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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 21 MAART A.S.

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 !!!

Om uit te knippen:
Alarmnummer algemeen
112
Prov. Klachten telefoon
043-3617070
Gemeente Horst a/d Maas
077-4779777
Kind Centrum De Wouter
0774641918
OJC Cartouche
077 4642166
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 077 4641255
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

Politie minder dringend gevallen: 0900 – 8844
Huisartsenpost:
0900-8818
coord. Kerkbestuur M. Derks 077 4641956
Stichting “ Aan de Brug”
077 4641269
Kantine (v.v America)
077 4641212
Huisartsenpraktijk America 077 4641707
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
Voor een Anoniem gesprek 077-354 88 88
Bestuur ‘t LaefHoes 0774641943
beheerder LaefHoês beheerder@laefhoes.nl
Gebiedsteam Peel
077-4779777
Synthese Horst
077 397 8500
Meld Misdaad Anoniem”
0800 – 7000

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn:
043-3617070

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.

Woning huren ??
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op
www.thuisinlimburg.nl vindt u het grootste woningaanbod van Limburg.
Zorg wel dat u ingeschreven staat bij Wonen 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:
-

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

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.

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

"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, ook al is het digitaal!

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.

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

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.

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.

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

Mantelzorger en de avondklok.
Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te
verlenen die niet kan wachten. Wel is het noodzakelijk dat zij een
verklaring noodzakelijke mantelzorg bij zich hebben. Deze verklaring is
online te downloaden op de website van MantelzorgNL:
mantelzorg.nl/avondklok.
De verklaring is ook te vinden op de website van de gemeente
https://www.horstaandemaas.nl/mantelzorg en van Synthese
https://synthese.nl/nieuws/verklaring-noodzakelijke-mantelzorg/.

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.
(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 !!

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.

Het Peelklokje staat ook elke maand digitaal
op www.inamerica.nl onder het kopje “het
Peelklokje”
Activiteiten Aan de Brug.
Voorlopig is Aan de Brug gesloten voor activiteiten.
Voor vragen of reserveringen kunt u terecht bij
de beheerder van Aan de Brug: Kees 06-10100175
beheerderaandebrug@gmail.com

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……

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! Mondkapjes verplicht !
Zoekt u vervoer naar de locatie om te vaccineren de komende tijd?
Ook hier (Venray of Blerick) brengt ViA u naar toe!

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.
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

BLOEDPRIKKEN
In februari en maart 2021 alleen
op donderdag van 09.30-10.00 uur.
In de serre van ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6

Neem altijd het
ziekenhuispasje mee.

Activiteitenoverzicht America maart / april 2021
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.
Maart

6 – Potgrondactie Fanfare St. Caecilia.
6 – Toneel op de buis – De Zwarte Plak 1989
11 – digitale infobijeenkomst Greenport Bikeway fase 1
13 – Toneel op de buis – Tot ik vlieg 2014
17 – Dorpsraadvergadering (digitaal)
17 – Tweede Kamer verkiezingen
20 – Lancering Plekskes van geluk in Horst aan de Maas
20 – Opschoondag America
20 – Toneel op de buis – Hets , knodder en Knets - 2017
21 - Inleveren kopie Peelklokje
21 – Jaarvergadering Fanfare (10.30)
? ? – Activiteit Zonnebloem ?
27 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
27 – Toneel op de buis – Sieranoo – 2019

Belastingservice Horst
Hulp nodig bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Alleen voor particulieren,
geen ZZP, alle aangiftes, ook overlijden en erfbelastingen, tevens Zorg en
huurtoeslagen. Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor
elke kleine beurs. Alle vaste klanten krijgen tussen eind jan. en half febr.
automatisch van de belastingdienst een nieuwe machtigingscode 2020.
Ook krijgen de vaste klanten voor eind febr. bericht van ons hoe we in
deze periode onze dienstverlening zullen gaan organiseren. Voor 1 april
ingevuld betekend voor 1 juli bericht van de belastingdienst.

Info 06-1244 6049 en 077-3984788 of
belastingservice.horst@gmail.com of
https://www.belastingservicehorst.nl

Zoekt u vervoer naar de locatie
Venray of Blerick om te
vaccineren de komende tijd?
Ook hier brengt ViA u naar toe!

April
10 -11 - Solistenconcours Horst a/d Maas - Fanfare ?
? ? - RCC Activiteit Zonnebloem ?
13 – KBO Fietstocht ?
14 – Dorpsraadvergadering (digitaal)
18 - Inleveren kopie Peelklokje
20 – KBO Huifkartocht ?
23 - Koningspelen
24 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
Aanvullingen en wijzigingen graag tijdig doorgeven (via mail)
hay.mulders@ziggo.nl Kijk ook op www.inamerica.nl

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!!!

Woning huren ??
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

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

Zolder opgeruimd ?!
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).

