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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 !!!

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 :
06 38294416
Priesternooddienst dekenaat Horst: 06-55408023
Kennisloket Ouderenzorg
088 131 16 57

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
077-208 3201
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
Danure verloskundige zorg
0773981450
Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn: 043-3617070

Woning huren ??

KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 19 SEPTEMBER 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.

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

www.thuisinlimburg.nl voor huurwoningen van Wonen
Limburg of Woonwenz en dat u jaarlijks uw inschrijving
verlengt.

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
Locatie ’t Gasthoes.
Tel.: 077 397 8500, E-mail: info@synthese.nl
Wij bieden ondersteuning bij:
-

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.

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).

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.

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

GRATIS: aanhanger, afmeting 80 x 150 cm. Tel.
0649370491

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.

Wat is STAP?
Eén loket in Horst aan de Maas waar iedere inwoner terecht kan
met vragen over wonen, zorg, welzijn, financiën 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. Bereikbaar via
stap5961@gmail.com

Hulp nodig bij uw DIGID?
Neem contact op met de dorpsondersteuner of ga naar STAP.

GRATIS af te halen: stevig en mooi eenpersoonsbed,
90/ 200 cm, licht eiken, compleet met lattenbodem en
matras.
Ger. Smuldersstraat 30, tel. 06-42485628
of 077 4641754

Wil jij onze oppas worden?
Wij zoeken een flexibele oppas voor onze kinderen.
Ik heb wisselende diensten en mijn partner heeft
wisselende reistijden.
We zoeken een oppas voor een paar uur in de week,
het liefst aan huis.
Voor meer info kun je mij bellen,
Tel: 06 50730116 , Olga

Vervoer in America

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.

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.

(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 !!

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

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

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

Zie ook www.laefhoes.nl

BLOEDPRIKKEN
Op maandag van 8.00 – 8.30 uur en
op donderdag van 09.30-10.00 uur.

In ’t LaefHoes, Past. Jeukenstraat 6

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.
Op de volgende maandagen is vanwege
vakantie bij Viecuri geen bloedprikken:

30 augustus en
6 september.
Daarna is het weer als vanouds.

Wilt u gebruik maken van de DUO fiets?
Neem dan contact op met Vervoer in America:
06-38294416 op ma. t/m vrij. tussen 10 en 12 uur.

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!!!

DUO fiets America!!
De duo fiets is beschikbaar en bedoeld
voor mensen, die niet meer alleen
kunnen gaan fietsen. Gezellig naast
elkaar met een maatje een ritje maken.
Samen op pad op een duo fiets met
elektrische trapondersteuning. Genietend van de omgeving en
lekker in beweging! Gezond, gezellig en in beweging .
De duo fiets is geschikt voor jong en oud.
We vragen een vrijwillige bijdrage als vergoeding. Wilt u ook
gebruik maken van de DUO fiets om een ritje te maken?
Neem dan contact op Vervoer in America: 06-38294416 op ma.
t/m vrij. tussen 10 en 12 uur. De fietsmaatjes staan klaar om met
u te gaan fietsen.
Wil je zelf met iemand gaan fietsen? Na een korte “cursus” kun je
er al mee op pad. Neem hiervoor en voor informatie contact op
met Hay Mulders 06 21274075.

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 of Woonwenz
e.d. (nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven bij
www.thuisinlimburg.nl. 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.

Oude foto’s ?!
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.

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

Inloop de Hoêskamer is weer
gestart.
Loop gerust eens binnen op dinsdagmiddag
of donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30
uur bij de Hoeskamer in Aan de Brug,
Pastoor Jeukenstraat 10.
Wie weet : tot dan !
Er worden regelmatig plastic zakjes met
hondenpoep in de bladkorven gegooid. Dit is niet
de bedoeling! Hondenpoep mag in de
daarvoor geplaatste prullenbakken of gewoon
thuis in de prullenbak bij het restafval!
Bij voorbaat dank.

Namens alle Americanen

ZAP’ers in America
Inmiddels heeft een groepje vrijwilligers zich aangemeld om het
hele jaar door ZAP’er (Zwerf-Afval-Pakker) te worden in America.
Dankzij hun inzet blijft het hele dorp wat opgeruimd (helaas is dit
nodig om het allemaal netjes te houden). Extra hulp hierbij is
altijd welkom. Middels een appgroepje houden de ZAP’ers elkaar
nu ook op de hoogte, van waar ze zijn geweest en zo.
Heb jij ook interesse om als (officiële) ZAP’er
aan de slag te gaan? Kijk dan eens op
www.horstaandemaas.nl/zwerfafvalopruimen.
Als jij je daar aanmeldt, dan krijgt je van de gemeente diverse
materialen ter beschikking.
En als jij je ook bij de Americaanse ZAP-groep wilt aansluiten,
stuur dan een berichtje aan schoon@inamerica.nl.

Beste gasten van de Hoeskamer:
We zijn alweer begonnen met de gezellige
middagen in de Hoeskamer. De eerste
bijeenkomst op 5 augustus was er een heerlijke lunch
voor de vaste gasten en de vrijwilligers. Dit gaan we vaker doen!
U bent van harte welkom, voorlopig op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de Hoeskamer bij Aan
de Brug.
Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar en in overleg met
de gasten wordt het programma bepaald. Er wordt in ieder geval gestart
met koffie of thee. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Interesse of weet u iemand ?
Kom gerust eens vrijblijvend kijken in de Hoêskamer. Pastoor
Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.
Ook nieuwe gasten zijn welkom! We hebben al enkele nieuwe
gasten mogen begroeten. Hier zijn we blij mee.
Neem voor informatie contact op met
077-4642068 of 06-42251171

De Vrijwilligers van de Hoeskamer.

Hallo beste kieners !
We hopen jullie allemaal weer terug te
zien woensdag 8 september om
14 uur in de Aan de Brug.
De zaal is vanaf 13 uur OPEN !
En breng vrienden en vriendinnen mee
Dan wordt het weer gezellig.
Groetjes, De kienclub !!

Wandeltocht met Peelverhalen

Opschoondag America – Doe mee!
Zaterdag 23 oktober
09.00 – 12.00 uur
Vrachtwagen parkeerplaats, Gerard Smuldersstraat
Wie? Voor jong & oud

Op zondag 29 augustus 2021 organiseert Peelmuseum America
samen met CEZP een 8,5 km lange wandeltocht met peelverhalen.
Vanaf 12.00 is het mogelijk om deel te nemen aan een wandeling langs
het cultureel erfgoed van De Zwarte Plak. Drie locaties worden hiervoor
speciale aangekleed met verhaal en informatie.
Monument Rowwen Hèze: Toneelvereniging De Vrije Spelers (America) speelt
een kleine sketch over het leven van een roemruchtige kluizenaar.
Uitzichtpunt Zuringspeel: Vanaf een hoogte van 25 meter vertellen Mart

Poels en Sef vd Munckhof als opa’s verhalen van vroeger.
Kamiël van de Piël: Jan Philipsen brengt op unieke wijze De Zwarte Plak in
beeld.

