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Wat wordt wanneer opgehaald ?
Download de app “Afvalwijzer “ op uw telefoon. Toets
uw postcode in en bekijk wat er aan de beurt is. Handig.
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.

Een beter milieu begint bij jezelf !!!
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Kosten advertenties: (per 1-3-2017)
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Attentie!
Hier en daar zijn sommige vaste artikelen uit het Peelklokje wat
ingekort. Niet alles hoeft elke maand uitgebreid gepubliceerd te worden.
Veel is er ook op te zoeken. Dit maakt het Peelklokje nog leesbaarder.

in kleur
+ € 20,+ € 10,+ € 5,-

Alle andere advertenties tot 25 woorden € 4,00.
Huwelijksaankondigingen e.d.(1 pag.):€ 22,50 Dit is inclusief
dankbetuigingen (beiden zelf kant-en-klaar inleveren).
Rek.no. voor begunstigers NL39RABO0102506043

KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 15 NOVEMBER A.S.
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).

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.
Ingezonden brieven dienen voorzien te zijn van naam.
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, participanten in het LaefHoês en leden van de OVA kunnen
adverteren.

Alarmnummer algemeen
112
Politie
0900-8844
Gemeente Horst a/d Maas
077-4779777
Kind Centrum De Wouter
0774641918
OJC Cartouche
077 4642166
Handboog (de Krekel)
06-42861821
Jong Nederland (Blokhut)
077 4642983
Redactie Peelklokje
077 4642033
Dagblad De Limburger
077-7110046
Wonen Limburg (Horst)
088-3850800
CIZ Nrd Limburg
088-7891000
Kindertelefoon
0800 – 0432
Melding zwerfvuil 077- 4779777
Beheerder Aan de Brug Kees 06-10100175
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075
Vervoer in America :
0638294416
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023
Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88

Voor minder dringende gevallen: 0900 – 8844
Prov. Klachten telefoon
043-3617070
coord. Kerkbestuur M. Derks 077 4641956
Stichting “ Aan de Brug”
077 4641269
Kantine (v.v America)
077 4641212
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255
Gymnastiekzaal
077 4641924
Dorpsraad America
06-51554717
Hallo Horst a/d Maas
077 3961356
Lokale omroep Horst a/d Maas 077 3987742
Gehandicaptenplatform
077 3986684
Huisartsenpost:
0900-8818
Bestuur ‘t LaefHoes 0774641943
beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl
Gebiedsteam Peel
077-4779777
Synthese Horst
077 397 8500
Meld Misdaad Anoniem”
0800 – 7000
Huisartsenpraktijk America 077 4641707

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn:
043-3617070

Woning huren ??
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op
www.thuisinlimburg.nl vindt u het grootste woningaanbod van Limburg

Hulp of zorg nodig ??
Gebiedsteam Peel gem. Horst aan de Maas voor WMO-zorg.
077-4779777

DE POLITIE NODIG ??????
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
Wijkagenten voor America zijn: Hans Nillesen en Andrea Longstaff.
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 wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl

Gastouder Truus
Ik bied:
Opvang voor kinderen van 0 tot 4 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: ghmreintjes@gmail.com

Synthese, locatie Horst
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst,
Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl
Wij bieden ondersteuning bij:
-

-

Als iedereen een ander helpt, zijn we allemaal geholpen !!
Kijk op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of via de nieuwe
website van America : www.inamerica.nl (elkaar helpen).

Initiatieven in de 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 uitganspunten:
-

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

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
Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden.

Maatschappelijk Werk:
Voor een aanmelding bij het maatschappelijk werk kunt u zich melden bij de
gemeente Horst aan de Maas. Een medewerker van het gebiedsteam zal u te
woord staan. Er is geen spreekuur.

Is voorlopig overdag gesloten.
Op woensdagen van 18.00 -19.00 uur kunnen er boeken geruild worden.
Loop dan gerust eens binnen. Er is dan iemand aanwezig.

Huisartsenpost Noord Limburg
Een dokter nodig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts?
Bel 0900 –8818 (€ 0,15 p/m) www.cohesie.org

OP ZOEK NAAR EEN WONING ?
Wil jij ook wel wonen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg /
Grad Poelsstraat of Meister Rongenstraat ?
Interesse? Reageren kan ook via wonen@inamerica.nl

Eén loket in Horst aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan
met vragen over wonen, zorg, welzijn en administratie.
Stichting Siham, Stichting Synthese, Proteion Welzijn, de Bibliotheek,
Door in Plus en de gemeente Horst aan de Maas
bundelen hun krachten en vormen gezamenlijk het Steun- en AdviesPunt.
STAP is gevestigd in de bibliotheek Horst en kent twee inloopspreekuren:
maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur en woensdagochtend van 10.00 –
12.00 uur.

"Kom d'r beej"
"Kom d'r beej" is de naam van een WhatsApp groep hier in America.
Denk jij ook vaker: "Hoe fijn zou het zijn als....?"
Spreekt jou dit aan en ben je alleenstaand, gescheiden of weduwe/weduwnaar?
Voel je uitgenodigd, sluit je aan en laat je verrassen door de initiatieven van
alle deelnemers en doe mee!
Alleen is maar alleen, samen is meestal zoveel gezelliger!

Voor meer informatie en/of aanmelding:
Peggy Wismans (06-48550730) peggywismans@home.nl

7 dagen per week, 24 u per dag kunt u bij ons terecht in de
boerderijautomaat voor blauwe
bessenproducten, seizoensproducten en
eieren.

Dorpsondersteuner America.
Wanneer ben ik bereikbaar?
Ik ben 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.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp.

Hay Mulders Dorpsondersteuner.

Afspraak bij de gemeente: direct en snel geholpen!
U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? U kunt een afspraak
maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via (077) 477 97 77.

Ook is elke zaterdagmorgen van 09:00 u tot
12:00
u de winkel geopend, hier kunt u naast blauwe
bessenproducten en seizoensproducten ook bevroren blauwe
bessen en geschenkmanden kopen.
Tot snel!
Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15
5966 PM America
www.handjegezond.nl

Madeleine Schuurmans
Verpleegkundig overgangsconsulent, leefstijl coach,
orthomoleculair therapeut.
Voor advies, begeleiding en coaching:
•
Vermoeidheid. Opvliegers. Stemmingswisselingen.
Menstruele problemen. Gewrichtsklachten.
•
Voor optimale gezondheid. Verbeteren sportprestaties.
Voedingsadviezen.

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal
op www.inamerica.nl onder het kopje “het
Peelklokje”

(de meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten, geheel of gedeeltelijk)
Bel of mail voor een afspraak; 06 23451271 of madeleineschuurmans@home.nl
www.madeleineschuurmans.nl

Telefonisch ben ik altijd bereikbaar !!