Dorpsondersteuner America.
In America zijn een heleboel mensen met een hulpvraag, maar ook een heleboel
mensen die een hulpaanbod hebben.
Zou jij ook iets voor een ander willen doen? Laat het dan weten !!
Ondanks de moeilijke corona-tijd moeten we kijken wat wel nog kan.
Als dorpsondersteuner probeer ik dan de verbinding te leggen tussen de hulpvrager en u
als vrijwillige aanbieder van uw tijd en uw “talent’. Samen komen we dan tot een
match. Het is Voor elkaar en door elkaar!

Wanneer is de dorpsondersteuner 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.

Hay Mulders Dorpsondersteuner.

Vaccinatie Corona
Kijk op de website www.coronavaccinatie.nl , met informatie
over de verschillende vaccins en de volgorde waarin er wordt
gevaccineerd. Ook zijn er antwoorden te vinden op
veelgestelde vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen over
vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een goed
geïnformeerde keuze te maken.
Orde van Verdienste”.
Geweldig, wat een eer deze te mogen
ontvangen.
Ik wil dan ook de Carnavalsvereniging en
Prins Geert heel hartelijk bedanken dat zij
mij deze onderscheiding hebben gegund.
Complimenten zoals jullie het video filmpje
in elkaar hebben gezet, hier hebben wij en
velen met ons van genoten.
Bloemen, kaarten, appjes, mailtjes, flessen
wijn enz. mocht ik allemaal ontvangen,
iedereen heel hartelijk bedankt hiervoor.
Groet, Mariette en Fred Peek

De Groëte CarnavalsShow en
Fiëstdoës vaan de Turftreiërs
We kunnen wel zeggen dat de Groëte
CarnavalsShow “un Groët” succes is
geworden. Met meer dan 1400 kijkers en vele
leuke reacties mogen we nu wel zeggen dat we van carnaval 2021 toch
iets moois / bijzonders hebben weten te maken. Loek en Bas die alles
professioneel aan elkaar praatten, begeleid door Americaanse Muziek
met de mooiste foto’s en filmpjes van de geschiedenis van CV de
Turftreiërs. Ook werd de Orde van Verdinste uitgereikt aan Fred Peek
door onze Prins Geert II. Dank aan prins Geert dat hij ondanks zijn
naderende pensioen (als prins) er toch nog een jaartje aan vast heeft
geplakt. Maar ook De Zwetsers die veel gebeurtenissen van het
afgelopen jaar nog eens met ons doornamen in een ludiek jasje, wat
hebben we gelachen. We zagen voorbij komen hoe Sander Staaks een
messcherp interview afnam bij het Boerenbruidspaar Dirk en Milou, Lei
Vervoort die met zijn opgetrommelde band “Altied Wat”, Rick Vervoort,
Roy Vervoort, Daan Vervoort en Ruud van Bommel, een nieuwe Corona
carnavals-hit ten gehore bracht “Lockdown dipper Lockdown”.
Ook de Fiëstdoës waar we de lokale ondernemers mee hebben gesteund
was een groot succes. In een paar dagen tijd waren er 125 dozen
verkocht waar onder andere versier spullen en lekkers is zat van onze
ondernemers: Henk Aarts, Boëms Jeu, De Dagwinkel en Ine DerksHaegens. Bedankt allemaal voor jullie steun en de leuke reacties.
Heb je de Groëte CarnavalsShow nog niet gezien, niet getreurd je kunt
hem nog bekijken via de link op onze site www.turftreiers.nl

Heb je de Groëte CarnavalsShow nog niet gezien?
Niet getreurd: je kunt hem nog bekijken via de
link op onze site www.turftreiers.nl

Samen voor een schoon America!
20 maart 2021
Doe mee! Op veel plekken wordt helaas veel zwerfafval gedumpt,
ook in America. Gelukkig zijn er in ons dorp al verschillende ZAPers (Zwerf-Afval-Pakkers) actief, die regelmatig wat opruimen.
Help jij op 20 maart tijdens de Landelijke Opschoondag mee,
zodat we samen zorgen voor een schoon America?
Meld je aan
Een mooie gelegenheid om lekker naar buiten te gaan, een
wandeling te maken en meteen iets goed te doen voor de
natuur.
Uiteraard doen we dit allemaal coronaproof.
Meld je aan bij Lisa Reintjes, dorpsraad America via:
Schoon@inamerica.nl. Ook voor vragen kun je hier
terecht.
Een schonere wereld begin bij jezelf.

Beste Leden van de KBO.
Het vaccineren is begonnen de eersten zijn al
geweest, maar wij denken dat het nog te
vroeg is om nu al te zeggen: we kunnen de
draad weer oppakken . Op 24 maart staat de algemene
ledenvergadering op het programma maar dat is nog te vroeg om
die door te laten gaan. Hopelijk kunnen we in April zeggen: er kan
en mag weer wat meer. Maar niet te vroeg roepen, het is nog
altijd onzeker. Wij denken dat de eerste activiteiten de
fietstochten kunnen zijn. Dan kan iedereen genoeg afstand houden
en we zijn buiten. Dat horen jullie dat via het Peelklokje of via
een flyer. Tot die tijd zullen we nog even voorzichtig moeten zijn.
Hopelijk houden we nog even vol en als er ergens iets is waar jullie
tegen aan lopen laat het gerust weten dan proberen we daar in te
helpen .
Groetjes het bestuur

Binnenkort te koop in America:
Gerard Smuldersstraat 46
Twee onder een kap geschakelde woning
Voor informatie 06-47086586 (na 18.00 uur)

Een activiteit speciaal voor alle kinderen
van America t/m 12 jaar…
Wat zou dat kunnen zijn…
Hou de berichtgeving de komende weken
goed in de gaten!

