuke prijs:
Gedurende de actieperiode heeft Oxalis ook een eigen Facebookactie. Wat moet
je hiervoor doen? Maak een selfie waarin jij laat zien dat jij SV Oxalis de muntjes
van de Jan Linders gunt. (bijvoorbeeld een foto van een muntje, de kleurplaat, de
boodschappen etc. etc.) Like onze facebookpagina
(https://www.facebook.com/OxalisHorst) en plaats daarna je foto op deze
pagina. Degene met de leukste foto wint een mooie prijs: een waardebon van Jan
Linders.
Kangoeroe Klup training bezoeken of lid worden van SV Oxalis?
Het seizoen is weer begonnen. Zo ook onze vriendinnentrainingen en Kangoeroe
Klup trainingen. Wil je een keertje komen meedoen of je aanmelden als nieuw
lid? Dat kan. Er is altijd plek bij onze teams. De jeugd is verdeeld in de
leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten is de Kangoeroe Klup
opgericht. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren 4- en 5-jarigen
spelenderwijs te functioneren in teamverband, ontwikkelen balgevoel en zijn op
een speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x per maand. Hierdoor blijft
er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te behalen.
Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte
korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere korfbalclubs.

De verschillende teams trainen op dinsdag- of donderdagavond tussen 18.15 21.30 uur op Sportpark Ter Horst in Horst. De Kangoeroe Klup training is weer op
17 oktober van 11.00-12.00 uur. Voor meer informatie: Anja VersleijenHoltermans, secretariaat Oxalis, 077-3982378 of oxalis.horstadmaas@knkv.nl.
Agenda

14/09/2015 t/m 10/10/2015: Fondsenwerving Clubspaaractie Jan Linders
Horst

04/10/2015: Sponsordag en maken teamfoto’s

12/10/2015: t/m 02/11/2015: Chocoladeletteractie Sinterklaas Verkoop
in Meterik, Horst, Hegelsom, America

17/10/2015: Kangoeroe Klup training van 11.00-12.00 uur op Sportpark
Ter Horst
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst.

Dorpscoöperatie America.
Motto: America dat stiët, ma neet zonder
oow !!
Voor informatie of vragen kunt u zich
richten tot de voorzitter van
Dorpscoöperatie America, Jac Thijssen,
tel. 077 4642134, jacthijssen@home.nl

De Buurtkwebbel

VACATURE

Hallo America,
Wij zijn Lynn, Mirthe en Ted. En wij maken een
rubriekje in het peelklokje. Wij hopen dat jullie
dat leuk vinden. Wij maken dit krantje omdat er bijna altijd slecht nieuws in de
kranten staat en bijna nooit leuk nieuws. De Buurtkwebbel gaat dan ook alleen
maar over leuk nieuws uit America  en iedere maand een interview met
iemand uit America dus misschien staan wij wel een keer bij u aan de deur.
Alvast veel leesplezier.

Nieuws

Hoera!! De volleybalclub Avoc bestaat 45 jaar!!!! Dat is wel een uitstapje waard, want de
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 .

volleyballeden gaan naar het

EK volley!!!!

Interview!!!
Naam: Henk Litjens
Leeftijd: 60 jaar
Geboren: 9 April 1955
Woonplaats: America

Vragen.
1.

2.

Wat zou je doen met 100.000 euro voor America?
Ik zou het geld geven aan Böems Jeu om het café zo lang mogelijk te behouden.
Wat vindt jij het voordeel van in America wonen?
Het is een zelfstandig dorp met veel voorzieningen en verenigingen.

Wat hij nog vertelde.

www.degolfhorst.nl

Henk huurt al bijna vier jaar lang Böems Jeu. Hij heeft een hele tijd bij de
jeugdcarnaval gezeten. Hij woont langs het café op de bovenverdieping. Dat vindt hij
helemaal niet erg want daar heeft hij zijn eigen plekje. En toch vindt hij het gezellig
om bij de mensen te zijn.
Hij wil graag nog iets zeggen tegen America: We moeten er samen voor zorgen dat
America een actief en leefbaar dorp blijft voor jong en oud!!
De Buurtkwebbel.