Attentie ! Wonen in America!
Altijd al zorgeloos willen wonen aan de Grad Poelsstraat in America? Dan
is nu je kans. Het prestigieuze nieuwbouwplan bestaat uit vijf
levensloopbestendige- en vier twee-onder-éénkap woningen. De
toekomstige bewoners van dit woonproject zijn verzekerd van een leven
lang zorgeloos wonen. De negen woningen worden namelijk gerealiseerd
volgens hoge normen op het gebied van gezondheid, milieu en energie.
Als u meer informatie wilt, via Intermakelaars kunt u een brochure
opvragen.

Ook kunt u kijken op de website van het project:
www.9woningenamerica.nl

Repair Cafe America.
We hopen gauw genoeg weer op te starten met
de nodige maatregelen.

Nu spullen weggooien ! Mooi niet !!
Veel mensen ruimen momenteel hun huis op. Soms wordt daarbij wel
heel veel weggegooid. Ook spullen die nog prima gerepareerd kunnen
worden... Wij zouden je willen vragen: gooi kapotte spullen niet weg,
maar bewaar ze nog even.
Straks kun je er weer mee naar het Repair Café.

Activiteiten Aan de Brug.
Voor overige vragen of reserveringen kunt u terecht bij
de beheerder van Aan de Brug: Kees 06-10100175
beheerderaandebrug@gmail.com

Ben je niet fit: blijf dan thuis !!

LAMPIONNENWEDSTRIJD
ST. MAARTEN
Helaas kunnen en mogen wij dit jaar St. Maarten niet op de normale
manier organiseren i.v.m. de Coronamaatregelen. De kinderen mogen
namelijk niet langs de deuren gaan, we mogen niet met z’n allen
verzamelen bij de blokhut en achter St. Maarten aan naar de troshoop
lopen, kijken en luisteren naar het St. Maartensverhaal en genieten van
een heerlijk warm soepje. Jammer hè…..
Maar Jong Nederland en Dagwinkel America
hebben nu de handen ineen geslagen en een
manier gevonden om toch een leuke
lampionnenwedstrijd te organiseren en zo de
goede daden van St. Maarten te gedenken.
Vanaf vrijdag 6 tot en met 10 november 17.00 uur mogen de kinderen
van America hun zelfgemaakte lampion naar de Dagwinkel in America
brengen, want naar de supermarkt mogen we nog wel. In ruil daarvoor
krijg je een zakje snoep van de Dagwinkel en mag je ook een St.
Maartenslied zingen, zoals “Sintermertes veugelke”.
Om 18.00 uur gaan de grote lampen in de winkel uit en de lampjes in
de lampionnen gaan aan. Iedereen kan dan tot 20.00 uur volgens een
vaste route (en op minimaal 1,5 meter uiteraard) door de winkel alle
lampionnen bewonderen. Ook lopen er juryleden rond om alles te
beoordelen, want de mooiste en origineelste lampionnen verdienen
natuurlijk een leuk prijsje. De prijswinnaars zullen thuis verrast gaan
worden. Vanaf 11 november mogen de lampionnen ook weer
opgehaald worden in de Dagwinkel.
Zin om mee te doen?
Maak dan een super mooie lampion, vermeld duidelijk je naam, leeftijd,
adres en telefoonnummer op de lampion en breng hem vanaf 6
november naar de Dagwinkel! En wie weet…

America vaart wel bij coöperaties
America was in 1895 zijn tijd ver vooruit met de oprichting van de Coöperatieve
Zuivelfabriek, de eerste in de gemeente Horst. Samenwerking is al meer dan
een eeuw troef in ons Peeldorp.
DOOR HAY MULDERS UIT DE LIMBURGER (VIA) VAN 14-10-2020

We schrijven het jaar 1892 als Jan van Kessel zich in America vestigt als
bakker in het pand aan de Nusseleinstraat waar nu Cafétaria Hap & Stap
ligt. Van Kessel was naast bakker ook winkelier, caféhouder en had een
maalderij. Later waren veel Americanen ook nog op hem aangewezen als
ze geld nodig hadden. Kortom: Van Kessel had zich in korte tijd een
zodanige positie in het dorp toegeëigend dat mensen nauwelijks om hem
heen konden. Hij maakte daar ‘handig’ gebruik van.
In diezelfde periode kwam onderwijzer Frans Doenssen naar America. Hij
was een man met een groot hart voor het dorp en deed alles wat in zijn
vermogen lag om het welzijn van de inwoners te verbeteren. De
industrialisering aan het einde van de 19e eeuw had in de Peel wel enige
welvaart gebracht, maar niet iedereen had daar profijt van. Producten
van de kleine bedrijfjes werden vaak tegen veel te lage prijzen
opgekocht door handelaren, die alleen oog voor hun eigen portemonnee
hadden. Om paal en perk te stellen aan dit soort praktijken moesten
boeren, tuinders en arbeiders zich verenigen. De eerste stap werd in
1895 gezet. Frans Doenssen stond aan de wieg van de Coöperatieve
Zuivelfabriek in America, de
eerste van de gemeente Horst.
De melk werd destijds voortaan
bij de boeren opgehaald door
ezels en in de fabriek tot boter
verwerkt. De fabriek gaf een
goede prijs voor de melk.
Voorheen leverden de boeren
rechtstreeks aan dorpswinkeliers zoals Van Kessel, die
er veel minder voor betaalde.
Door zich te verenigen en
samen te werken – coöpereren
– namen ze het heft in eigen
handen. Zo ontstonden ook de
Boerenleenbank (opgericht in
1908 en een van de eersten in