Je hoort nog van ons…
Rijbewijskeuring
Verleng uw rijbewijs op tijd

Wilt u na uw 75e jaar uw rijbewijs verlengen? Dan is een medische goedkeuring
noodzakelijk. Dit geldt ook voor taxichauffeurs, beroepschauffeurs en mensen
met een beperking. Een taxichauffeur en beroepschauffeur dienen zich iedere 5
jaar te laten keuren. Als lid van het Groene Kruis kunt u zich vanaf €40 laten
keuren voor uw rijbewijs.

Hoe werkt het
Voordat u naar de keuring komt, koopt u een Eigen Verklaring
(gezondheidsverklaring). U kunt deze op de website van het CBR krijgen
door uw DigiD in te vullen en te betalen of u kunt een papieren Eigen
Verklaring ophalen bij de gemeente. De rijbewijskeuring voor ouderen
duurt maximaal 20 minuten en wordt op onderstaande locaties
uitgevoerd. De arts bespreekt met u de vragenlijst en doet een kort
onderzoek. De uitslagen worden naar het CBR gestuurd. Vervolgens
ontvangt u de verklaring van geschiktheid, waarmee u uw rijbewijs op
kunt halen bij de betreffende gemeente.
Locaties in de regio voor rijbewijskeuringen:
•
Venray, Vincentiushof 13
Blerick, Drie Decembersingel 48
•
Panningen, Raadhuisstraat 114
LET OP: U dient vooraf een afspraak te maken met de klantenservice
van de Rijbewijskeuring om gebruik te kunnen maken van de
rijbewijskeuring! U kunt hiervoor bellen naar 085 – 01 80 800. Of
maak uw afspraak online.

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk
America en huisarts van Weeghel
De eerste oproepen voor de covid-19 vaccinaties zijn de
deur uit.
Het is belangrijk dat u de brief die u ontvangt goed
doorleest en de gezondheidsverklaring in te vullen. Het
is de bedoeling dat men op het afgesproken tijdstip
komt. Verandering van tijd en dag is helaas niet
mogelijk. Dit i.v.m. de bewaartermijn van de vaccins.
De praktijk is alleen bereikbaar op afspraak! U mag
alleen naar de praktijk komen als er eerst telefonisch contact is geweest met de
assistente. Ook bij vragen over medicatie of voor urineonderzoeken.
We horen wel eens dat mensen wachten met een afspraak te maken. Als u een
afspraak wilt maken kunt u het beste gewoon bellen met de assistente. In goed
overleg wordt er dan een afspraak ingepland of andere afspraken gemaakt.
Staat er al een afspraak gepland en heeft u corona gerelateerde klachten dan
neem eerst contact op met de assistente.
Belangrijk is dus dat niemand onaangekondigd aan de balie komt. met
uitzondering van het ophalen van de recepten.
Alleen op die manier kunnen we op een veilige manier voor u en voor ons een
stukje reguliere zorg weer oppakken.
We hopen hiervoor op uw begrip.
En dan dit: in het kader van de landelijke voorschriften en adviezen vragen wij
iedereen, die onze praktijk betreedt een mondkapje te dragen. Dit geldt vanaf
de leeftijd van 6 jaar. U dient hier zelf voor te zorgen.

Apotheek en huisartsenpraktijk America.
Iedere dag bereikbaar
Huisartsen
Apotheek
Maandag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
dinsdag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
woensdag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
Donderdag 8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
Vrijdag
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
In de pauzes (10.30 – 11.00) gesloten.

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

https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl
Ook voor uw herhaalrecepten, e-consulten en overige vragen.

Het Turfstekerspel
Afgelopen week heeft er een nieuw spel in America plaats
gevonden, het turfstekerspel.
De Turfsteker is afgelopen week op verschillende plekken
verstopt. Teams kregen op vaste tijden hints en mochten op zoek.
Er zijn veel kilometers gefietst en fanatiek gezocht. De teams
waren enthousiast hints aan het verzinnen. Het bleef tot de
laatste dag spannend. Het laatste uur pakte VC de Lompe Mukken
de winst door de Turfsteker te vinden en te verstoppen. Hiermee
wonnen ze de Turfsteker en Hap en Stap bonnen.

Hij bleef verstopt tot de eindtijd. Hierna
mochten de teams Vrollie, Dut ‘s gek en
Janne&Lucy gaan zoeken voor de hoogste puntenscore. Alle drie
de teams waren bij het Putbos aan het zoeken. Janne&Lucy
vonden hem als eerst en kregen hierbij het Rowwen Heze pakket
kado.