Deelname, uitsluitend na reservering, bedraagt €8,95 pp inclusief een
broodje en een drankje bij terugkomst. Het museum is deze dag
opengesteld en na de wandeling is er nog een gezellig samenzijn met
live muziek van The Radiobugs.
Om groepsgewijs langs de landschapskunstwerken te trekken verzoeken
we te reserveren. Hier kunt u uw starttijd kiezen.
Het Peelmuseum beschikt over voldoende en veilige parkeerplek voor
auto en fiets.

Reserveer: via onderstaande link of via de website
http://www.peelmuseum.nl/activiteiten/

of www.cezp.nl en direct via
https://www.ticketkantoor.nl/shop/peelverhalen
Adres:, Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69 5966 PV America

Na de succesvolle opschoondag op 20 maart hopen we op 23
oktober opnieuw met z’n allen de prikkers uit te steken om
America schoon te maken en zo veel mogelijk zwerfaval te
verwijderen uit de Americaanse natuur.
Help jij mee, zodat we samen zorgen voor een schoon America?
Meld je aan!
Dit kan bij Lisa Reintjes, Dorpsraad America via:
schoon@inamerica.nl.
Een mooie gelegenheid om lekker naar buiten
te gaan en iets goeds te doen voor de natuur.
Een schonere wereld, begin bij jezelf!

Walk Grandorse – zondag 12 september 2021

Uitnodiging

Zondag 12 september 2021 zijn alle inwoners
van Horst aan de Maas, maar speciaal de
inwoners van Kronenberg, Evertsoord,
America welkom op Grandorse.
Grandorse is de unieke zone aan de Peelstraat
in Kronenberg, waarin paardenliefhebbers,
ondernemers en overheid samenwerken om de
paardensport te faciliteren en te ontwikkelen.
Van 8 tot 12 september worden er ook de
Wereldkampioenschappen Tweespannen georganiseerd.
Gratis belevingswandeltocht voor jong en oud
Walk Grandorse is een belevingswandeltocht langs acht verschillende
oriëntatiepunten waar iets te zien en te beleven is op het gebied van
de paardensport. Na de wandeling heb je verder kennis gemaakt met de
diverse kanten van de paardensport. Zo kun je de stallen bezoeken, leer
je meer over paarden, kunnen de kinderen ponyrijden en zijn er diverse
shows.
De wandelroute is ca. 8 km lang, maar is tussentijds in te korten of er
kan gebruik gemaakt worden van een pendeldienst. Op ieder punt wordt
er informatie gedeeld en op twee punten kun je genieten van een hapje
en een drankje.
Prijsvraag. Er is een prijsvraag verbonden aan Walk Grandorse, met
kans op leuke prijzen.
Starten kan vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur vanuit de centrale entree,
onder het Equiduct Grandorse.
Aanmelden Stuur een E-mail met je naam en aantal personen naar
info@Grandorse.nl.

Op woensdag 8 september 2021 staat de
eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering
gepland.
Indien de coronamaatregelen het nog toelaten zullen
we weer vergaderen in Aan de Brug.

Week van Lezen en Schrijven 2021
Van 6 t/m 12 september 2021 vindt de week van Lezen en
Schrijven plaats. Tijdens deze week vragen we extra aandacht
voor het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden. Er worden in deze week diverse activiteiten
georganiseerd, houd hiervoor de diverse kanalen in de gaten van
http://www.taalhuishorstvenray.nl/
Vragen: taalhuis@biblionu.nl of 06-21389608

Alle Americanen zijn van harte bij uitgenodigd.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Wil je meedenken en praten of heeft u vragen aan de dorpsraad?
Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl
of bel of app naar 06-51554717.

Na 31 augustus sluiten onze deuren weer
voor de verkoop van verse blauwe
bessen.
Maar elke zaterdagochtend blijven wij
geopend voor blauwe bessen produkten,
pakketten en diepvries bessen.
Ook ons vlees is dan gewoon te verkrijgen.
Voor een lekkere naar wens gemaakte taart,
cupcake of een uitgebreide high tea Kunt u kijken op www.beavies.nl
voor de vele mogelijkheden of bel even.

Wij danken u voor het vertrouwen voor het afgelopen seizoen.
Fam. De Kleijne
Dorperpeelweg 15
5966 PM America
www.handjegezond.nl

Handje Gezond: 06-34451302
Beavies: 06-52216744
Vleespakketten: 06-46464198

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk
America en huisarts van Weeghel
I.v.m. vakanties in augustus en september zijn de
praktijken in America en Sevenum afwisselend
geopend. Hierdoor kunnen de wachttijden wat
oplopen, wij hopen op uw begrip.
U dient alvorens u de praktijk betreedt altijd eerst
telefonisch contact op te nemen met de assistente. Indien er een
afspraak voor u gemaakt wordt hoort u welke locatie geopend zal zijn.
Afspraken met praktijkondersteuners en assistente gaan door zoals
gepland is.
De apotheek in America is normaal geopend:
Op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur.

Wij waarderen het als u binnen de praktijken een mondkapje
draagt, voor uw en onze veiligheid.
Voor spoedgevallen in de avonduren, in het weekend en op feestdagen
kunt contact opnemen met Spoedpost Noord Limburg 0900 8818

Binnenkort een (klein) feestje ?
De Werkgroep Oud – America beschikt over een flink aantal klaptafels en
houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of een
andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€ 4,- per set)
te huur. Er zijn ook sets te huur met beschermers voor gebruik binnen (€ 6,per set) .

Er zijn verder ook hangtafels te huur (vanaf € 3,-)

Hondenpoep is nog steeds een regelmatig terugkerend, vervelend
probleem.
Overal, maar zeker op plekken, waar kinderen lopen of spelen.

Apotheek en huisartsenpraktijk America.
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

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.
Ons motto blijft: 'Weggooien? Mooi niet!
Hou de facebookpagina America dat stiet in de gaten.

Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,
(tel. 077 4641928) b.g.g. 06-21274075

Website: https://hpamerica-vanweeghel.uwartsonline.nl.
Neem een kijk op de website en meld je nu aan!
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.

Repair Cafe America start weer op.
De eerste keer zal waarschijnlijk 9 oktober zijn, afhankelijk van de dan
geldende maatregelen.

–
–
–
–
–

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.

Baasjes, bedankt voor ’t opruimen!
Kom weer op bezoek in de Oudheidkamer
De Moeëk in “Aan de brug”
De openstelling is op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 15.30 uur.
U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s,
paperassen e.d.
Belangstellenden zijn van harte welkom op de bovenverdieping van Aan de Brug. Laat van tevoren even weten
als je met meer personen wil komen (06-21274075).
Ook bereikbaar voor minder validen.