de buurt), de Eiervereniging in 1912 (de eerste levering was één kist met
500 eieren uit héél America), de Stierhouderij (in 1912 gestart met één
stier), de Boerenbond in 1915 en de Werkliedenvereniging in 1917.
Verder werd in 1926 de Tuinbouwvereniging opgericht.
Uit de Werkliedenvereniging ontstond in 1918 de coöperatieve
kruidenierswinkel, beter bekend als de Coöperatie Vooruitgang. Die
groeide uit tot een bloeiende onderneming die de concurrentie met
andere winkels glansrijk kon doorstaan (zie advertentie uit 1937).
In de regio, dus ook in America waren de coöperaties van enorme
betekenis voor de land- en tuinbouw. De inkoopcoöperaties zorgden
ervoor dat de boer zijn kunstmest, zaai- en pootgoed en veevoer tegen
de marktprijs werd geleverd. Voorheen was hij voor de afzet van boter
en eieren afhankelijk van marktkooplieden en winkeliers. De ‘goede’
prijs voor vlees, eieren, boter en groenten zorgde in de eerste decennia
van de 20e eeuw voor een bescheiden welvaart op de zandbedrijven in
de regio.
De geschiedenis herhaalt zich: 120 jaar na dato werd er in America weer
een coöperatie opgericht, de Dorpscoöperatie. Dit gebeurde op 31 maart
2015.
In een relatief kleine gemeenschap als America is het belangrijk dat
mensen met elkaar en voor elkaar zorgen voor een prettige leefomgeving
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
gezamenlijk activiteiten ondernemen.
De missie van de Dorpscoöperatie is om
activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden te
faciliteren. De coöperatie is de
rechtspersoon, waar vrijwillige initiatieven in
kunnen worden ondergebracht.
Haar motto luidt: America dat stiët, ma
neet zonder oow!
Goede voorzieningen, gezamenlijke
activiteiten en mogelijkheden om te
ontmoeten zijn belangrijk. Sprekende voorbeelden hiervan zijn Inloop de
Hoeskamer en het project Vervoer in America (VIA) dat al zo’n vijf jaar
met veel succes draait. Onder de Dorpscoöperatie vallen momenteel ook
het koersballen, de computerclub, de AED/reanimatiecursus, het
Eetpunt, het Repaircafé, buurtvereniging De Perdsvotten en Samen
Creatief
Alle activiteiten draaien op vrijwilligers. Om ze bestuurlijk onder één
noemer te brengen is de Dorpscoöperatie America (DCA) opgericht.

Mogelijk kunnen in de toekomst meer activiteiten hierin ondergebracht
worden. Zoals de naam al zegt, is een coöperatie een samenwerking
voor en door leden. Uiteindelijk is het doel dat zo veel mogelijk
inwoners van America lid worden. Als deelnemer aan activiteiten,
vrijwilliger of ondersteunend lid.
U hoort nog van ons, want we zijn nog op zoek naar leden en mensen die
ons bestuur komen versterken. Wie weet, iets voor U!!

Vacature M/V
Ben jij een enthousiaste man of vrouw vanaf 16 jaar die
ervan houdt om buiten te zijn, creatief en/of sportief en
energie krijgt om met kinderen en jongeren om te gaan?

Dan zoekt Jong Nederland America jou!
Jong Nederland America is op zoek naar vrijwillige groepenbegeleiders
die één avond in de week met een bepaalde leeftijdsgroep spel, sport en
het buitenleven ontdekt! Dit kan zijn in de vorm van balspellen, knutselen,
bosspellen, (speur)tocht etc. Daarnaast worden er door het hele jaar heen
aanvullende activiteiten voor deze jeugd georganiseerd, zowel in America
als provinciaal en gaan we jaarlijks natuurlijk op zomerkamp. Hier kun je
dan ook aan deelnemen uiteraard.
Op dit moment zoeken wij enkele extra vrijwilligers voor onze jongste
groepen, met name voor De Snoepertjes (5-7 jaar) die op vrijdagavond
van 18.15 tot 19.15 uur bij elkaar komen.
Maar ook voor andere groepen is alle hulp welkom. Doe je liever andere
vrijwilligerstaken, of wil je gewoon bij andere activiteiten meehelpen, laat
het dan ook weten. Wij kunnen altijd wel wat extra handjes gebruiken.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een avondje meedraaien of
heb je nog aanvullende vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag!
Je kunt een bericht sturen naar Marco Hesp via info@jnamerica.nl,
of bel/app 06-51554717.
Wij vragen een Verklaring Omtrent goed Gedrag inzake omgang met minderjarigen indien
men vrijwilliger wil worden. De kosten hiervoor zal JNA uiteraard voldoen.

Stemmers bedankt!
Dank aan alle Rabobankleden die hun stem hebben uitgebracht op Jong
Nederland America
met de Rabo
ClubSupport actie.
Uiteraard zijn wij
reuze benieuwd naar
de uitslag. Zeker is
dat de opbrengst
goed besteed zal
worden.
Ben je nog geen lid
en wil je volgend jaar
ook stemmen op ons
(en/of andere
Americaanse
verenigingen), ga dan
naar je Profiel in de RaboApp en zet het vinkje aan bij Lidmaatschap!

Makkelijk Melding Maken!!!
Wist u dat er handige App’s bestaan waarmee u zeer
gemakkelijke melding kunt maken van “problemen”
buiten op straat, zoals een losliggende stoeptegel,
graffiti, stankoverlast, afval, hondenpoep, wegen of een kapotte
straatverlichting?
Met de “Buiten Beter” of de “Mijn Gemeente” App is uw
melding zo gedaan bij de gemeente. Foto maken, locatie
aangeven en het probleem omschrijven en klaar is……

Pas op voor vele manieren van
oplichting
Laat u niet foppen!
Het kan u veel geld kosten.
Uitnodiging
Op woensdag 11 november 2020 staat de eerstvolgende
Openbare Dorpsraadvergadering gepland.
Maar zolang de strenge Coronamaatregelen gelden
zullen wij niet fysiek bij elkaar gaan komen.
Heeft u vragen aan de dorpsraad?
Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl
of bel 06-51554717.

Vervoer in America
Rit bestellen via: 06-38294416 op ma. t/m
vrij. tussen 10 en 12 uur.
Ook hier geldt: niet fit, bestel geen rit !

Gebruik alleen dit nummer, a.u.b. geen privénummers.
Er wordt geadviseerd om alleen noodzakelijke ritten aan te
vragen!

Ondanks alles toch een bijeenkomst ?
Klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar) te huur. De setjes zijn tegen een
vergoeding per dag (€ 4,- per set) te huur. Er zijn sets te huur met beschermers
voor binnengebruik (€ 6,50 per set) .

Er zijn ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-)
Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)

Past. Jeukenstraat 6 – America
Alle zorgdisciplines onder één dak
midden in het centrum van America:

Zie ook www.laefhoes.nl

Houd America Schoon!
Met enige regelmaat wordt er groenafval en ook
soms restafval gestort, bijvoorbeeld aan de
rand van de Kabroeksebeek, De Schaak, langs
de weg en ook in windsingels. Deze locaties zijn
hier niet voor bedoeld natuurlijk. Graag gebruik maken van bladkorven
in uw buurt voor groenafval. Restafval graag in de bruin/gele
afvalzakken die bij Ine Derks-Haegens verkrijgbaar zijn. Voor groter grof
afval kunt u bellen met de gemeente 077-4779777 voor gratis ophaling.
Ook worden er regelmatig plastic zakjes met hondenpoep in de
bladkorven gegooid. Dit is niet de bedoeling en mag ook niet!
Hondenpoep mag in de daarvoor geplaatste prullenbakken of gewoon
thuis in de prullenbak bij het restafval!
Bij voorbaat dank. Namens alle Americanen