Een bloemenlint van Maastricht tot Mook,
ook in America!
Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is
zorgelijk, insecten zijn immers ontzettend belangrijk voor onze
natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de
bestuiving van planten en bloemen, maar dienen ook als voedsel voor
vogels en andere dieren.
Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan,
slaan de provincie Limburg en landschapsorganisatie IKL de handen
ineen. Samen maken zij zich sterk voor het realiseren van een
provinciaal bloemenlint, als leefplek voor insecten en andere dieren.
Grondeigenaren worden opgeroepen én gestimuleerd om terreinen en
beeldbepalende locaties bloemrijk in te richten. IKL stelt hiervoor
(tegen een geringe eigen bijdrage) een speciaal samengesteld
bloemenzaadmengsel beschikbaar, dat met name bijen, hommels en
vlinders aantrekt.
Impuls voor de biodiversiteit
De bloemrijke oases die straks als een lint door de provincie slingeren,
zijn niet alleen een lust voor het oog van inwoners, recreanten en
toeristen. De bloeiende kleurenpracht zorgt vooral ook voor voldoende
voedsel voor stuifmeel- en nectarverzamelende insecten als bijen,
vlinders en hommels. Het bloemenlint biedt bovendien het hele jaar
door voedsel en beschutting voor allerlei dieren en geeft daarmee een
stevige impuls aan de biodiversiteit.
Bloemenlintlimburg.nl
Van maandag 22 februari tot en met vrijdag 19 maart kan iedereen in
Limburg die over een eigen stuk grond of tuin beschikt - van
particulieren tot agrariërs en (groot) grondeigenaren - via de website
www.bloemenlintlimburg.nl het bloemenzaadmengsel bestellen. De
mengsels worden per post toegestuurd en kunnen eind april, begin mei
worden ingezaaid. Gedeputeerde Carla Brugman: “Hoe mooi zou het zijn
om samen een bloemenlint te realiseren van Maastricht tot Mook. Sámen
met alle Limburgers. Want dat is zo mooi aan dit initiatief. Iedereen kan
op eenvoudige wijze een steentje bijdragen om de leefomstandigheden
van bijen en andere insecten substantieel te verbeteren.”

Strooibeleid in Horst aan de Maas
Wat hadden we toch een relatief korte, maar toch wel heftige winter, een paar
weken geleden. We hebben veel winterpret mogen ervaren, maar de sneeuw is
niet voor iedereen even prettig geweest. Vooral ook het verkeer heeft natuurlijk
veel last ervaren van de besneeuwde wegen. Vele mensen vroegen zich af of er
niet meer gestrooid en geveegd kon worden.
Na vragen van de Dorpsraad over "het strooibeleid" hieronder het antwoord van
het Team Openbare Werken van de gem. Horst a/d Maas:
Bij de gladheidsbestrijding worden prioriteiten gesteld. Deze
prioriteiten zijn gerelateerd aan het wegenstructuurplan. Het
wegennet is in het gladheidsbestrijdingsplan gecategoriseerd naar
functie, bestemming, veiligheid en verkeersintensiteit. De
strooiroutes die worden gereden zijn ingedeeld in 2 fases.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt bepaald of alleen
fase 1 of dat er bij extreem weer fase 1 en 2 worden gestrooid. Er is een
prioriteitsindeling gemaakt welke door het college van B&W is vastgesteld.
In fase 1 worden de hoofdwegen en invalswegen, inclusief uitvalswegen voor
hulpdiensten, verbindingswegen naar kerkdorpen, busroutes,
wijkontsluitingswegen en utilitaire fietspaden gestrooid.
In fase 2 worden de plattelandswegen als extra meegenomen.
Fase 2 treed pas in werking bij extreme weersomstandigheden.
Jaarlijks krijgt de gemeente verzoeken om te strooien. Aan het einde van de
gladheidsperiode worden alle verzoeken bekeken en zal er een afweging worden
gemaakt om hier, gekoppeld aan het vastgestelde beleid, wel of geen invulling
aan te geven. Uw verzoek wordt in de jaarevaluatie meegenomen.
Veiligheid voor alle weggebruikers staat bij sneeuw en
gladheidbestrijding in Horst aan de Maas voorop. De mate van
veiligheid wordt echter mede bepaald door het aangepaste
gedrag van de weggebruiker. Hoe goed en adequaat een
gladheidsbestrijdingsplan ook mag zijn, ten aanzien van de
veiligheid in de winterse omstandigheden kunnen we stellen;
1. Daar waar de verantwoordelijkheid van de gemeente Horst aan de Maas
eindigt, begint de verantwoordelijkheid van de weggebruiker;
2. Een weggebruiker dient zich aan te passen aan de weersomstandigheden van
het moment van verkeersdeelname.

Wat mensen zelf kunnen doen?
Het wordt op prijs gesteld dat bewoners de stoep of straat in de buurt sneeuwvrij
te houden? Voor hunzelf, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld ouderen en posten pakketbezorgers.

