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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 25 JANUARI
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen,
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren.

* AFVALINZAMELING in 2014 *
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op 27 november, 22 en 29 december, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26
en 29 januari
Ophaalschema restafval (tariefzak) , blik en drankpakken (gratis gele
afvalzak) , Plastic afval (in container): 22 december, 5 en 19 januari
De tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in tariefzakken wordt aangeboden, zal
niet met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil wordt
verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie hiervoor de
kalender) genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen niet in een
tariefzak kan worden aangeboden. Het grof vuil wordt op afroep opgehaald.
Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij gemeentehuis, tel. (077)
477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald.
Klein gevaarlijk afval
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De
eerstvolgende inzameling in America is op 2015
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 –
16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur.
Koelkasten en diepvriezers
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft,
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis
laten ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij het
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777
Glas
Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse glasbakken
bij de kerk en aan de Slikweg. Zet a.u.b. geen glas los bij de container.
Vlakglas
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om
zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, Metaalweg 5, Venray.
Denk aan een legitimatiebewijs!

Oud papier / karton .
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland
bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden).
De eerstvolgende keren op zaterdag 27 december en 24 januari.
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!!
Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed
te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.
Niet bij papier: pizzadozen, taartdozen, , diepvriesdozen met inhoud en
drankpakken
Grof tuinafval:
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5
meter) worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel.
4779777).
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50
cm)) kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door
blijven staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf
Oud ijzer
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per
jaar al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed
(bijv. wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en
diepvriezers (zie hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook
halen zij accu's, lege verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met
een bijbetaling worden ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten
ontdaan van kopkanten) opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet
op en mogen ook niet in de container worden gedaan! Velgen, dus zonder
band, wel.
In 2015 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data nog niet bekend .
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Tielen aan de
Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer
brengen. Telefoon Fam. Tielen 077-8512475 / 06-13046702
Coördinatie oud ijzer: Marieke Jacobs, Zwarte Plakweg 38 B, 5966 RK
America , 077-4649180, paardenvrienden-america@hetnet.nl
Textiel e. d.
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties. De firma Reshare zamelt i.o.v.
de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen,
huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling is in 2015.
Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg. Basisschool de
Wouter zamelt ook kleding in .

Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 4779777).Wat
onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de afvalkalender.
Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, maar enkel in
de speciaal daarvoor bestemde bags..
Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4
m3) voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de verkoop van
de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar. In
America is dat bij Bestratingsbedrijf van Rengs, Hoebertweg 6.
Steenpuin
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers
etc) wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor
bestemde bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt
met minibags (1/4 m3) voor kleine
hoeveelheden steenpuin. Voor de verkoop van de bigbags en minibags is in
elke kern een verkooppunt beschikbaar (zie boven).
Herbruikbare goederen
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines,
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en
compleet! Deze worden aan huis opgehaald. Men kan hiervoor
rechtstreeks bellen met de gemeente : 077-4779777
Wit- en bruingoed
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer
wit- en bruingoed.
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te
bieden:
1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte)
apparaat gratis bij de winkelier inleveren;
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling
van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij u aan
huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.

Ophaalroute vloerbedekking
Wordt gratis op afroep opgehaald. Meldingen dienen te geschieden zoals
de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777
Asbest.
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel.
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor
bestemde zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de
gemeentewerf, Americaanseweg 43 te Horst.
Auto- vrachtauto en tractorbanden
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven
een vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de
gemeente. U kunt als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas
maximaal 5 personenautobanden zonder velg gratis inleveren. Dit doet u
bij Firma Driessen aan de Hamweg 6 in Horst. Neem uw legitimatiebewijs
mee. Wanneer u meer dan 5 banden of oude tractor- en
vrachtwagenbanden inlevert, betaalt u daarvoor een vergoeding.
Reststoffen
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u in de tariefzak,
die één keer in de 2 weken bij u aan huis opgehaald worden. De zakken
dienen uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan.
Zwerfafval
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige
boete.
Inzameling plastic verpakkingsafval
Plastic afval wordt 2 x per maand opgehaald in de containers
Informatie, klachten e.d. Voor informatie, suggesties, opmerkingen,
vragen, klachten en mededelingen kunt U terecht bij de afvalconsulente
van de gemeente Horst aan de Maas: 077-4779777.
U vindt meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer en geen
hondenpoep op de stoep
Zwerfvuil gezien? graag doorgeven bij de gemeente: 077- 4779777

Een beter milieu begint bij jezelf !!!