KBO Nieuws,
Beste leden.
We zitten in een lastig jaar. Bijna al onze
activiteiten zijn niet door gegaan. Wel hebben we een bloemen
actie gehouden en nog een fietstocht met(regen)en het minigolf
kunnen doen. De dagtocht is ook niet door kunnen gaan door te
weinig opgaves (wat ook begrijpelijk was). In de bus moesten
mondkapjes gedragen worden wat ook niet prettig is. Het happen
en trappen is in eerste instantie niet door gegaan i.v.m. de hitte,
toen hebben we besloten dit door te schuiven naar de laatste
fietstocht van het jaar, daar hadden zich wel veel leden voor
opgegeven maar toen strooide corona weer roet in het eten. De
laatste drie activiteiten kunnen ook niet doorgaan zoals de leden
vergadering, spellenmiddag en de kerstviering, wat heel erg
jammer is. De kerstviering is toch een activiteit waar veel van
onze leden naar uitkijken. De kerstviering gaan we op een andere
manier doen zodat onze leden toch het gevoel krijgen dat er wel
aan hun gedacht wordt in deze moeilijke tijden. Wat dat is blijft
nog even een verassing. Blijf gezond zodat wij jullie in het volgend
jaar weer leuke activiteiten aan kunnen bieden, hopelijk is er dan
meer mogelijk.
Voor vragen bel 0774641336 / 0620702173.

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze
website: www.svoxalis.nl
Opening Accommodatie SV Oxalis op
Sportpark Wienus
In 2010 startten 4 korfbalverenigingen uit
Horst, Hegelsom, Meterik en America een
samenwerking. SV Oxalis werd in 2014
opgericht. Na 6 jaar zijn we trots dat we
een thuis hebben op Sportpark Wienus.
Vrijdag 25 september werden onze
nieuwe kleedlokalen en ons kunstgrasveld
officieel 'met een strakke worp' geopend door wethouder Han Geurts. Voorzitter
Marieke van Asten hield een mooie speech waarin werd teruggeblikt op de
bouw. Oxalis wil nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd in
de realisatie hiervan. De kantine en andere faciliteiten op Sportpark Wienus
delen we met VV Hegelsom en beugelclub Ons Plezier.
Corona Update
Vanaf 14 oktober 22.00 uur gelden er extra maatregelen om de verspreiding van het
corona virus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook onze vereniging.
Wedstrijden zijn helaas niet meer toegestaan, waardoor de competitie voorlopig is
stilgelegd. Oxalis zal de trainingen zoveel mogelijk laten doorgaan.
Voor iedereen geldt:
• Kleedkamers en kantine zijn gesloten
• Toeschouwers zijn niet toegestaan op het sportpark. Na afloop van de training dient de
sporter de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
• Elke sporter mag een eigen keuze maken om wel of niet te trainen, niemand kan
verplicht worden.
Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:
• Qua trainingen zijn er geen beperkingen
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training
Voor teams Senioren, Midweek, Recreanten en KombiFit geldt:

• Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden
• Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn
• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten
opzichte van elke medesporter
• De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen
• Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan
• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training
Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, we hopen dat als iedereen zich
aan de nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines binnenkort weer veilig
open kunnen gaan voor publiek en de competitie hervat kan worden. Zie verder onze
website met de Corona richtlijnen: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=1571.

Een letter van Oxalis in de schoen, moet je doen!
Sinterklaas staat weer voor de deur. Oxalis verkoopt ook dit jaar weer chocoladeletters
van Verkade fairtrade chocolade (135 gram per stuk) in de smaken melk, puur en
hazelnoot. De letters kosten € 3,25 per stuk.
Bestellen kan t/m 8 november bij Yvonne Swinkels, penningmeester,
penningmeester@svoxalis.nl
Tussen 21 en 27 november worden de letters afgeleverd bij de kopers.

Sparen voor Oxalis met de Sponsor Spaaractie bij PLUS Lucassen
De Sponsor Spaaractie bij PLUS Lucassen is weer gestart! Spaar zoveel mogelijk munten
voor je favoriete club SV Oxalis! De actie loopt van t/m zaterdag 5 december 2020.
Bij besteding van 10 euro* ontvang je een muntje dat je vervolgens in de buis van je
favoriete club stopt. Deze staat in de winkel. Op basis van het aantal ingezamelde
muntjes wordt er € 15.000 euro verdeeld over de deelnemende verenigingen!

Bewegen voor alle leeftijden, kom naar KombiFit!
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. KombiFit bestaat uit verschillende
(spel)activiteiten, waarbij samen sporten, bewegen en gezelligheid voorop staan. Dit
alles op eigen niveau en zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden.
Activiteiten zijn o.a. sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen.Kom nu 3
trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is! Meer info bij Bianca van
den Munckhof, mailadres: wervingenbehoud@svoxalis.nl

Agenda
• Grote Clubactie (bestellen loten kan tot 10 november via info@svoxalis.nl)
• 09-11-2020: Start zaaltrainingen De Kruisweide Sevenum
• 14-11-2020: KangoeroeKlup training Sporthal De Kruisweide Sevenum

Vrienden van de Fanfaar.
Een club om de fanfare van America een financieel te
steunen in de breedste zin van het woord. De fanfare
heeft de repetities in groepsverband net voor de
zomervakantie opgestart en kan inmiddels gelukkig
weer compleet repeteren en… niet onbelangrijk ook
napraten, beide uiteraard op gepaste afstand. Gelukkig kan dit nog
onder de huidige maatregelen tegen Corona. Ondanks de onzekere
situatie wil het bestuur van de fanfare met een positieve blik naar de
toekomst kijken. Het behoeft geen uitleg dat de fanfare daarbij alle
steun onder de huidige situatie goed kan gebruiken. Voor € 50 per jaar
kun ook jij vriend worden en Muziekvereniging St. Caecilia steunen om
haar rol voor de gemeenschap voort te zetten.
Inlichtingen en/of aanmelden kan via www.vriendenvandefanfaar.nl, email info@vriendenvandefanfaar.nl, bij Paul Engels 06-45040233 of
Pieter vd Homberg 06-26635400.
Hallo kinderen van America,

Hallo allemaal,
Ook dit jaar hebben we een bericht ontvangen uit
Spanje van Sinterklaas en zijn Pieterbazen!
Sinterklaas heeft enorm veel zin om naar
Nederland te komen en samen met jullie het
Sinterklaasfeest te vieren.
Helaas zal het dit jaar een iets ander feest zijn
dan we gewend zijn. Door de huidige corona-maatregelen zijn er
overal al dingen anders dan andere jaren. Dit houdt voor America
ook in dat er dit jaar geen traditionele Sinterklaas intocht zal zijn.
De Sint zal de kinderen dit jaar wel gewoon de school bezoeken
waardoor de Sint toch de voordrachtjes van de kinderen zal
kunnen zien.
Sinterklaas en de Pieten hebben er in ieder geval al zin in!