Activiteitenoverzicht America sept. / okt. 2021
I.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus komt het doorgaan van
activiteiten steeds meer in zicht. 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 als u wil weten wanneer iets doorgaat of
opstart.
Augustus
28 t/m 1/9 –Zomerkamp De Meidebende in Terkaple (F) JNA
28/7 t/m 4/9 – Groot Zomerkamp JNA in Maasbree
29 – Wandeltocht Peelmuseum met Peelverhalen.

September
1 – Eetpunt in Aan de Brug
1 - gezellige middag bij het Peelmuseum Zij Vooruit
3 – einde zomervakantie basisonderwijs
7 – KBO Wandeltocht
8 – Kienen voor ouderen
8 – Zonnebloem Peelmuseum met lunch
8 - Openbare dorpsraadvergadering Aan de Brug
11 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
12 - Wandelen op Grandorse
14 – KBO Fietstocht + minigolf
15 - opening seizoen Zij Vooruit
18 – JNA Seizoensopeningsdag (5 -12 jaar)
18 – Carwash Fanfare St. Caecilia
19 - Inleveren kopie Peelklokje
20 – Alg. Ledenvergadering AVV
20 – 24 – Gezamenlijke Nationale Collecte America
26 – Toneelvoorstellingen op div. locaties, o.a. Beukenhof en Peelmuseum
29 – informatieavond Fietspad Hoebertweg / Spoorweg (19.30 u Aan de Brug)

Oktober
3 – Jaarvergadering Fanfare St. Caecilia
6 – Eetpunt in Aan de Brug
6 - lezing Wensambulance Zij Vooruit
8 – Concert Fanfare St. Caecilia met Muziekver. Ons Genoegen Oirlo
? ? – RCC Activiteit Zonnebloem
09 – Vlooien ophalen, Jong Nederland America
10 – Vlooienmarkt, Jong Nederland America
11 – Boottocht Zonnebloem ?
12 – KBO laatste fietstocht van het jaar
13 – Kienen voor ouderen
16 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
20 – KBO Tussentijdse ledenvergadering
24 - Inleveren kopie Peelklokje
27 - lezing door Andrea Appeldoorn Zij Vooruit

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

Collecteweek: 20 t/m 24 september 2021
Dan komt de collectant van de Gezamenlijke Nationale
Collectes America weer bij u aan de deur.
Overzicht
Welke contactpersonen zetten zich in voor de goede doelen,
fondsen en stichtingen? Hieronder staan ze allemaal op een rij.
Fonds/Stichting

Naam

Fonds/Stichting

Naam

Alzheimer Nederland

Wilma van Ginkel

Longfonds

Gerda Derks

Brandwondenstichting

Maartje Houben

Maag Lever Darm Stichting Mariëtte Peek

Diabetes Fonds

Gerd Hendrix

MS Fonds

Corrie Janssen

Epilepsiefonds

Leny Cuppen

Nierstichting

Wilma van Ginkel

Fonds Gehandicaptensport

Jan Tielen

Prinses Beatrix Spierfonds Marcel Meulendijks

HandicapNL

Lies de Swart

Prins Bernard Cultuurfonds Ger vd Munckhof (St.Caecilia)

Hersenstichting

Marianne Verhorstert

Reumafonds

Henk Philipsen

Jantje Beton

Marco Hesp (JN America)

Rode Kruis Nederland

Cristel te Veldhuis

Nationaal Fonds Kinderhulp

Henk Philipsen

Vastenactie

Gerda Derks

KWF Kankerbestrijding

Cristel te Veldhuis

U zult elders in dit Peelklokje nog een overzicht zien van de deelnemende Goede
Doelen.
Voorafgaand aan de collecteweek
Binnenkort zal de envelop met daarin de invullijst in de brievenbus zitten.
Het is fijn voor de collectant als u de envelop alvast klaar heeft staan. Heeft u dat nog
niet gedaan? Pak de envelop, vul de lijst in, doe het geld erbij en zet ´m klaar. Geen
contant geld in huis? Maak het bedrag dan over op rekeningnummer NL55 RABO
3312741416 t.n.v. Dorpsraad America o.v.v. Gift GNCA. Kruis dan ook het vakje “Ik heb
betaald per bank” aan op de lijst. De collectant zal in de week van 20 t/m 24 september
bij u aan de deur komen.
Maar….Heeft u de collectant gemist?
Dan kunt u uw envelop bij bestuurslid Marcel Meulendijks (G. Smuldersstraat 17) in de
brievenbus stoppen. Hij zorgt ervoor dat uw gift alsnog naar de goede doelen gaat.
Nieuwe collectanten
Wilt u graag meehelpen: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collectanten. Met ons
rouleersysteem bent u om de twee jaar aan de beurt om te collecteren, meestal in uw
eigen straat of buurt. Wilt u graag ieder jaar collecteren, dat kan natuurlijk ook!
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: collectes@inamerica.nl
In het Peelklokje van november wordt de opbrengst bekend gemaakt.

Bij voorbaat dank voor uw gift!

EETPUNT AMERICA
Eindelijk kunnen we weer beginnen
met het EETPUNT.
Hebt U zin om ook eens een keer gezellig mee te
eten!!! Dan bent u van harte uitgenodigd.

Woensdag 1 september 2021 er een Eetpunt.
Opgeven of afmelden voor 19.00 uur op zondag 30 augustus.
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 op1 september.
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.

“Weej willen iederien bedanke vur de veule
felicitaaties, kaarten en bloome diej weej hebbe
gekrége ter gelegenheid van os 65 joarige trouwfiest.”
Jan en Jo Derks - vd Beuken
Hartelijk bedankt, voor de mooie kaarten, bloemen,
cadeaus en felicitaties, die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 50-jarig Huwelijk.
Mart en Gerda Derks.

GGD-locatie Horst is verhuisd naar Kranestraat 37
De GGD-locatie in Horst is verhuisd. Vanaf maandag 9 augustus, bevindt de
nieuwe GGD-locatie zich aan de Kranestraat 37 in Horst. Ouders en kinderen
zijn van harte welkom op onze nieuwe locatie.
Natasja van Montfoort, adjunct-directeur Publiek Gezondheid: ‘Onze vorige
GGD-locatie in Horst kwam te vervallen vanwege een nieuw bestemmingsplan
van de verhuurder. Dit gaf ons de kans om op zoek te gaan naar een passende,
toekomstbestendige locatie. We zijn heel blij deze gevonden te hebben in de
nieuwe locatie aan de Kranestraat.’
Gezondheidsvragen
Ouders en kinderen kunnen op de nieuwe locatie terecht voor al hun
gezondheidsvragen. Naast de vaste contactmomenten en inloopspreekuren
biedt de GGD ook advies en hulp zonder dat men fysiek naar de locatie hoeft te
komen. Denk aan:
•
http://www.jouwggd.nl (anoniem chatten)
•
https://www.ggdlimburgnoord.nl/ouderportaal (dossier van uw kind)
•
https://www.ggdlimburgnoord.nl/ (algemene informatie)
GGD Limburg-Noord ziet in het nieuwe pand een toekomstbestendige locatie.
Het gebouw is kort geleden volledig gerenoveerd. De nieuwe locatie is goed
bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid. Kortom: een passende en
toekomstbestendige locatie.