- Veeg sneeuw zelf van de stoep of straat voor uw woning.
- Strooi zelf op de stoep of straat voor uw woning. Veel winkels verkopen
zakken strooizout. U kunt geen strooizout bij de gemeente krijgen of kopen.
- Help uw buren als zij zelf de stoep niet kunnen vegen of strooien.
- Heeft de gemeente een belangrijke weg gemist in de strooiroute die we
normaal wel strooien? Maak dan een melding bij de gemeente.
- Meer info hierover op www.horstaandemaas.nl/strooien.
Met vriendelijke groet,
Team Openbare Werken Gemeente Horst aan de Maas

Bushalte America
Vanaf 21 februari rijdt de OV-shuttle (Belbus) van
Arriva helaas niet meer tussen de kerk en station
Horst-Sevenum. Hierover heeft de dorpsraad onlangs
een bericht over ontvangen. Er werd wel gebruik gemaakt van
deze lijn, maar niet voldoende.
De dorpsraad heeft Arriva en de Provincie Limburg
aangegeven het te betreuren dat deze voorziening
verdwijnt en gevraagd deze beslissing te herzien. Samen
met wethouder Beurskens wordt er nu ook gekeken naar
mogelijkheden voor het redden van deze lijn.
Mis jij of ga jij deze buslijn ook missen? Laat het ons dan
weten via info@dorpsraadamerica.nl of 06-51554717.

Uitnodiging
Op woensdag 17 maart 2021 staat de eerstvolgende
Openbare Dorpsraadvergadering gepland.
Maar zolang de strenge Coronamaatregelen gelden
zullen wij helaas niet fysiek bij elkaar gaan komen.
Daarom houden we deze avond een videovergadering.
Wil je meedenken en praten of heeft u vragen aan de dorpsraad?
Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl of bel naar
06-51554717.

Jongerenwerkers
van Synthese
bieden zich aan om
met jongeren te
gaan wandelen.
Heb je zin in een
wandeling en
tevens een goed
gesprek?
Meld je dan via de
app 06 36190326 en
zeg wanneer en hoe
laat !!
Veel plezier!
Samen een leefbaar America houden!
Al sinds 1949 zetten bewoners zich in voor de
leefbaarheid van America, en met succes…..
Vele van ons doen al wel ergens iets van
vrijwilligerswerk. Heel goed natuurlijk, dat houdt America sterk.
Om America nu en in de toekomst ook leefbaar te houden is het
belangrijk dat er steeds weer nieuwe mensen zich in
willen zetten voor ons dorp. De dorpsraad en
dorpscoöperatie van America zijn bijvoorbeeld
organisaties die zich bestuurlijk inzetten voor ons
dorp. Zij hebben al vele zaken weten te realiseren in
het belang van America.
En dat willen ze blijven doen.
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een toekomstbestending
America? Kom dan eens een keer naar een openbare
dorpsraadvergadering of neem contact op met Marco Hesp (DRA,
06-51554717) of Jac Thijssen (DCA, 06-34451305).
We hebben jou dus hard nodig!!!

Informatieavond Fietspad Hoebertweg /
Spoorweg
Al jaren wordt er gevraagd naar en gesproken over een fietspad
langs de Hoebertweg en Spoorweg. De vele verzoeken hiervoor zijn
in het verleden niet gehonoreerd.
Maar nu gaat die er dan eindelijk komen…..
De gemeente is voornemens de zogenaamde Greenport Bikeway
vanaf Station Horst-Sevenum ooit door te trekken tot aan Deurne.
Voor het eerste traject (fase 1) tot aan America zijn nu de
tekeningen klaar, de vergunningenprocedure doorlopen en de
financiële middelen gevonden.
De gemeente wil dit fietspad voor het
einde van dit jaar klaar hebben. Maar
voordat begonnen wordt met de uitvoering
zullen de aanwonenden en alle andere
geïnteresseerden geïnformeerd worden.
Helaas kan en mag dit nog niet via een gezamenlijke centrale
bijeenkomst in een zaaltje, daarom zal er op donderdag 11 maart
een digitale informatieavond plaats gaan vinden.
Deze is door iedereen vanaf 20.00 uur te volgen via de
facebookpagina van de gemeente,
www.facebook.com/gemeenteHadM. Daarbij kan iedereen ook
live reageren en vragen stellen over de plannen.
Wij hopen u daar dan te ontmoeten!

BLOEDPRIKKEN
In maart 2021 alleen op donderdag van 09.30 uur tot
10.00 uur.
In ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6.
Neem altijd het ziekenhuispasje mee.

Americaans toneel op de buis !!
V.a. zaterdag 27 februari is er élke zaterdag vanaf 19:00 een
complete voorstelling online! Ja, je hoort het goed! De hele
maand maart élk weekend toneel van De Vrije Spelers, gewoon in
je huiskamer!
Staat jouw favoriete voorstelling ook in het programma?
Zaterdag 6 maart | De Zwarte Plak | 1989
Zaterdag 13 maart | Tot ik vlieg | 2014
Zaterdag 20 maart | Hets, Knodder en Knets | 2017
Zaterdag 27 maar | Sieranoo | 2019
De voorstellingen zijn v.a. de aangegeven datum om 19:00 te
bekijken op www.devrijespelers.nl/toneel-op-je-buis en via de
Facebookpagina van de Vrije Spelers. Veel kijkplezier !!!