Voor meer informatie bezoek ons ook op
twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: www.facebook.com/OxalisHorst
en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis

Hartelijke groeten,
Intocht Comité America

Gezamenlijke Nationale Collectes
America 2020. Collectemaand September
Opbrengsten per fonds
Alzheimer Nederland
Brandwondenstichting
Diabetes Fonds
Epilepsiefonds
Fonds Gehandicaptensport
HandicapNL
Hersenstichting
Jantje Beton
Nationaal Fonds Kinderhulp
KWF Kankerbestrijding
Longfonds
Maag Lever Darm Stichting
MS Fonds
Nierstichting
Prinses Beatrix Spierfonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Reumafonds
Rode Kruis Nederland
Vastenactie
TOTAAL

€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 162,99
€ 3.096,76

Bedankt allemaal voor uw bijdrage!
Bedankt iedereen!
Voor alle felicitaties, kaarten en bloemen die we mochten
ontvangen.
Dit heeft onze 60 jarige trouwdag onvergetelijk gemaakt.
Jac Peeters en Bertie Willems
Schiksedijk 11, America

Voetbal AVV America Veteranen
Programma: de wedstrijden gaan helaas weer niet door i.v.m.
corona, maar……
Voor wie straks wil genieten van een leuk potje voetbal: (als het weer kan) op
zaterdagmiddag op Sportpark Erica.

De trainingspakken van de veteranen worden gesponsord door Café
Boëms Jeu.

De tenues worden sinds kort gesponsord door Mart Mulders
Timmerbedrijf en Loonbedrijf Hendrix & Smits BV

Voetbal AVV America 1
Programma: het is onzeker hoe de verdere verloop van de competitie zal zijn.
We hopen, als het weer kan, net als voorgaande jaren weer op de steun van ons
trouwe publiek. Zie hiervoor onderstaande afspraken.
Kijk op www.avvamerica.nl voor actueel nieuws.

Hoofdsponsoren van AVV zijn

Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu.

Anderhalf jaar geleden richtte Miranda Hermkens Stichting “Bleumkes
vaan Geluk” op.
Een belangeloos initiatief dat alleenstaande
en/of eenzame ouderen in Horst aan de Maas
verrast met een bezoek en een bloemetje. In
oktober 2019 kreeg Miranda hulp van Stephanie
van Rensch en sindsdien wordt Bleumkes vaan
Geluk gedragen door twee betrokken
vrijwilligers. “Het is een ontzettend dankbaar
gevoel om de ouderen te mogen bezoeken en
ze te verblijden met een bos bloemen maar
iedere keer als we de deur achter ons dicht
trekken en een oudere weer alleen achter laten, voelt het alsof we halverwege
een verhaal weglopen…”. Wij wilden daarom graag een initiatief opzetten om
de ouderen in onze gemeente, die daar behoefte aan hebben, samen te
brengen. Een verbinding, niet als groep maar middels een samenzijn van twee
mensen. MOMENTJES VAAN GELUK was geboren!

Stichting Momentjes vaan Geluk is een contactbureau voor alleenstaande
en/of eenzame ouderen (70+) in de gemeente Horst aan de Maas. Een
contactbureau in de breedste zin van het woord dus niet alleen voor het
vinden van een partner maar ook voor het vinden van een lieve vriend of
vriendin, een maatje. Iemand om mee koffie te drinken, mee te
wandelen, samen te praten of lief en leed mee te delen. We gaan samen
met u op zoek naar een leeftijdsgenoot, een lotgenoot, iemand waar u een klik
mee heeft en die u begrijpt. Met dit initiatief hopen we een grote groep
alleenstaande/eenzame ouderen in Horst aan de Maas te bereiken. Ons doel is
het vinden van een verbinding tussen twee mensen die alle gewenste momenten
samen met elkaar willen delen en hierin hun momentjes van geluk weer mogen
vinden. Wilt u meer weten over onze stichting of wilt u zich aanmelden? Dat
kan! Wij helpen u graag en er zijn geen kosten aan verbonden. Neem

gerust contact met ons op. Namens Stichting Momentjes vaan Geluk,
Stephanie van Rensch (Telefoon 06-48437582) Miranda Hermkens
(Telefoon 06-48437583)

Nieuwe sporthal Hegelsom America Meterik en een
extra accommodatie voor de winterperiode
Het college wil investeren in een nieuwe sporthal op de locatie sportpark
De Vonckel te Meterik en een airdome aan schaffen als oplossing voor de
piek in de binnensportaccommodaties in de wintermaanden.
Dit stellen zij voor aan de gemeenteraad, die daar in november over
besluit.
Een airdome is een flexibele opblaashal die in de winter kan worden
ingezet als er meer vraag is naar zaalcapaciteit.
In juli 2019 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Binnensport
vastgesteld. Daarin staan enkele toekomstrichtingen voor de
verschillende dorpen met betrekking tot de binnensportaccommodaties
in onze gemeente. Een onderdeel hiervan is het realiseren van deze
nieuwe sporthal voor het cluster Hegelsom, America, Meterik en
Griendtsveen, vanwege de verouderde gymzalen en de veranderende
vraag.
Met verenigingen en dorpsraden en omwonenden is eerder al gesproken
over deze mogelijke plannen. Na positief besluit in de gemeenteraad
gaan wij de plannen gezamenlijk verder concretiseren. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de precieze inpassing van het gebouw en de airdome.

Gemeente Horst aan de Maas

Leergeld Horst aan de Maas helpt
gezinnen met een laag inkomen bij
het betalen van de ouderbijdrage
en schoolnota
Niet betalen is vaak ook niet meedoen aan
leuke activiteiten
Ouders met kinderen op de middelbare school betalen gemiddeld € 185,tot € 264,- per kind, per jaar aan vrijwillige ouderbijdragen. Het zijn de
kosten die scholen maken voor alle extra activiteiten buiten het gewone
lesprogramma zoals schoolreisjes, excursies, werkweken, uitwisselingen
en buitenland reizen. Ze komen bovenop de gewone schoolkosten voor
boeken, laptops, schoolspullen en vervoer. Kinderen waarvan hun ouders
de extra activiteiten niet kunnen betalen, mogen meestal niet meedoen
aan de extra activiteiten. In de gemeente Horst aan de Maas kunnen
gezinnen met een inkomen rond 120% van het bijstandsniveau, financiële
steun ontvangen bij het betalen van de ouderbijdrage en de schoolnota’s
via Stichting Leergeld Horst aan de Maas. Zo kunnen alle kinderen
meedoen aan de extra activiteiten op school. Heel belangrijk want
kinderen die gewoon mee kunnen doen op school, blijken gezonder,
maken vriendjes en ontwikkelen zich beter. De regeling is er ook voor
werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Meer
informatie en aanvragen? Ga naar www.leergeldhorstaandemaas.nl.