Uitnodiging

KOEMPELS
Misschien heb je op 12 en 13 september tijdens het culinair weekend “Van Horster
Land” iets van de Poolse cultuur geproefd en wil je ook wel een Poolse dorps/wijkgenoot leren kennen. Of heb je de interviews van Wilma en Alina, Dieter, Trudy
en Angelika in de HALLO gelezen afgelopen zomer en zou je ook wel contact willen
met een Poolse inwoner van je dorp/wijk zonder veel verplichtingen. Doe dan mee
met het Koempelproject.
Je leert dan de Poolse cultuur beter kennen en je gaat samen iets ondernemen in
de omgeving. Door elkaar te ontmoeten krijgt de Pool de kans om de Nederlandse
taal te leren, gaat hij zich meer “thuis” voelen en maakt hij kennis met onze
samenleving.
De Poolse arbeidsmigranten geven aan meer contact te willen met de
Nederlanders. In hun werk en vrije tijd komen ze vaak niet in contact met
Nederlanders. Ze volgen een taalcursus maar kunnen hierdoor te weinig oefenen
met het spreken van de Nederlandse taal.
Veel Nederlanders lezen vaak over Polen in de krant of zien Polen op straat of in
de supermarkt en zouden wel eens in gesprek willen met hen, maar hebben nog
weinig contact gehad met Poolse dorps-/wijkbewoners. Daarom is het Koempel
project een half jaar geleden van start gegaan.
Er worden Koempels (koppels) gevormd tussen Poolse dorps-/wijkgenoten en
Nederlanders.
Koempel koppels ontmoeten elkaar gedurende een half jaar tweewekelijks zowel bij
de Poolse deelnemer als bij zijn Nederlands Koempel thuis, en samen ondernemen
zij activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van de bibliotheek, samen
wandelen, het bezoeken van een Poolse supermarkt, het
gemeenschapshuis/wijkhuis, samen koken, enz.
Het woord Koempel is afkomstig uit de Limburgse mijnbouw en betekent ‘vriend of
maatje’. Kumpel is ook een Pools woord wat betekent ‘vriend of maatje’
Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Wilma Kallen 0613533986 wilmakallen@gmail.com

GEVONDEN
Aan de Schiksedijk (voor de voormalige Rabobank) is er een
ZONNEBRIL gevonden.
Meer info: redactie 4642033

Op woensdag 14 oktober 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.
- Gezondheidscentrum America
- 125 jaar Parochie America
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!!!

‘bOmvol najaarsprogramma bij OJC
CARTOUCHE!’
Het programma van het najaar is bekend, leest u even mee?!

10 Oktober Underground Zero part II
Één avond, vol DJ talent waaronder: Jop Cox, House Mosh, Pieter Gabriel ( 10 jaar ),
PUINHOOP KOLLEKTIV & Nachtburgemeesters.
Entree Gratis // open 20:00

16 Oktober: Koning(in) Stropdas Zoeper!
Deze avond staat er de Battle der Battles op het programma! Koning stropdas zoeper, neem
je eigen stropdas mee en probeer zo lang mogelijk aan de tafel te zitten, zonder gebruik te
maken van het toilet… Ga de strijd aan & win de enige echte koning(in) stropdas beker!
Entree gratis // open 20:00

30 oktober: ‘Rockfriday’ Live On Stage: Dirtbag
Uit Horst komt de in 2010 opgerichte rockband DIRTBAG. Met de roots uit verscheidene
ervaren regionale bands, presteert deze vijf mans het om een muur van geluid neer te
zetten. DIRTBAG’s stevige sound en goede muziek keuze garanderen een goede show neer
waar al vele positieve reacties op zijn
geweest. Na enkele optredens in de regio speelt de band nu al in het hele land. De fans
kunnen de setlist met
covernummers van o.a. Iron Maiden en AC/DC, Van Halen, Metallica & Moterhead zeer
waarderen.
Entree gratis // open 20:00

14 november: Live On Stage: WC EXPERIENCE!
Bekend van o.a. 'Solex' & 'Maag ik hier rooke'.
Al meer dan 25 jaar timmeren zij aan de weg, als één van de bekendste dialectbands van Nederland.
WC Experience. Eind 2009 mochten zij vol trots de prijs "Beste dialectband van Nederland" in ontvangst nemen.
Zelf noemen zij hun genre 'Rock 'n Loll'. Een term die inmiddels meerdere bands bezigen maar die eigenlijk maar
bij één band goed past: bij WC Experience. Zij begonnen met schrijven van onzinteksten op bestaande nummers.
Een show van WC Experience is alsof je door 'n bulldozer van licht, geluid en show wordt overreden. De show
wordt ondersteund door 'n professionele crew die het klappen van de zweep al jaren kent. WC Experience is dus
meer dan 5 muzikanten. Het is 'n compleet muziekcircus wat alle feesttenten en festivals in het land wil aandoen.
Binnenkort in Cartouche! Open: 20:00

LET OP! BEPERKT AANTAL KAARTEN BESCHIKBAAR.
Voorverkoop vrijdag 16 oktober in Cartouche ( 20:00 ) voor slechts een tientje.
Dagverkoop € 15,- OP=OP