Zij Vooruit! start het seizoen met een gezellige
middag bij Het Peelmuseum
Woensdag 1 september om 13.30 uur worden we verwacht bij het
Peelmuseum. Het zal een gezellige middag worden waar we kunnen
bijkletsen en een spelletje doen om even te bewegen.
Ben je nog geen lid van deze gezellige vereniging dan ben je van harte
welkom deze middag om kennis te maken met deze leuke groep dames
van America.
Aanmelden kan tot en met 29 augustus op zijvooruit@outlook.com of bij
Cristel (4006165 of 06-34832446).
Zij Vooruit! opent het nieuwe seizoen
Op 15 september 20.00 uur zullen we onze eerste avond in Aan de Brug
vieren. Vieren dat we weer ‘mogen’, daar hoort vlaai bij.
Deze avond staat in het teken van bedanken van oud bestuursleden,
huldigen van leden die 50 jaar lid zijn en zullen we terugblikken op het
seizoen 2019-2020. Met een quiz om de avond af te sluiten.
Zij Vooruit! ontvangt de Wensambulance
Op 6 oktober om 20.00 uur komt de Wensambulance ons alles vertellen wat
zij kunnen betekenen met wensritten voor mensen die ernstig ziek en
bedlegerig zijn of terminale wensvragers waarbij regulier vervoer niet
meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn.
Het gaat vaak om ‘kleine’ dingen, momenten die voor velen
vanzelfsprekend lijken. Ondanks het grote verdriet kan iemand door de
vervulling van zijn of haar wens weer even genieten. Een klein deel van de
pijn kan voor even aan de kant worden gezet. Wat overblijft is een
herinnering om voor altijd te koesteren.

Vormsel in America:
In november/december zal het vormsel worden toegediend aan
kinderen uit America van groep 7 en 8. De precieze datum vanuit
het bisdom Roermond is nog niet bekend, maar dit wordt z.s.m.
doorgegeven.
De voorbereiding hierop gebeurt net als andere jaren tijdens een
7 tal lessen die gegeven worden op KC de Wouter op
dinsdagmiddag van 14.45 uur tot 15.45 uur, onder leiding van
mevr. Ine Daniëls-v.d. Coelen, daarbij ondersteund door kapelaan
Danny Horsch.
Kinderen die op KC de Wouter zitten krijgen automatisch bericht
hierover via ISY. Ouders van kinderen die niet op KC de Wouter
zitten kunnen hun kind voor woensdag 15 september hiervoor
aanmelden bij Ine Daniëls-v.d. Coelen, tel. 4641438 of via mail:
h.i.daniels@home.nl. Na aanmelding krijgt men een
aanmeldingsformulier toegestuurd en verdere informatie. Om een
en ander verder toe te lichten is er een kleine informatieavond op
KC de Wouter op dinsdag 21 september om 20.00 uur.
We hopen door dit bericht iedereen te bereiken die hiervoor in
aanmerking kunnen komen en ook zeker niemand te vergeten.
Namens het RK Federatie Bestuur Horst-Sevenum,
Ine Daniëls-v.d. Coelen.

MEDEDELINGEN ST. JOSEPH PAROCHIE AMERICA

Groepstraining GRIP&GLANS voor 55+

Corona-virus maatregelen in de kerk: (De stand van zaken per 26-6-2021)
Een gedeelte van de banken is afgesloten. De 1,5 meter blijft gehandhaafd.
Handen ontsmetten bij binnenkomst. Geen volkszang toegestaan. Koren mogen
met maximaal 12 personen de mis opluisteren. Mondkapjes niet meer verplicht.

Als je ouder wordt, verandert je situatie. 55+’ers kunnen behoefte
hebben aan nieuwe manieren om grip te houden op hun leven en om
hun leven een beetje meer glans te geven. Met de cursus GRIP&GLANS
bieden we ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om
je tijd prettiger in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om
zelf actief bij te dragen aan de glans van je eigen leven.
Hoe leef je gezond en gelukkig? Wat kun je zelf hierin doen? Wat kunnen
we voor elkaar doen? Wat kan de samenleving doen? Met de antwoorden
op deze vragen kunnen we samen werk maken van GRIP&GLANS voor
zoveel mogelijk mensen. GRIP&GLANS-trainingen zijn gericht op de
versterking van zelfmanagementvaardigheid (grip) en welbevinden
(glans). De GRIP&GLANS-cursussen sluiten bijzonder goed aan op
recente ontwikkelingen in zorg en welzijn, zoals ‘positieve gezondheid’
en de participatiesamenleving.

Rooster voor de komende maanden: (als er geen mis is, is de kerk gesloten)
zondag 05 sept. Mis om 11.00 uur
zondag 12 sept.- Geen mis
zondag 19 sept. Mis om 11.00 uur
zondag 26 sept. -Geen mis
zondag 03 okt. Mis om 11.00 uur
zondag 10 okt. Geen mis
zondag 17 okt. Mis om 11.00 uur
zondag 24 okt. Geen mis
zondag 31 okt. Allerzielenviering om 15.00 uur. Mis 11.00 uur vervalt
zondag 07 nov. -Geen mis
zondag 14 nov. Mis om 11.00 uur
zondag 21 nov.- Geen mis
zondag 28 nov. Mis om 11.00 uur
zondag 05 dec.- Geen mis
zondag 12 dec. Mis om 11.00 uur
zondag 19 dec. -Geen mis
Zondag 12 september is de jaarlijkse processie voor alle parochies in Tienray.
De mis is om 10.30 uur. Voor verdere informatie kunt u kijken op de site van de
parochiefederatie Horst-Sevenum:
Opgave misintenties, fundaties enz.:
Dit kunt u doen door middel van een briefje in de
brievenbus, Pastoor Jeukenstraat 4 of bij Mart
Derks, tel. 077-4641956, mjg.derks@home.nl of via het Secretariaat van de RK
Parochiefederatie Horst-Sevenum. Contact algemeen secretariaat tel. 0773981416. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur. Email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Het tarief voor een mis op zondag is € 27,50. De minimum kerkbijdrage voor
2021 is vastgesteld op € 115,00. Bankrekeningen bij de Rabobank: voor h.
missen - NL44RABO 0102 5012 97, en voor kerkbijdrage - NL76RABO 0102
5075 11
Telefoonnummer priesternooddienst:
Hebt u dringend een priester nodig, bijv. voor een ziekenzalving ( en niet voor
het doorgeven van misintenties en andere vragen) dan is hiervoor een
telefoonnummer beschikbaar: 06-55408023. Mocht u niet direct contact
krijgen, spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en telefoonnummer in. De priester
die op dat moment de telefoon beheerd kan mogelijk op het moment dat u belt
druk bezig zijn. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld!
De parochiecoördinatoren.