Wij danken iedereen die ons heeft gesteund tijdens de
grote RABO Club-Actie

Op zoek naar zorg
op maat?
Bij ons kunt u terecht bij de
volgende disciplines:
Fysiotherapie
Echografie
Ergotherapie
Osteopathie
ZwangerFit
Mindfulness
E-Gym
Pilates
Diëtiste Eefje Smits
Verpleegkundig overgangsconsulente Madeleine Schuurmans
Telefonisch: 077-3982834
E-mail: info@fysiowestsingel.nl
Whatsapp: 06 – 449 244 23
www.fysiowestsingel.nl
Locatie: Horst: Westsingel 96 (’t Zorghoes) 1e verdieping
Westsingel 104 (Nieuwbouw) 1e verdieping
Locatie America: Pastoor Jeukenstraat 6 (Laefhoes) 1e verdieping

Activiteitenoverzicht America november / dec. 2020

Apotheek en huisartsenpraktijk America.
Iedere dag bereikbaar
Huisartsen
Maandag
8.00 – 12.30
dinsdag
8.00 – 12.30
woensdag
8.00 – 12.30
Donderdag 8.00 – 12.30
Vrijdag
8.00 – 12.30
In de pauzes gesloten.

Apotheek
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–
–

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Spoedrecepten: na 15.00 uur bestellen via telefoonnummer 077-4674175
Afhalen recepten: iedere dag vanaf 13.00 uur.
Voor spoedgevallen in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen kunt u
contact opnemen met de Huisartsenpost Noord Limburg 0900-8818
De huisartsenpraktijk is iedere werkdag telefonisch
(077 4641707) bereikbaar van:
08.00 - 10.30 u
11.00 - 12.00 u
13.00-17.00 u
Voor herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen:
https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl

NB
I.v.m. de ontwikkelingen van het coronavirus is het doorgaan een
aantal activiteiten onder voorbehoud en nog onzeker voor de komende tijd. Hou
de website www.inamerica.nl en facebook “America dat stiet” in de gaten de
komende weken of neem contact op met de betreffende contactpersoon.
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail)
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl

Oktober
31 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America

November
4 – Eetpunt
10 – Dag van de Mantelzorg – anders dan anders
10 – Sintermerte (St. Maarten) anders dan anders
11 - Kienen voor ouderen ovb
13 – Computerclub America, 9-11 uur
15 – Inleveren Kopie Peelklokje
21 – Americaanse Quiz - alternatief escape
28 – Sinterklaasmiddag (jongste groepen)
28 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
28 – Caecilia-avond Fanfare St. Caecilia ovb

December
2 – Eetpunt
7/20 – Apenkooi JNA
9 - Kienen voor ouderen
12 - Repair Café in ’t LaefHoes van 10-12 uur
13 – Inleveren Kopie Peelklokje
16 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst (20 uur)
18 – Kerstviering KBO (alternatief)
25 – Optreden Fanfare Hoogmis 1e Kerstdag.
19/12 t/m 3/1/2021 – Kerstvakantie

Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail)
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl

Op 10 november is de jaarlijkse

dag voor de Mantelzorgers.
Bent u mantelzorger en nog niet geregistreerd als mantelzorger?
Neem dan contact op met Synthese: a.damhuis@synthese.nl

Te koop: 40 m2 mooie klinkers Waaltjes (nog in de
verpakking) en 4 m2 Portugees graniet. Alles nog niet
gebruikt. Voor informatie:
Werkgroep Kloostertuin, Ellen Jacobs 06 22123006

Zij Vooruit! en Corona
Door de gedeeltelijke lock-down waar we nu in zitten, heeft Zij
Vooruit! besloten om de komende bijeenkomsten te annuleren. We
hopen ons programma weer snel te kunnen hervatten. Uiteraard
krijgen alle leden daar persoonlijk bericht van.
Blijf gezond en hopelijk tot gauw.

Onze winkel is geopend voor:
-

Blauwe bessen uit de diepvries €5,- per kilo
Blauwe bessen producten
Geschenkmanden en tassen
Cadeaubonnen

Kijk op www.blauwebessenland.nl voor onze actuele
openingstijden.
Tom & Gaby Faessen
Dorperpeelweg 1
0639239265
5966PM America
info@blauwebessenland.nl

Sinds kort is deze plaquette aangebracht op het geboortehuis van Hub
van Doorne. Tevens ode aan Ab Rongen.

Alle stemmers / leden van de RABO bank: dank
voor jullie steun in de RABO Support actie aan
een van de vele Americaanse verenigingen !!

Horstenaar start boekproject via
voordekunst.nl
Vier jaar na ‘Tijd heelt alle woorden’
Zijn eerste boek met columns, korte verhalen en gedichten kwam in 2016
uit. Dankzij een groot aantal donateurs, dat via de crowdfundsite
voordekunst.nl samen het benodigde bedrag bij elkaar bracht, ontstond
toen ‘Tijd heelt alle woorden’. Nu, vier jaar later, is Geert van den Munckhof
uit Horst een nieuw boekproject gestart, via dezelfde crowdfundsite.
Werktitel: ‘Waar het hart vol van is…’.
Gedichten op muziek
‘Er is in vier jaar tijd veel nieuw materiaal bijgekomen’, vertelt hij. ‘Bovendien lag
er ook nog heel veel uit het verleden, waarvan ik vind dat het een ander podium
verdient. Anders dan alleen maar op internet. Sinds 2006 bewaar ik namelijk alles
wat ik schrijf op mijn website geertvandenmunckhof.com. En niet alleen wat ik
schrijf is daar te vinden. Vaak draag ik mijn teksten of gedichten voor op de
muziek van mijn buikorgel. Filmpjes en geluidsopnames daarvan wil ik nu via het
boek ook toegankelijk maken, door gebruik te maken van QR-codes.’
Troost en herkenning
De rode draad van zijn vorige boek was troost en herkenning. In veel van zijn
columns, korte verhalen en gedichten is dat nog steeds terug te vinden. Van den
Munckhof: ‘Wat ik merk, is dat emoties van mensen een universeel karakter
hebben. Wat andere mensen meemaken, raakt mij ook. En wat mij raakt, roept
ook vaak herkenning op bij anderen. Aan dat gevoel, aan die emoties woorden
geven, dat vind ik het mooie aan schrijven. Als dat vervolgens herkend wordt door
de lezer, die daar steun aan kan ontlenen, dan voelt dat goed. De werktitel van
mijn nieuwe boek is niet voor niets ‘Waar het hart vol van is…’. Vorig jaar won
Geert van den Munckhof nog de Rooje Roos publieksprijs van de poëzie- en
prozawedstrijd De Raadselige Roos, met zijn gedicht ‘Voorbij’. Van den
Munckhof: ‘Een eervolle onderscheiding, die met name recht doet aan een hele
belangrijke reden dat ik schrijf: voor het publiek. Het gedicht krijgt zeker een plek
in mijn nieuwe boek.’
Provinciale steun
Zijn nieuwe boekproject op voordekunst.nl heeft zelfs provinciale steun
verworven. ‘Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Die steun zorgt er voor dat er een
fikse stap in de goeie richting is gezet, als het gaat om het behalen van het
streefbedrag om het nieuwe boek te realiseren. Maar we zijn er nog niet. Dus ik
hoop dat er nog mensen zijn, die willen voorintekenen middels een donatie. Op
mijn campagnepagina op voordekunst.nl is te lezen hoe dat kan en welke
tegenprestaties daar tegenover staan.’ Als alles verloopt zoals gehoopt, zal het
boek begin volgend jaar het levenslicht zien. Een spetterende boekpresentatie
heeft hij al in gedachten. Zijn hart zit er al vol van.