Energie besparen? Wie wil dat niet.
Een jaar of 6 geleden is er in America ook al een succesvol
Buurkracht project geweest. Met buurkracht krijg je het voor elkaar!
Isoleren, een warmtepomp of zonnepanelen regelen met de hele
buurt is nog nooit zo makkelijk geweest.
Als je samen met je buren aan de slag gaat, kun je rekenen op hulp
en advies. Buurkracht helpt bij het enthousiasmeren van je
buurtgenoten, het zoeken van leveranciers en het aanvragen van
offertes. Gratis en onafhankelijk.
Kijk ook eens op www.buurkracht.nl

Interesse? Of heb je een duurzaam idee?
Laat het weten via buurkracht@inamerica.nl

Hoe kunt u stemmen in coronatijd?
Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in coronatijd is het
belangrijk dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Het is belangrijk dat
u goede informatie heeft over het stemmen in coronatijd en wat er mogelijk is,
zodat u goed voorbereid kunt gaan stemmen.

Mogelijkheden om te stemmen
Bij de komende Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende
mogelijkheden om uw stem uit te brengen.
Stemmen in het stemlokaal, o.a. in Aan de Brug
Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal.
Indien u ouder bent dan 70 jaar kunt u per brief stemmen
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief
stemmen. Dit kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur.
Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn in alle gemeenten een
aantal stemlokalen geopend, vooral voor kiezers die als gevolg van het
coronavirus tot de risicogroepen behoren.
Iemand machtigen
Kiezers van 18 jaar en ouder kunnen, net als bij andere
verkiezingen, iemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen.
Kijk ook op de website van de gemeente
www.horstaandemaas.nl/verkiezingen

Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de
betrokkenheid van de inwoners van Horst aan de Maas
vergroten.
Via het panel TipHorstaandeMaas kunnen alle inwoners in de gemeente
Horst aan de Maas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die
leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken. Aan de hand van deze
marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes
maken. Kijk hier voor de mogelijkheden. Op www.tiphorstaandemaas.nl
kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele
onderwerpen. De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per
onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn niets verplicht. Het
invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de
onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit.

Digitale informatieavonden gaan van start over
mogelijke energielandschappen in Horst aan de Maas
De ontwikkeling van de energielandschappen is onderdeel van de campagne
#WijgaanGroen van de Gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente wil grip houden op de realisatie een duurzame energievoorziening
zodat dat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal worden ingezet. De
gemeente zet zowel zonne-energie als windenergie. In het Kader Opwek
Duurzame Elektriciteit zijn de voorgenomen uitgangspunten vastgelegd.
In maart start de gebiedsverkenning naar de realisatie van mogelijke
energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Dit vraagt een
zorgvuldige voorbereiding waarbij u, als inwoner een belangrijke rol heeft. Er
zijn twee verkenningsgebieden aangewezen in de gemeente Horst aan de Maas:
Verkenningsgebied
Mariapeel (l) en
Verkenningsgebied
A73/ Maaslijn (r).

Een van de recente onderzoeksthema’s:
vrijwilligerswerk, burenhulp en mantelzorg.
Veel inwoners van de gemeente Horst aan de Maas en ook in America zetten zich
vrijwillig in om een ander te helpen. Dit kan zijn door iets te doen voor
bijvoorbeeld een naaste buur of de wijk, maar ook als vrijwilliger van een
vereniging of stichting. Ook in deze ‘corona-tijd’ staan mensen spontaan op om
anderen te helpen. De bevlogenheid van al deze vrijwilligers, hun betrokkenheid en
de wil om echt iets te betekenen voor elkaar en voor de gemeenschap; onmisbaar
en zó waardevol!
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden.
Toch zijn het verschillende dingen. Een mantelzorger gaat zorgen als iemand in
zijn of haar omgeving zorg nodig heeft. Een familielid, buur en/of vriend waar al
een emotionele band mee bestaat. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en
kunnen de zorg niet zomaar beëindigen. Een mantelzorger kiest er dus niet voor
om voor een dierbare te gaan zorgen. Een mantelzorger doet dit omdat de zorg
nodig en onvermijdelijk is. Een vrijwilliger kiest er zelf voor om in zijn of haar vrije
tijd anderen te helpen. Vrijwilligerswerk doen, dat is altijd je eigen beslissing.
Iemand vindt het fijn om in de vrije tijd een ander te ondersteunen. Daarnaast kan
het vrijwilligerswerk op eigen initiatief beëindigd worden.