Ervaring Grip&Glans deelnemer:
“Ik was doelloos bezig, maar neem nu weer het initiatief om met
vriendinnen dingen te doen en ik ben lichamelijk actiever geworden. Ik
ben er zelfverzekerder door geworden en geniet weer van de kleine
dingen in het leven.”
Praktisch:
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Dit is
inclusief pauze en voor thee en koffie wordt gezorgd. De groep bestaat
uit ongeveer tien personen en wordt begeleid door twee ervaren
GRIP&GLANS-trainers.
Waar:
Synthese Horst, Gasthuisstraat 25.
Wanneer:
27 september, 4, 11, 18, 25 oktober en 1 november.
Voor wie:
Inwoners van 55+ uit de gemeenten Horst aan de Maas
Informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot en met zondag 12 september via onze website:
www.synthese.nl/activiteiten. Neem voor meer informatie of vragen
contact met ons op via groepswerk@synthese.nl.
Over Synthese
Synthese is een welzijnsorganisatie in Noord- en Midden-Limburg. Wij
bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of

wijk en bij het vormgeven van een aangename leefomgeving. Synthese
is thuis in je wijk. Gemeenschappen worden sterker als iedereen mee
kan doen en dat moedigen we aan. Dit doen we door mensen wegwijs te
maken of door ze in contact te brengen met buurtbewoners, initiatieven
of verenigingen die hen verder kunnen helpen. We inspireren inwoners
om samen op te trekken. Het uitgangspunt is dat iedereen van betekenis
is en het streven is dat iedereen meedoet, ook nieuwe dorpsgenoten.
Onze missie? Het alledaagse leven ruimte geven; overal en voor
iedereen!

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze
website: www.svoxalis.nl
Belangrijke info nieuwe seizoen 2021-2022
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn al weer in volle
gang. De teamindelingen zijn bekend en de trainingstijden veld en
kaderbezetting worden de komende weken bepaald. Deze informatie zal per
email aan de teams gecommuniceerd worden.
De senioren 1 en 2 zijn op zondag 15 augustus gestart met de eerste trainingen
en oefenwedstrijden tijdens de Trainingsdag.
De jeugdteams starten in week 35 vanaf 30 augustus met trainen en nemen ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen op zaterdag 4 september deel aan het
jeugdtoernooi bij Swift in Velden.
Hou daarnaast onze website en social media kanalen in de gaten voor alle
actuele informatie.
De jaarkalender 2021-2022 is ook zo goed als rond. Kijk voor alle belangrijke
data op de homepage en agenda pagina: https://svoxalis.nl/svo/?page_id=62
Agenda
• 30-08-2021: 1e Kader-vergadering voor alle train(st)ers/coaches/leid(st)ers 19.30 –
20.30 uur
• 30-08-2021: Start 1e helft veldtrainingen jeugdteams A-B-C-D-E-F + Kangoeroes +
MW + Recr
• 04-09-2021: Jeugdtoernooi bij Swift Velden ter voorbereiding op nieuwe seizoen
voor A-B-C-D-E-F-jeugd
• 06-09-2021: Start Plus Lucassen sponsor spaaractie (looptijd 06/09/2021 t/m
21/11/2021)
• 11-09-2021 + 12-09-2021: Start 1e helft veldcompetitie 2021-2022
• 11-09-2021: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus
• 15-09-2021: Clinic “geven van basis training” door Fedde Boersma – KNKV
• 16-09-2021: 1e ronde bekercompetitie Oxalis 1 – DOT (V) 1 20.00u Sportpark
Wienus
• 18-09-2021: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus

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

Cybercrime: laat je niet oplichten !
Digitale criminaliteit is de snelst groeiende ‘tak van sport’ binnen de
criminele wereld. Deze slimme mannen en vrouwen sturen e-mails
afkomstig van een ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals
gemeente, belastingdienst, bank of supermarkt. Ouderen zijn vaker
slachtoffer. Het is goed om iedereen daarom weerbaar te maken tegen
internetcriminaliteit.

Voorkom phishing, zorg voor digitale veiligheid!
Phishing is per mail ‘hengelen’ naar informatie. Phishing is de snelst groeiende
tak van digitale criminaliteit. Via de mail vragen ogenschijnlijke betrouwbare
instanties zoals een bank of de gemeente naar uw persoonlijke gegevens. Er zit
dikwijls een zeer urgente reden verwerkt in het bericht met de oproep aan u
om snel te handelen. De criminelen willen u naar een valse website lokken dat
een kopie van de echte website is. Hier wordt u vervolgens verzocht om uw
inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgen de fraudeurs de
beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien.

Voorkom internetcriminaliteit en zorg voor digitale veiligheid
-

-

-

-

Een bank of overheidsinstantie zal NOOIT om uw pincode of inlogcodes
vragen via een e-mail; geef deze dus niet af!
Een veilige betaalomgeving herkent u aan de volgende aspecten:
Kijk naar het webadres. Als het met https:// begint, dan kan dit duiden op
een veilige omgeving. http:// dus niet!
Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? Wacht tot deze helemaal is
‘volgelopen’, want daarmee start er een beveiligingsprogramma van de
bank of andere instantie. Type zonder de groene balk geen gegevens in!
De adresbalk moet een slotje bevatten, waarop u kunt klikken.
Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is.
Zorg ervoor dat de automatische update aanstaat. Hiermee kunnen
eventuele lekken, waar cybercriminelen dankbaar gebruik van maken,
gedicht worden.
Verander regelmatig uw wachtwoorden, bedenk sterke wachtwoorden en
bescherm deze goed! Wachtwoorden zijn de sleutels voor criminelen om uw
identiteit aan te nemen zodat zij met een creditcard op uw naam gaan
winkelen!
Wees zelf altijd kritisch op e-mails. Geld terug krijgen van de
belastingdienst via e-mail is dus Nep ! Niet doen! Meteen weggooien !

Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de
website www.veiligbankieren.nl of via www.opgelicht.nl

Integreren doen we samen
Sinds 1 juli 2021 is Synthese aan de slag met de maatschappelijke begeleiding van
statushouders in de gemeente Horst aan de Maas. De ervaringen van statushouders en
van inwoners die contact hebben met statushouders zijn voor ons van grote waarde
geweest bij de totstandkoming van een goede aanpak en zullen dit ook zijn bij de
uitvoering. Daarom spreken wij niet van ‘praten over, maar praten mét!’ en blijven we
met hen in gesprek.
Krachtige gemeenschappen ontstaan niet altijd vanzelf. Niet iedereen haakt
vanzelfsprekend aan, voelt zich gezien en gekend of ervaart ruimte om mee te doen.
Voor statushouders zijn deze drempels vaak nog hoger. Met een persoonlijke aanpak en
door goed aan te sluiten op hun leefwereld helpen we hen om mee te doen en erbij te
horen. Gelukkig blijkt ook in Horst aan de Maas dat er enorm veel mensen zijn die iets
willen betekenen voor deze groep, want; integreren doen we samen!
Wegwijs in eigen dorp
In een begeleidingstraject van maximaal twee jaar ondersteunen we statushouders op
verschillende gebieden om zo de maatschappelijke integratie in Horst aan de Maas te
doen slagen. De begeleiding varieert van hulp bij het vinden van een woning tot
ondersteuning bij praktische en administratieve zaken. Maar zeker ook bij wegwijs
worden in het eigen dorp of een introductie in het verenigingsleven. Waar nodig of
gewenst nemen we de statushouder bij de hand, maar ons doel is van begin af aan om
onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken. We nemen dus ook de tijd om de
begeleiding geleidelijk af te bouwen en ervoor te zorgen dat de statushouder alles op
den duur zelf kan regelen en zijn weg weet te vinden in zijn eigen omgeving met een
sterk sociaal netwerk.

Saad Zeitoun vluchtte in 2014 uit
Syrië en woont nu met zijn gezin
in Horst aan de Maas:
“Zelf ben ik gelukkig heel makkelijk met sociaal contact en ben ik
naast mijn werk betrokken bij sociale projecten in Horst. Zo heb
ik in 2019 een ‘Beter Samen Leven feest’ georganiseerd in
Melderslo met mensen én eten uit o.a. Syrië, Eritrea en
Nederland. Het was een dag vol mooie ontmoetingen en
gesprekken. Dat sociale contact is niet voor iedereen
vanzelfsprekend, ik vind het daarom heel goed dat de gemeente
hiermee aan de slag gaat.”
Vrijwilligers
De drijvende kracht in dit initiatief zijn de vele vrijwilligers die dagelijks een

rol van betekenis vervullen voor statushouders, daar zijn wij ontzettend
dankbaar voor. We kunnen altijd nog meer hulp gebruiken. Kun en wil jij iets
betekenen voor jouw nieuwe dorpsgenoten? Neem dan contact met ons op! Dat
kan via onze website www.synthese.nl onder de knop ‘vacatures’ of ‘contact’
of door contact op te nemen met het team in Horst aan de Maas via
teamhorst@synthese.nl of 077 3978500.

Dansen voor ouderen.

50+ leeftijd.

We starten dinsdag 31 augustus om 11.00 tot 12.00 uur in "De
Brug" America
Vanaf 10.30 uur wordt er koffie gedronken en een moment van
gezellig samen zijn.
Dansen is een hele goede sport waarbij je niet alleen je hele
lichaam gebruikt maar ook je hersenen.
Je maakt gebruik van je balans, coördinatie en oriëntatie. En een
heel belangrijk onderdeel is het sociale en het plezier.
Vandaar dat dansen één van de beste sporten is.

We dansen als groep maar ook als individu.
Bij vragen: info 06-20140185

Leergeld Horst ad Maas helpt leerlingen uit groep 8 bij
de dure overstap naar de middelbare school
De overgang van groep 8 naar de middelbare school is leuk,
spannend en vooral duur. Voor ouders brengt deze grote stap veel
extra kosten met zich mee. Een goede fiets, schooltas, mobiele
telefoon, rekenmachine, boeken, schoolgeld en een berg aan
schoolspullen. Dit jaar komt daar voor leerlingen van het Dendron
College en het Citaverde College nog de aanschaf van een eigen
laptop of tablet bij voor het nieuwe digitale onderwijs op school.
Bij elkaar opgeteld zijn ouders al snel meer dan € 1000,- euro
kwijt. Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met
een laag inkomen financieel. Zo kunnen gezinnen eventueel
tegoedbonnen ontvangen voor de bijdrage aan een schoollaptop,
de aanschaf van schoolspullen of een (tweedehands) fiets. Want
geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen doen op de
middelbare school. De regeling is er voor kinderen uit gezinnen
met een inkomen rond het bijstandsniveau en zeker ook voor
werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Kijk
voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl.

Complimenten woon – en leefomgeving
Het is goed om af en toe complimenten uit te delen. Dit keer een
compliment voor Henry van der Heijden. Hij zorgt regelmatig dat
de stroken waar mensen hun hond uitlaten mooi gemaaid worden.
Dat is voor ons als hondenbezitters wel fijn.
Vanaf deze plaats ook beterschap voor een van onze super vrijwilligers in het groen: Frans Wismans.
Samen moeten we America mooi zien te houden !!
Heeft u een compliment voor iemand of voor een groep mensen?
Laat het even weten: hay.mulders@ziggo.nl

Beste Leden van de KBO.

Ben jij nog niet bij Jong Nederland America?
Dan wordt het echt tijd hiervoor, toch…???

De vakantie zit er weer op voor zover we
over vakantie kunnen spreken. Hopelijk zal
er het volgend jaar weer meer mogelijk
zijn zodat we weer activiteiten kunnen en mogen doen.
Op 7 september staat er weer een wandeltocht gepland. Vertrek
om 13.30 uur bij de kerk.
En op 14 september staat de fietstocht & minigolf gepland. Hier
kunnen ook leden mee die niet kunnen fietsen, maar graag willen
golfen. Graag zelf met de auto naar de minigolf baan gaan zodat
ze toch mee kunnen doen. Vertrek om 13.00 uur bij de kerk. Hier
wel even voor opgeven ook als je er met de auto heen gaat.
Opgeven bij Ger Cuppen 0774641938 .
Groetjes het bestuur.

Van 30 september t/m 7 oktober 2021
is de Week tegen eenzaamheid.

Iedereen kan deze week iets organiseren om wat te doen aan het
verminderen van eenzaamheid.
Ga eens op bezoek bij je buurman of buurvrouw, die alleen is of
bel eens. Of: nodig iemand uit voor een kopje koffie of een ritje
op de Duofiets of neem iemand mee naar de Hoeskamer, naar het
Eetpunt, naar het koersballen, naar Samen creatief, naar Kom d’r
beej, naar het dansen, naar een kookactiviteit, naar het kienen of
naar een andere activiteit, waar mensen elkaar ontmoeten in
America.