EETPUNT AMERICA
Wij gaan weer starten met het Eetpunt.
Dit kunnen wij op een veilige manier doen.
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te eten!!! Dan bent u
van harte uitgenodigd.
Woensdag 4 november 2020 er een Eetpunt.

Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 1
november 2020.
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd.
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 (€ 13,00) betaalt u 4 november.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 13,00
bij Mien Cuppen Hoebertweg 2 (tel. 077–4641828 – 06-23234707) ook
tijdens het Eetpunt.

MEDEDELING ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA
I.v.m. de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en de
maatregelen die door het kabinet zijn genomen verandert er weer het
e.e.a. in onze kerk.
Er mogen slechts 30 personen aanwezig zijn in de kerk tijdens een mis.
Kom niet naar de kerk wanneer u klachten heeft.
Een gedeelte van de banken is afgesloten. Houd de 1,5 meter afstand in
acht. Gezinsleden uit 1 samenwonend gezin mogen met meerderen in de
bank plaatsnemen. Bij binnenkomst de handen ontsmetten en een
briefje invullen met naam en telefoonnummer. Er zal een vrijwilliger bij
de deur aanwezig zijn. Volgt u s.v.p. zijn/haar instructies op.
Bij het binnengaan in de kerk en bij het naar buitengaan dient men een
mondkapje te dragen.
Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis moeten sturen niet
heel groot is. Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan
reserveren. Dat kan bij Ine Daniëls 077-4641438 of 0618260231 of via mail: h.i.daniels@home.nl
Verder zal er i.v.m. de coronamaatregelen in de kerk geen
Allerzielenviering zijn op zondag 1 november. Wel zal er om
15.00 uur een gravenzegening plaatsvinden op ons kerkhof.
Fanfare St. Caecilia zal deze zegening muzikaal begeleiden.
De kerk is dan ook geopend van 14.30 uur tot 15.45 uur om een kaars aan
te steken en/of voor een kort stil gebed.

Werkgroep Oud America adopteert graf gesneuvelde
Engelse militair.
Aan de rand van Venray, aan de achterzijde van het ziekenhuis,
bevindt zich, in een prachtige groene omgeving, de Militaire
Erebegraafplaats van het Gemenebest, officieel genoemd; “CWGC
Venray War Cemetery”, in beheer bij de Commonwealth War
Graves Commission. Op deze Erebegraafplaats rusten in totaal 692
militairen en 1 burger, allen omgekomen in de periode tussen
september 1944 en juni 1945.
De werkgroep Oud America heeft sinds kort het graf geadopteerd
van een van deze Engelse soldaten: William Carden.
William is 21 jaar als hij, samen met een nog
onbekende soldaat, om het leven komt bij de
bevrijdingsacties tussen Griendtsveen en America op
31-10-1944. Na zijn overlijden wordt hij begraven in
een veldgraf, waarschijnlijk in het Kerkbos in America. Zijn
regiment behoorde tot de bevrijders van o.a. America. Waarom en
hoe hij dan in America terecht is gekomen en is begraven op een
onlogische plek is onduidelijk. Dit wordt nog onderzocht.

Ze kwamen van Griendtsveen via Helenaveen dwars door de Peel
over de Zwarte Plak in een omtrekkende beweging naar America.
Gegevens William Carden:

Wijzigingen in de maatregelen proberen we te plaatsen in het
Peelklokje, maar we hangen ook een lijst op de kerkdeur en/of in het
mededelingenbord naast de kerkdeur.
Wij danken u voor uw begrip.
De parochiecoördinatoren.
Rooster voor de komende maanden: (als er geen mis is, is de kerk gesloten)
01 nov.
GEEN MIS wel om 15.00 uur gravenzegening m.m.v. Fanfare St. Caecilia
08 nov.
GEEN MIS
15 nov. Mis
11.00 uur
22 nov.
GEEN MIS
29 nov. Mis
11.00 uur
06 dec.
GEEN MIS
13 dec. Mis
11.00 uur
20 dec.
GEEN MIS
Van Kerstmis tot Nieuwjaar is nog geen schema beschikbaar.

We zien het als eerbetoon aan diegenen, die ons de vrijheid
hebben gebracht, zelfs hun leven hiervoor gegeven hebben.
Voor wie in de buurt van de begraafplaats komt, het grafnummer
is Vak 6, Graf G4.
Werkgroep Oud America

Voetbal AVV America Veteranen
Programma: de wedstrijden gaan helaas weer niet door i.v.m.
corona, maar……
Voor wie straks wil genieten van een leuk potje voetbal: (als het weer kan) op
zaterdagmiddag op Sportpark Erica.

De trainingspakken van de veteranen worden gesponsord door Café
Boëms Jeu.

De tenues worden sinds kort gesponsord door Mart Mulders
Timmerbedrijf en Loonbedrijf Hendrix & Smits BV

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal
op www.inamerica.nl onder het kopje “het
Peelklokje”
ateroverlast in je tuin?
Wat kun jij doen om dat te voorkomen?
Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de
grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen
onder water komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme
regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en
verharding in tuinen. Wat kun je doen om het verschil te maken? Als inwoner
kun je op verschillende manieren aan de slag met jouw omgeving
klimaatbestendig maken. Door jouw bijdrage help je mee aan het voorkomen
van wateroverlast, droogte, hittestress en verbeteren van de waterkwaliteit.
Oplossing op eigen terrein
Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om
maatregelen te nemen. Op www.waterklaar.nl staan verschillende oplossingen
die genomen kunnen worden op eigen terrein zoals het afkoppelen van de
regenpijp of het aanleggen grindterras.

21 November – de Mythe van de prevelende Peelgenezer
– Escape game met een Americaans tintje.
Alternatief voor de Americaanse quiz.
Veel plezier!