Het doel van de verkenning is om samen met de bewoners en grondeigenaren in
en om de verkenningsgebieden te inventariseren of een energielandschap in de
gemeente Horst aan de Maas wenselijk en haalbaar is.
Lokaal eigenaarschap
Mocht een lokaal energieproject haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt
van de gemeente Horst aan de Maas dat inwoners van de gemeente voor
minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het project.
Baten naar de bewoners
Een ander doel van een mogelijk lokaal energieproject is dat de baten zoals de
opbrengst die voortkomt uit een zonne- of windpark ten goede komt van de
gemeenschap, bijvoorbeeld via coöperatief mede-eigenaarschap. Dit verkennen
we de komende periode. Daarnaast kunnen maatschappelijke initiatieven via
een beschikbaar gesteld omgevingsfonds voor de directe omgeving van een
project worden gerealiseerd.
Op www.energielandschaphorstaandemaas.nl worden de data voor de
bijeenkomsten bekend gemaakt. Hier kunt u zich eveneens opgeven voor de
informatieavonden.
U kunt nu al uw mening achter laten en op
http://www.energielandschaphorstaandemaas.nl/vragenlijst/ de digitale
vragenlijst invullen!

Officiële opening van de “Plekskes van geluk” op 20
maart a.s. Wegwijzers naar geluk
In 2020 is aan de 42.000 inwoners van de gemeente de vraag gesteld:
Wat is jouw plekske van geluk? Alle mensen proberen gelukkig te zijn en
in onze mooie gemeente lukt dat vrij aardig. Maar zijn er bepaalde
plekskes van geluk die hieraan bijdragen? 100 nominaties van de
inwoners kwamen binnen. Daaruit werden 24 plekskes van geluk
gekozen, deels door inwoners zelf en deels
door de werkgroep Plekskes van Geluk.
Ook in America komen Plekskes van geluk!
Laat je verrassen welke Plekskes het zijn. In
het Beukenhof is al een kunstwerk geplaatst !
Op World day of Happiness, 20 maart 2021,
zullen de Plekskes van Geluk Horst aan de Maas digitaal geopend worden
door de huidige 27 raadsleden van de gemeente Horst aan de Maas.
Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit
geluksproject op een passende wijze als groot evenement te
presenteren.
Elke plek wordt gemarkeerd door een kunstwerk van cortenstaal met een
Klavertje 4 en met een korte beschrijving van het plekske zelf en tips
om op deze plek nog meer geluk te ervaren. Wie deze tips, al dan niet
met anderen, op een eigen manier uitvoert, versterkt het eigen
geluksgevoel. Hoe mooi is het om zo dichtbij huis geluk te kunnen
ervaren! Alle plekken zijn vrij toegankelijk, een groot deel is ook
rolstoeltoegankelijk.
Dit project is gerealiseerd door de werkgroep Plekskes van Geluk
bestaande uit inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente
Horst aan de Maas in de periode 2017-2021. Deze werkgroep is onderdeel
van Stichting Landschap Horst aan de Maas. Het project is mede mogelijk
gemaakt door de Stichting Landschap Horst aan de Maas, Gemeente
Horst aan de Maas, Green Leaf Award 2019 Horst aan de Maas,
Dorpsraden Horst aan de Maas, Rabobank Cooperatiefonds NoordLimburg, Gezondste Regio 2025 en Rotary club Horst aan de Maas.
Hou de Hallo en/of de facebook pagina van Plekskes van geluk in de
gaten: https://www.facebook.com/plekskesvangeluk !

Café Boëms Jeu

Boëms blieft Boëms :
altijd
Alderwets gezellig

Kendedie ?
30 km. = hard zat in
de bebouwde kom!

Deze maand een foto van ‘n groep communicanten
Allemaal jongens.
Gegevens (namen en jaartal) hierover kun je sturen
naar info@oudamerica.nl
Dank hiervoor.
De foto van de vorige keer van de groep jongens heeft de juiste
namen opgeleverd. Dank hiervoor.

Elders 60 km. !!

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

Dank voor de
medewerking !

Werkgroep Oud America
www.oudamerica.nl

Zo maken we
America veilig.

Orde van Verdinste D’n Turftreier 2021
voor Fred Peek !!