Graag zelf met je vriendengroep een activiteit organiseren in Cartouche?
Stuur een mailtje naar concerten@ojccartouche.nl
Graag een steentje bijdragen aan het vrijwilligerswerk van Cartouche?
Stuur een mailtje naar bargroep@ojccartouche.nl
Check ook onze website: www.ojccartouche.nl of onze facebook:
www.facebook.com/ojccartouche

Uit de dorpsraadvergadering van 16 september j.l.
- De diverse werkgroepen vanuit De Kracht van America zijn nog actief bezig voor
ons dorp. In Aan de Brug is bijvoorbeeld de ruilbibliotheek “De Laeshook” in gebruik
genomen.
- Werkgroep Fietspad Spoorweg/Hoebertweg heeft een positief gesprek gehad met
de wethouder naar aanleiding van tellingen, maar een fietspad gaat er voorlopig
niet komen. Vrachtwagen bij het mestverwerkingsbedrijf van Willems kunnen nu de
geasfalteerde terrein op dat de verkeerssituatie op de Hoebertweg een stuk veiliger
maakt. De werkgroep zoekt nog mensen voor versterking.
- De open dag bij het gezondheidscentrum is goed bezocht, ook hebben zich 18
vrijwilligers aangemeld die zich hier in willen zetten.
- Werkgroep Vervoer in America zoekt nog 2 dagdeelchauffeurs om de planning
mooi rond te krijgen.
- De EHBO/AED cursussen vallen vanaf nu ook onder Dorpscoöperatie America.
En per 1 januari zullen de Koersballers hun balletje gaan rollen onder de vlag van
onze Dorpscoöperatie. Door deze uitbreidende taken is de coöperatie ook nog op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
- Kermis 2015 is weer prima verlopen. Vele tekeningen zijn weer ingeleverd, er
waren weer veel mooie prijzen te winnen bij de kermisloterij en ook bij de horeca
ging het allemaal netjes.
- Rolstoel-, wandelwagen- rollator- en scootmobielgebruikers ondervinden vrij veel
last van obstakels (reclameborden, glas ed.) en auto’s die op het trottoir geplaatst
worden. E.e.a. wordt onder de aandacht gebracht bij de ondernemersvereniging.
De slechte staat van het trottoir zelf geeft de dorpsraad aan bij de gemeente.
- Er zijn verschillende ideeën voor het vieren van 125 jaar Parochie America. Om
dit allemaal in goede banen te leiden wordt er nog gezocht naar enkele
enthousiaste vrijwilligers. Werkgroep Oud America vroeg aan de dorpsraad
prioriteitsgelden aan voor een origineel “geschenk” aan het dorp ter ere van het 125
jarig jubileum. Dit werd gehonoreerd.
- Tot en met 31 oktober kunnen initiatieven zich inschrijven voor een mooie
bijdrage vanuit de KNHM. Meer informatie is te vinden op www.kernmetpit.nl.

- De verviervoudiging van de bankkosten bij de Rabobank baart de
gezamenlijke dorpsraden in Horst aan de Maas ook tot zorgen. Hierover zal
een verontrustende brief opgesteld worden.
- Het Waterschap heeft bij werkzaamheden wederom een groot aantal
wilgen nogal grof “mishandeld”. Hierover is contact geweest, e.e.a. zou
netjes opgeruimd worden en er wordt gekeken naar een constructieve
oplossing voor de toekomst.
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 14
oktober a.s. om 20.00 uur Aan de Brug. U bent van harte welkom.

Spetterende Jeugdzeskamp in America

Zeskampkampioenen prolongeren
titel

Op zondag 13 september vond de Jeugdzeskamp van America plaats bij
Blokhut Ôs Thoês. En dat was mij toch een ruige middag daar bij Jong
Nederland America. Zes kei vette zeskampspellen in het thema “De Zeven
Provinciën”, stonden de deelnemers te wachten. In Noord Holland “Hang
maar op”, in Noord Brabant, “Tour de Brabant”, in Flevoland, Patat
Mikken””, in Zeeland, “Parelpracht”, in Drenthe “De Hunebedrace”, in
Friesland, “De Elfstedentocht”.