En je hoeft niet te wachten tot oktober:
HET KAN MORGEN OOK AL !!

Vanaf jouw 5e verjaardag mag je bij de leukste en gezelligste
jeugdvereniging van America. En zeker als je van (buiten)spelen, ravotten,
sporten of knutselen houdt. Maar we doen nog veel meer bij JNA, iedere
week namelijk wat anders. Wil je weten wat? Kom dan gewoon een keer
naar de groepsavond van jouw leeftijdsgenoten. Tot het einde van het jaar
mag dat trouwens geheel gratis voor nieuwe leden. Hieronder een overzicht
van de groepen:
Naam Groep

Geslacht Leeftijd Groep/Klas

Groepsavond

De Snoepertjes

Gemengd 5-8

Groep 2 t/m 5

Vrijdag
18.15 – 19.15 uur

De Coole Heksen

Meiden

7-8

Groep 4 + 5

Woensdag
18:15 – 19.30 uur

De Smerige Bende

Jongens

8-9

Groep 5 + 6

Donderdag
18.30 - 19.30 uur

The Thundergirls

Meiden

9-10

Groep 6 + 7

Dinsdag
18.45 - 19.45 uur

De Rebelse Rovers

Jongens

10-12

Groep 7 + 8

Dinsdag
18.30 - 20.00 uur

The American Roses Meiden

11-13

Groep 8
t/m Klas 2

Maandag
18.30 - 20.00 uur

De Koele Oene

Jongens

12-14

Klas 1 + 2

Woensdag
19.00 - 20.30 uur

De Stoere Bende

Jongens

14-16

Klas 3 + 4

Maandag
19.00 - 20.30 uur

De Meidebende

Meiden

14-17

Klas 3 + hoger Maandag
19.00 - 20.30 uur

The Badboys

Jongens

16-18

Klas 4 + hoger Woensdag
19.00 - 20.30 uur

Vragen?
Kijk dan eens op www.jnamerica.nl of neem contact op met Marco Hesp
via info@jnamerica.nl of 06-51554717. We zien je graag een keer…..

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!

Hallo kinderen, ouders en verzorgers,
Zaterdag 18 september is het weer tijd voor de jaarlijkse
Seizoensopeningsdag van Jong Nederland America.

Jong Nederland America is (altijd) op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
groepsleider willen zijn en 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.

Bij deze willen we jullie allemaal uitnodigen om deze middag te
komen kijken, mee te doen en vooral ervaren hoe leuk het is om lid
te zijn van Jong Nederland. Ook kinderen die al lid zijn mogen
natuurlijk komen. Iedereen tussen de 5 en 13 jaar is van harte
welkom, want vanaf 5 jaar mag je er al bij!

Op dit moment zoeken wij weer 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.

De inschrijving is van 12:45 tot 13.00 uur. Als we alle teams
gemaakt hebben gaan we beginnen met de eerste spelronde van
een leuke spellenmiddag. Tussendoor wordt er uiteraard voor wat
lekker en te drinken gezorgd. Om 16:00 uur zit de
Seizoensopeningsdag 2021 er dan alweer helaas op.
Meer vertellen we nu nog lekker niet, want het is nog een
verrassing wat er allemaal op het programma voor jullie!
Maar een tip: Doe wel wat oude kleren aan, want bij JNA kun je
altijd nat en vies worden. Maar dat is toch ruig….
Uiteraard hopen we jullie allemaal te zien op zaterdag 18
september bij Blokhut Ôs Thoês aan de Kerkbosweg 34!
Groetjes, Jong Nederland America

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een keer meedraaien of heb
je nog aanvullende vragen? Kijk dan eens www.jnamerica.nl of stuur een
bericht aan 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.

In het LaefHoês is vanaf 1 september overdag weer
OPEN. Hou rekening met de geldende
coronamaatregelen: in de loopruimtes graag een
mondkapje en hou je aan de routering. Probeer ook de
pauzes te vermijden. Er is keuze uit ruim 600 boeken.
Loop gerust eens binnen.

Welkom bij VC Trivia
De (zomer)vakantie zit er voor vele al, of bijna op en het wordt
dus tijd om ook weer sportief aan de slag te gaan.
De corona-maatregelen worden steeds verder versoepeld
– hopelijk blijft dat ook zo – wat betekent dat we eindelijk weer
op een normale manier een teamsport mogen beoefenen en straks
zelfs weer competitie kunnen spelen!
Onze seniorenteams zijn alweer van start gegaan met de eerste
trainingen en ook de jeugd
zal snel genoeg de draad
weer oppakken.
Heb jij nu ook zin om (weer)
eens een potje te (leren)
volleyballen? Kom dan
vrijblijvend een keer kijken
of gezellig een aantal keer
met ons meedoen!
Voor meer info kijk dan op www.vctrivia.nl Of mail naar
technischezaken@vctrivia.nl

Wie weet iemand, die voor mij mijn woning /
kamer kan behangen ? Voor informatie: tel.
06 11780813.

Hulp nodig bij uw DIGID?
Neem contact op met de dorpsondersteuner of ga naar STAP.

AVV America 1e elftal programma september
In september gaat de bal weer rollen. O.l.v. de nieuwe trainer Eric Driessen is
de selectie in augustus weer gaan trainen. De oefen en bekerwedstrijden zijn
mooie partijtjes om straks op 26 september weer sterk aan de competitie te
beginnen in 4e klasse van de reservecompetitie.
Veel succes !!
Programma:

5 sept.
12 sept.
19 sept.
26 sept.

America 1 – SV Someren 5
Blerick 3 – America 1
Venlose Boys 4 – America 1
Start competitie

12.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

AVV America Veteranen Programma September.
Ook de veteranen gaan weer van start in september.
Op 4 september is onze jaarvergadering . Aanvang 15.30 uur.
Het programma:
4 Sep
11 Sep
18 Sep
25 Sep
De wedstrijden beginnen

America
America
SCOC'01
America
om 17.00 uur.