Zorg en ondersteuning in America
America heeft de ambitie om een vitaal en levensloopbestendig
dorp te worden. Vitaal zijn we al, levensloopbestendig moet nog
grotendeels ingevuld worden. De Werkgroep America zorgt is al
een tijd bezig met ontwikkelen en vormgeven van deze ideeën en
plannen. Ook dit kunnen we niet zonder de inwoners van het
dorp.
Begin oktober werden er een 3-tal interessante rondetafelgesprekken gehouden over dit thema en de plannen voor de zorg in
America voor de toekomst.
Dit soort kleinschalige gesprekken zijn erg waardevol. Intussen zijn
er plannen om meer van dit soort kleine gesprekken te gaan
houden. Corona maakt dit wat lastig.
Bent u toch nieuwsgierig geworden ?
Reageer dan via mail: zorg@inamerica.nl

KIENT u ook mee??
Kom gezellig kienen bij de ouderen op woensdag 11 november!
U bent weer van harte welkom !.
Het begint om 14.00 uur in de Kabroekzaal. Coronaproof!
Zaal is open om 13.00 uur. Het is altijd gezellig.

Café Boëms Jeu

Boëms blieft Boëms :
altijd
Alderwets gezellig

Kendedie ?
Deze maand een foto van een kleuterklas.
Gegevens (namen en jaartal) hierover kun je sturen naar
info@oudamerica.nl Dank hiervoor.
De foto van de vorige keer met de groepsfoto bleek uit 1936 te
zijn van de familie Janssen. De foto is genomen in Melderslo.
De ouders van Piet Janssen (van Blaks Frans) van de Lorbaan staan
er op.

Op 6 november 2020 zijn wij 50 jaar getrouwd.

Elke week “nieuwe, oude foto’s” op de facebookpagina
America dat stiet !

We vieren deze dag samen
met kinderen en kleinkinderen.

Werkgroep Oud America

Piet en Fien Derix – Thijssen
Meister Rongenstraat 7
5966 RX America

Plannen rond geluidsoverlast spoor
Op 15 november a.s.
hoopt

Hay Poels
90 jaar te worden.
Hay, alvast een fijne
verjaardag en nog
vele gezonde jaren
toegewenst.

WhatsApp Buurtpreventie in
America!
Wil je meer weten of wil jij ook een Americaanse WABPGroep opstarten, neem dan contact op met Marco Hesp,
06-51554717 of via veiligamerica@gmail.com.

Laten we samen America veiliger maken!!!

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal
op www.inamerica.nl onder het kopje “het
Peelklokje”

De afgelopen tijd zijn er diverse plannen naar voren gekomen om
geluidsoverlast van treinen in het centrum van America te beperken.
1.
Het plan om geluidschermen te realiseren aan beide zijden van
het spoor. Aan de noordzijden wordt voorgesteld 2 schermen van resp.
190 en 90 meter (onderbroken door de overweg) en aan de zuidzijde 2
schermen van ca. 110 meter (eveneens onderbroken door de overweg).
Dit plan is onderdeel van het Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG) en is momenteel onderwerp van inspraak. Vanuit America zijn
er diverse zienswijzen ingediend, die o.a. gaan over de hoogte en de
uitvoering van de schermen, over inperking van geluidsoverlast aan de
bron en over de visuele impact op het dorp. Eind november wordt hier
nader bericht over verwacht.
2.
Daarnaast is er een plan om zonnepanelen te plaatsen op de
geluidschermen, het zgn. NEWRAIL project. Hierover vond op 23 sept.
J.l. een informatieavond plaats. Het gaat om een pilotproject, waarbij
naast Prorail, TNO en de gemeente ook energie coöperatie Reindonk
Energie en de Haagse Hogeschool betrokken zijn. Omwonenden hebben
hierover (zij het wat laat) een brochure in de bus gekregen. De
uitvoering van de geluidschermen ( 3 meter aan beide zijden) voorzien
van zonnepanelen wijkt sterk af van eerdere onderzoeken en wat we
eigenlijk zouden willen. Hierover volgt op korte termijn nog een
gesprek met ambtenaren en wethouder Eric Beurskens.
Er komt een nader onderzoek naar de geluidsbelasting en de
mogelijke gezondheids- en welzijnsproblemen. Dit gebeurt i.s.m.
onderzoeksinstituut RIVM. Er is nogal wat frustratie over de
geluidsmetingen en benadering van de overlast (geluid, trillingen,
fijnstof) die aanwonenden ondervinden. De eerste gesprekken met de
gemeente, RIVM en de werkgroep Spoor America zien er positief uit.
Ook de aanwonenden en andere inwoners zullen actief betrokken
moeten (of gaan) worden bij het onderzoek in de vorm van gesprekken
/ interviews, dagboeken en daadwerkelijke geluidsmetingen. Het
voorstel is dat de gemeente eigenaar wordt van het project. De situatie

3.

rond het coronavirus kan invloed hebben op de uitvoer hiervan. Met name
voor interviews en de bijeenkomsten wordt elke keer bekeken wat mogelijk is
binnen de dan geldende maatregelen.

Voor vragen en opmerkingen: spoor@inamerica.nl
Werkgroep Spoor America

Op de fiets?
De donkere dagen komen er
weer aan !!
Mensen in het nieuws
Op 5 oktober is Sam Schetters geboren, zoon van Patty Schurink en Krijn
Schetters (Kabroekstraat 1b).
Bregje Deckers is de nieuwe dirigent van de Jeugdfanfare. Proficiat en
veel succes !
Op 17 oktober waren Mart en Mariet Roelofs 40 jaar getrouwd en
vierden hun robijnen huwelijk. Proficiat!
Op 26 oktober waren Jan en Marietje van Herpen – Lepoutre 60 jaar
getrouwd ! en Piet en Fien Derix zijn op 6 november 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!!
Op 15 november hoopt Hay Poels zijn 90e verjaardag te vieren. Hay:
alvast proficiat en nog veel gezonde jaren toegewenst!
Wim van der Coelen ontving op 17 september de Gouden speld van
Hengelsportver. ’t Bliekske Horst vanwege 35 jaar bestuurs- en
controletaken. Proficiat !
Per 14-10-2020 is Mevr. Corrie Vermeer verhuisd naar Sevenheym,
Maasbreeseweg 8, 5975 BN in Sevenum kamer 2021.
Als nieuwe bewoners op Wouterstraat 42 verwelkomen we Robin en Ilse
van Osch en op Caeciliahof 6 zijn komen wonen: Tonny Daams en haar
partner Jan Verhaard. Tel nr: 0614337445. Allen welkom in America!
Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in het nieuws”?
Graag tijdig bij de redactie via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook
het verenigingsnieuws is gratis. Wij zijn afhankelijk van uw gegevens.