Orde van Verdinste 2021 voor Fred Peek
Fred woont nu zo’n 42 jaar in America en in deze periode heeft Fred zich
meer dan verdienstelijk gemaakt voor de Americanen. Tijdens zijn
werkzaamheden als activiteitenorganisator bij Meerdal en Loohorst
fungeerde Fred vaak als directe link naar de Americaanse gemeenschap en
had hij oog voor de gemeenschap. Zeer bekend is de actie die hij hield op
de basisschool met de kinderen van Tsjernobyl, die hier op bezoek waren.
Tsjernobyl werd in 1986 getroffen door een kernramp en om hun ellende
voor even te vergeten werden er bezoeken aan Nederland georganiseerd.
Ook verenigingen, de basisschool met hun schoolreisjes en individuen
klopten zelden vergeefs aan bij Fred.
In het jaar 1986 organiseerde hij de Dutch Balloon Trophy op Loohorst en
op onze voetbalvelden waardoor er veel ballonvaarders en bezoekers naar
ons dorp kwamen. Een prachtig gezicht dat velen onder ons zich nog zullen
herinneren.
Verder is Fred bij AVV America bekend als voormalig voorzitter, leider van
de veteranen, jeugdtrainer en scheidsrechter. Ook voor de lokale
korfbalverenigingen van America, Hegelsom en Ysselsteyn was Fred actief.
Fred is vijf jaar lid geweest van de omroepraad van Lokale omroep Rozah.
Ook bij Toneelvereniging de Vrije Spelers was Fred betrokken bij 2 grote
producties namelijk “de Zwarte Plak” in 1989 en “de Gouden Helm” in
1994.
Van 1995 tot 2005 is Fred voorzitter geweest van stichting Aan de Brug.
Tien mooie jaren waarin hij Aan de Brug bestuurde en leiding gaf.
Vanaf 2015 tot heden doet Fred de planning van ViA (vervoer in America) en
is daarnaast actief als vrijwillige chauffeur bij deze succesvolle
vervoersdienst.
Ook was Fred een van de vele vrijwilligers van buurtvereniging Caeciliahof,
die zorgen dat alles er op en top bij ligt in hun hofje. Fred is sinds kort
verhuisd naar de Meister Rongenstraat. Hopelijk voor deze buurt ligt deze
straat er straks net zo goed verzorgd bij als het Caeciliahof. In het
LaefHoes is Fred gastheer tijden het bloedprikken en bij het Repaircafe
America elke eerste zaterdag van de maand.
In onze ogen heeft deze alleskunner de Orde van Verdinste dik en dubbel
verdiend.
Zonder zijn steun en toeverlaat Mariëtte was dit alles natuurlijk nooit
gelukt. Wij wensen Fred en Mariëtte het beste op de Meister Rongenstraat
en dat hij zijn vrijwilligers werk voor America nog lang voort mag zetten.
Alaaf !!!

Jeugdplaybackshow 2021
De jeugdplaybackshow van dit jaar was een bijzondere: zoiets
hebben we nog nooit mee gemaakt. Allemaal thuis voor de buis en
de kinderen hadden via filmpjes hun kunsten vertoond. De jury
moest via een video verbinding alle filmpjes beoordelen. Dit was
een uitermate zware klus, maar de vakkundige jury liet zich niet
van het stuk brengen.
We willen namens het jeugd comité alle deelnemers bedanken
voor hun inzet. Door jullie heeft de playbackshow dit jaar toch
plaats kunnen vinden. Wij hopen dat we ons volgend jaar weer in
een bomvolle bondzaal mogen zien.
Verder willen we de jury nogmaals bedanken voor hun deelname.
Hierbij de uitslagen en waar je ze vindt op de foto hiernaast:

Groep 4/7 jaar
1ste prijs:
2de prijs:
3de prijs:

Gijs en Eva van Herpen (rechts boven)
Nynke Vissers (rechts onder)
Puck Hermans en Fem Mulders (links onder

Groep 8/12 jaar
1ste prijs: Fenna Keijsers en Saar Peelen (links boven)
2de prijs: Joni en Iwan Emonts (rechts midden)
3de prijs: Phoebe Weijs (links midden)

Voetbal in America
Het 1e elftal van AVV America zal het volgende voetbalseizoen (20212022) uitkomen in hoogste klasse van de reservecompetitie: de 4e
reserveklasse. Plezier staat voorop. Het volgende seizoen zullen er 4
seniorenteams, 1 damesteam en 1 veteranenteam uitkomen voor AVV.
Alle senioren bij elkaar geteld heeft America ruim 110 actieve leden.

Playbackshow 2021: de winnaars

Mensen in het nieuws
Op 28 januari overleed Nel van de Coelen – Hendriks, echtgenote van
Cor van der Coelen (†). Nel was 88 jaar.
Op 20 februari overleed Emile Schins op 78 jarige leeftijd.
Op 14 februari werd Rosie Madee geboren, dochter van Hans en Jill
Derix (Caeciliahof 5).
Op 15 februari werd Mirte geboren, dochter van Bas en Sandra Schurink –
van Aken (Wouterstraat 16).
Op 9 februari waren Hay en Margareth Geurts 25 jaar getrouwd.
Proficiat!
Carnaval was dit jaar heel anders ingevuld dan andere jaren. De Groëte
Turftreiers Radioshow was ondanks alle beperkingen dit jaar, een
geweldig alternatief programma. Nicole: toppie samengesteld !
Fred Peek kreeg vlak voor de Carnaval de Orde van Verdinste “d’n
Turftreier” uitgereikt voor zijn vele verdiensten voor America. Fred
Proficiat!
De Winnaars van de digitale Playbackshow van 2021 zijn bij de 4 tot 7
jarigen: Gijs en Eva van Herpen en bij de 8 tot 12 jarigen: Fenna
Keijsers en Saar Peelen. Proficiat. Er deden maar liefst 27 artiesten en
groepen digitaal mee. Super !
Het Turfstekerspel was een welkome afwisseling in de toch wat saaie
periode voor de jeugd in America. Chapeau voor de organisatoren.
In maart kunt u elke zaterdagavond thuis op de buis genieten van
Americaans toneel van de Vrije Spelers uit de oude doos.
Op 17 maart kunnen we weer naar de stembus. Laat uw stem niet
verloren gaan!
Op 20 maart worden de Plekskes van geluk digitaal onthuld, ook 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.