Blerick
Leunen
America
Lottum

Meebewegen met mensen met dementie. Beweegt u mee?
Het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie neemt ieder jaar
toe. En mensen met dementie blijven ook steeds langer
thuis wonen. Er zijn al veel vrijwilligers actief om
ondersteuning te bieden en de mantelzorgers te
ontlasten. Maar het zijn er nog steeds niet genoeg. Iets
voor u?
Mensen aarzelen om mensen met dementie te gaan
ondersteunen. Waar begin ik aan? Om de stap kleiner te maken krijgen
vrijwilligers die zich aanmelden een gratis cursus van vier dagdelen. De
cursus leert je om te gaan met mensen die beginnende dementie
hebben. Er zijn meerdere vormen van dementie en die ontwikkelen zich

anders. Ook zijn er vier fasen te onderscheiden en de manier waarop
mensen zich gedragen is per fase anders. De cursus geeft veel
praktische tips en toont filmpjes. Je leert hoe je dingen zegt, en dat
iemand met dementie nooit iets fout kan doen of zeggen. Belangrijk
onderdeel van de cursus is het onderling uitwisselen van ervaringen.
Als je de cursus hebt gedaan en je wilt beginnen, zoekt de
contactpersoon naar een goede match. “Het is wonderlijk” aldus de
coördinator, “dat als er eenmaal een koppeling is gemaakt het bijna
altijd goed uitpakt en de vrijwilliger zolang als nodig is voor de
betreffende persoon actief blijft. Mensen die kiezen voor
vrijwilligerswerk zijn heel serieuze mensen die er iets van willen maken.
Een vrijwilliger die al enige tijd werkt met mensen met dementie, zegt
dat het belangrijk is dat je leert hoe je tegen mensen met dementie
aankijkt. Dat je rustig blijft en als het ware met ze meebeweegt. Het
heeft totaal geen zin om tegen ze in te gaan, dan worden ze opstandig.
En als ze vier keer naar buiten willen, dan ga je vier keer naar buiten.
Wat maakt het uit. Een ander vertelde dat hij tijdens de verzorging van
zijn vrouw leerde te onthaasten. Alle vrijwilligers vertellen dat als je
iets doet wat je voldoening geeft, het niet voelt als gebondenheid. Het
verrijkt juist je leven.
De cursus voor nieuwe vrijwilligers staat gepland in november 2021
Interesse om te ontdekken hoe u kunt meebewegen, neem dan contact
op met brigitteasselberghs@proteion.nl telefoon: 06-29252568 of 0475456033 of kijk op www.proteion.nl

Jubilarissen
VC Trivia
Tijdens de jaarvergadering van VC Trivia
werden de jubilarissen door voorzitter Ben
Kleuskens gehuldigd.
Maria Meulendijks uit America werd
gehuldigd voor 40 jaar lid van VC Trivia.
Voorzitter Ben Kleuskens werd tijdens de
jaarvergadering opnieuw voor 4 jaar
gekozen als voorzitter van VC Trivia.

Bewoners avond America Energielandschap
Op 4 oktober zal er namelijk een informatieavond georganiseerd worden
voor de inwoners van America, hierin zal de laatste stand van zaken
worden gepresenteerd, de eerste resultaten worden gedeeld en het
vervolg van het proces van de gebiedsverkenning. De bijeenkomst zal
plaatsvinden 4 oktober, om 20.00 in Stichting ‘Aan de Brug’, op de
Pastoor Jeukenstraat 10 te America. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via het emailadres:
info@energielandschaphorstaandemaas.nl.

26 september –
Trappen en
klappen!
Bezoek 6

in Horst aan de Maas tussen 10.30 uur en
17.15 uur op de volgende locaties: Het
Beukenhof, Graaf ter Horst, Kerk
Hegelsom, Peelmuseum en de Molen in
Meterik. Ook de Vrije Spelers zijn van de
partij!
Voor info en tickets: www.ticketgemak.nl
Verenigingen van America!
Mooie actie van de Dagwinkel!

toneelvoorstellingen

Dagwinkel America nodigt u uit om mee te doen aan de Mega Lokale
clubactie.
De klanten ontvangen bij iedere besteding van € 10,- een muntje,
dat ze kunnen deponeren bij de betreffende vereniging in de
inleverbox in de winkel. De actie loopt tot 5-12-2021!
Verenigingen
kunnen
zich
aanmelden
op
info@dagwinkelamerica.nl

Café Boëms Jeu

Boëms blieft Boëms :
altijd
Alderwets gezellig

30 km. = hard zat in
de bebouwde kom!

Elders 60 km. !!
Dank voor de
medewerking !
Zo maken we
America veilig.

Kendedie ?

Het nieuwe schooljaar gaat ook hier weer van start!
Ze zitten er helemaal klaar voor: deze schoolklas uit …?
Wie zijn het allemaal?
Informatie hierover kun je sturen naar info@oudamerica.nl

Zaterdag 28 augustus
vierden onze
ouders/grootouders

Regelmatig ook “nieuwe, oude foto’s” op de facebookpagina
America dat stiet !

Hay Holtackers &
Nel Philipsen

Werkgroep Oud America www.oudamerica.nl

hun 60-jarig huwelijksfeest.

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.

Wij hebben dit feest in
besloten kring gevierd.
Kinderen en kleinkinderen.

De fondsen van de Collecteweek
2021

Mensen in het nieuws.
Op 23 juli overleed Annie Rasing – Biemans, echtgenote van Jan Rasing
†. Annie was 85 jaar.
Op 8 augustus overleed Drieka Gijsberts – Goorts, echtgenote van Wiel
Gijsberts † op 91 jarige leeftijd in Venlo.
Op 27 juni werd Tijn geboren, zoon van Joris Janssen en Melanie
Deckers. Op 28 juni werd Sam geboren, dochter van Yoeri en Sanne
Klerkx, zusje van Jip.
Op 10 juli werd Paula Poels – Cleven 95 jaar! Proficiat!
Maria Meulendijks werd onlangs gehuldigd door Volleybalver. Trivia
vanwege haar 40 jarig lidmaatschap. Proficiat!
Op 14 juli kreeg An van der Sterren de “Pluim van de burgemeester”
uitgereikt door burgemeester Ryan Palmen vanwege haar activiteiten
voor velen. Gefeliciteerd!
Op 17 juli werd de Kloostertuin bij het LaefHoes officieel geopend. In
deze prachtige tuin staan een paar heel mooie kunstwerken van de hand
van Petra Noordijk – Tielen. En er komt nog meer…. Het kunstwerk voor
Ruud Baltussen, gemaakt door Ine Derks – Haegens en Lies Klomp, heeft
intussen een plekje gekregen in de keuken van het LaefHoes. U bent
uitgenodigd om alles een keer te komen bekijken.
Op 28 augustus waren Harrie en Nel Holtackers - Philipsen 60 jaar
getrouwd. Gefeliciteerd!
Frans in ’t Zandt en Mathilde Vervoort zijn komen wonen op Zwarte
Plakweg 29, 5966 RH America. Welkom in America.
Binnenkort starten de scholen weer. We wensen de kinderen en
leerkrachten van Kindcentrum de Wouter veel leer- en speelplezier in
het nieuwe schooljaar.
In september beginnen de diverse competities ook weer in de sport.
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.
Nieuwe bewoners (voor zover bekend) krijgen een informatiepakketje over
America in de bus.
Ook het verenigingsnieuws is gratis. Wij zijn afhankelijk van uw gegevens.

20 t/m 24 september 2021