Zeven provincies centraal in
Dorpszeskamp van America

Nadat er gemengde en eerlijke groepjes gemaakt waren gingen we van
start. Het ging er meteen serieus tegenaan. En zo hoort dat ook natuurlijk.
Iedereen wilde natuurlijk wel winnen. Gelukkig is het meedoen belangrijker
bij Jong Nederland, dus iedereen kreeg een kans. De spellen waren soms
moeilijk, soms makkelijk, maar zeker iedere keer leuk. Ook was er af en toe

“De Ontspoorden 2 punt 0”, het
afgevaardigde team vanuit Station
America, hebben tijdens de 7e
editie van De Grote Dorpszeskamp
in America op zaterdag 12
september de titel kunnen
prolongeren. De wisselbeker staat
weer gewoon op zijn plek in hun
stamkroeg.
Met maar een half puntje verschil in de eindscore op team “V-snaar Auto Joh” wisten de
dames en heren van de verbeterde versie van “De Ontspoorden” de titel op hun naam te
schrijven. Doorslaggevend was misschien wel de presentatie van de gemaakte joker en de
inzet daarvan. Hoe dan ook beide teams gingen tot het uiterste om de eretitel in de wacht te
slepen. De andere twee teams, van de firma Klomp, moesten op gepaste afstand volgen. Zij
verdiende daarmee ook de aanmoedigingsprijs vanuit de organisatie.
De zaterdag begon met het presenteren van de team met hun zelfgemaakte jokers. De
deskundige jury, bestaande uit Henk Daniëls, Guy Derks en Karin Philipsen, kon dus al
meteen aan de slag. Daarna gingen zij het veld in, want daar lagen zes Zeskampspellen in het
thema van dit jaar “De Zeven Provinciën”, te wachten op de deelnemers, namelijk in Noord
Holland “Hang maar op”, in Noord Brabant, “Tour de Brabant”, in Flevoland, Patat Mikken””, in
Zeeland, “Parelpracht”, in Drenthe “De Hunebedrace”, in Friesland, “De Elfstedentocht”. Voor
het Rode Draad Spel had de organisatie Zuid Holland uitgekozen met het spel ”Schip Ahoy”.
Daarvoor lag er een echte zeilboot op het terrein bij Blokhut Ôs Thoês” dat door een parcours
moest gaan varen, een spectaculair gezicht natuurlijk!

een pauze om uit te rusten en om iets lekkers te eten en te drinken. Toen
iedereen alle spellen had gedaan ging de jury snel alle punten bij elkaar
optellen. Team 5 wist te winnen, dat was het team van Sem, Stef, Jannie,
Jazlyn, Joris, Stan en Tes. Proficiat hiermee.
Maar eigenlijk een proficiat aan iedereen, want iedereen was eigenlijk even
goed. Als beloning kreeg iedereen nog een ijsje aangeboden vanuit de
organisatie van Knuffelbeer. Maar dat was nog niet alles, want iedereen
kreeg ook nog een handige JNA-beker en pen. Een leuk aandenken aan
deze stoere dag. Foto's van deze dag kun je bekijken en downloaden via
www.jnamerica.nl.

Alle deelnemers deden hun uiterste best op sportief gebied. Met spelelementen als kracht,
snelheid, slimmigheid, souplesse, inzicht, moed, inzet, tactiek, techniek en creativiteit kon
men strijden om mooie prijzen, maar vooral dus ook om de eer. De coaches van de teams
hadden het dan ook niet makkelijk om de beste teamopstelling te maken en om de juiste
tactiek te kiezen. Uiteindelijk wisten “De Ontspoorden 2 punt 0” dus te winnen. Een geweldige
prestatie. Proficiat! Over twee jaar zullen zij hun Wisselbeker weer ter beschikking moeten
stellen aan de organisatie en zullen zij uitgedaagd gaan
worden tijdens een nieuwe Grote Dorpszeskamp van
America.
Individueel waren er dit jaar ook prijzen te winnen voor de
deelnemers en toeschouwers. Zo werd Chiem Jacobs, bij
afwezigheid van Joep Geurts, gekroond tot Ketskampioen,
zij wisten het Friese kaatsballetje het verst weg te slaan,
respectievelijk 33 en 36 meter. De prijs, twee originele
kaatsballen, zou eerlijk verdeeld gaan worden. Matje
Kellenaars won de het spijkerbroekhangen. Hij wist dit maar
liefst 2:20 minuten vol te houden. De gewonnen
Fashioncheque zal inmiddels wel zijn ingewisseld en de vlaai
van Ummenthun is natuurlijk al lang op.
Foto’s van de Jeugd- en Grote Dorpszeskamp zijn te
bekijken en te downloaden via www.jnamerica.nl.

“Toevallige ontmoeting
Vluchtige blik
Haastig treffen
Grote gevolgen”
Zondag 25 oktober aanstaande zal muziekvereniging St Caecilia America
deelnemen aan het Limburgse Bondsconcours (de Limburgse
kampioenschappen). Om 14.30 uur zal de fanfare haar beste kunnen laten
horen op het podium van de Oranjerie te Roermond om te worden
beoordeeld door drie juryleden.
In de concourswerken neemt de fanfare u mee naar Noorwegen met het op
een Noors kerklied gebaseerde verplichte werk “Mästare, alle söka dig”.
Vervolgens wordt u meegenomen naar het verhaal van de “Migyur”, de
verschrikkelijke sneeuwman. Bestaat deze nu niet… of
toch wel…
Wij willen u als Americaan van harte uitnodigen om te komen luisteren naar
één van onze try-outconcerten, de generale repetitie en/of de fanfare aan
te moedigen in de Oranjerie.
Zondag 4 oktober
19.00 uur

Try-outconcert
Bondszaal America

Vrijdag 16 oktober
20.30 uur

Try-outconcert
MFC De Baank Leunen

Vrijdag 23 oktober
20.00 uur

Generale repetitie
Dendron College Horst

Zondag 25 oktober
14.30 uur

Deelname Bondsconcours
Theater Oranjerie Roermond

In samenwerking met Brassband Kunst Naar Kracht uit De Goorn

In samenwerking met fanfare Union uit Zelhem

Wij hopen u te mogen ontmoeten op één van deze data om
uw eigen Americaanse muziekvereniging aan te moedigen!
www.mvcaecilia.nl

Op 10 Oktober zullen wij elkaar het Ja-woord geven.
Wij nodigen u graag uit op onze receptie
van 19.00 uur tot 20.30 uur bij Blauwebessenland

Tom & Gaby
Blauwebessenland
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America

GEVONDEN
Aan de Schiksedijk (voor de voormalige Rabobank) is er een
ZONNEBRIL gevonden.
Meer info: redactie 4642033

Gezocht!!
De werkgroep Vervoer in America is door de grote
vraag naar ritten nog op zoek naar enkele
chauffeurs voor 1 dagdeel per week of als
oproepchauffeur / reserve.
Interesse? Neem z.s.m. contact op met Ruud
Baltussen.
Tel. 077 - 4641396
Gevonden na het Zomerconcert van de fanfare op 10 juli:
blauw-groen fleecevest, inclusief fietssleutel.
Voor meer informatie: marionheijnen@home.nl

Op zaterdagmorgen, van 9.30 t/m 12.30 hebben wij onze
deuren geopend.
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

Een woord een gebaar of een kaart,
Het doet je goed wanneer je iemand die je liefhebt, moet missen.
Met trots kijken wij als familie terug op de waardige
afscheidsdienst in de kerk, die wij mochten hebben bij het
overlijden van ons mam,
NEL POELS-THEUNISSEN
Onze hartelijk dank hiervoor.
Fam. Poels kinderen - kleinkinderen en achterkleinkinderen.
America september 2015
De zes weken dienst is op zondag 15 nov., tegelijk met de
jaargetijde van onze pap, in de parochiekerk van America

Mensen in het nieuws
Op 10 september overleed in Sevenum: Nel Poels-Theunissen,
weduwe van Piet Poels, zij was 90 jaar. Eveneens op 10 september
overleed Henk Seweuster, weduwnaar van Jo Seweuster-de
Brouwer, in de leeftijd van 84 jaar.
Op 22 augustus is Ries geboren, zoon van Chris Heijnen en Shanna
Haegens, broertje van Benthe.
Op 28 augustus werd Tom geboren, zoon van Luc v. Rens en
Marloes Keijsers (Doenssenstraat 18).
Jubilarissen bij voetbalver. AVV zijn Jelle Steeghs, Hubert v/d
Homberg en Dirk Lemmen, allen 25 jaar. 50 Jaar bij de club zijn
Jeu Pouwels en Jan Tielen.
Op 28 augustus zijn Maria Meulendijks en Jean van Straaten in
het huwelijksbootje gestapt.
Gaby van den Munckhof en Tom Faessen trouwen op 10 oktober.
Op 8 oktober zijn Truus en Joep Pouwels - Camps (Schiksedijk 1)
50 jaar getrouwd.
Als nieuwe bewoners verwelkomen we Anita en Mario LindersThielen, Eghaam 1.
We wensen de initiatiefnemers van de Kiendertoko op 2 oktober
veel succes bij hun eerste editie. Op 24 okt. worden een aantal
projecten van Cultureel erfgoed de Zwarte Plak officieel
geopend. Er is veel werk voorafgegaan aan deze verrijking voor het
Peelgebied. Op 11 oktober is de jaarlijkse vlooienmarkt.
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.
Wij zijn afhankelijk van uw gegevens.