Op http://www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kun u uw postcode
invoeren en u krijgt een overzicht van alle inzamelingen in uw dorp.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer algemeen
112
Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844
Politie
0900-8844
Prov. klachten telefoon
043-3617070
Gemeentehuis
4779777
Secr. Kerkbestuur M. Derks 4641956
Basisschool
4641918
Stichting " Aan de Brug"
4641269
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans 0648012459
OJC Cartouche
4642166
Kantine (v.v America)
4641212
Handboog (de Krekel)
06-42861821
Gemeenschapshuis (Bondszaal) 4641255
Jong Nederland (Blokhut)
4642983
Gymnastiekzaal
4641924
Redactie Peelklokje
4642033
Dorpsraad America
06-51554717
Dagblad De Limburger
0478 – 530112
Hallo Horst a/d Maas
3961356
Wonen Limburg (Horst)
0800-1881
Lokale omroep Reindonk
3987742
CIZ Nrd Limburg
088-7891640
Gehandicaptenplatform
3986684
SOS tel. Hulpdienst
077 – 3548888
Kindertelefoon
0800 – 0432
Huisartsenpost:
0900-8818
Melding zwerfvuil 077- 4779777
Dorpsondersteuner Hay Mulders 06-21274075
Gebiedsteam Peel
077-4779777
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88 Meld Misdaad Anoniem" 0800 - 7000
Melding stankoverlast kan ook via toezicht veiligheid en handhaving gemeente Venray 0478523515 (rechtstreeks nummer overdag).
Vrijwillige thuishulp Noord-Limburg contactpersonen:Th. Sijbers 06-52669456

REDACTIE PEELKLOKJE
Mocht U ooit, om wat voor reden dan ook, geen Peelklokje ontvangen,
neem dan even contact op met de redactie.

Feestje ?Tafels, banken en hangtafels
te huur
De Werkgroep Oud - America beschikt over een flink aantal klaptafels en
houten zitbanken (inklapbaar). Dit is uitermate handig bij een feestje of
een andere gelegenheid. De setjes zijn tegen een vergoeding per dag (€
4,- per set) te huur. Er zijn sinds kort nieuwe sets te huur met
beschermers voor binnengebruik (€ 6,- per set) .

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

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE.
Alarmnummer als elke seconde telt.
112
Geen spoed, wel politie nodig ?
0900 – 8844 (niet gratis)
0900 – 8844
Centrale meldkamer
0900 – 8844
Administratieve politie-informatie (bureau
Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst
Openingstijden
ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur, za / zondag - gesloten
0800 – 7000
Meld Misdaad Anoniem"

Mail : info@schurinkelektroservice.nl

Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer
De Moeëk in “Aan de brug”

De openstelling is op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 15.30
uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, paperassen
e.d.
Leuk idee: kom eens een keer met een groep op bezoek, of
organiseer een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de
historie van ons dorp.
Belangstellenden zijn van harte welkom
op de bovenverdieping van Aan de Brug.
Ook bereikbaar voor minder validen.

Wij worden gesponsord door RABObank
Horst.- Venray.

Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen en Dana van
Rens.
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. Tevens
kunnen mensen mailen (vind men vaak handig) via wijkagentenhorstaandemaas@limburg-noord.politie.nl .
Attentie !!!!!
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts ziet
of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 0800 - 7000.

OPROEP !!!
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar allerhande oude foto’s,
bidprentjes, geboortekaartjes, dia’s en andere spullen, die waardevol
kunnen zijn voor in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een
kopie maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan z.s.m.
weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, oude” spullen bij.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)
of Hay Mulders (4641949).

Het Peelklokje op internet: kijk op www.americaweb.nl

Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op
www.inhorst.nl en www.mijnhorstaandemaas.nu
Voor actueel nieuws, ook uit America.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America en de dorpen
in de omgeving: kijk eens op www.hephorst.nl
Openingstijden Wegwijzerloket
Horst aan de Maas.
Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in Horst op
maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst,
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504.
Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met
Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)
KADOTIP op DVD !!!
De videofilm “America anno 1968” is te koop op DVD, evenals
de film uit 1993 over
“America en zijn Turftreiers” en de film over
America 1991.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op
zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer
van 13.30 tot 15.30 uur.
U kunt hiervoor ook terecht bij
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949
Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen,
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) :
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de
aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u
hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om
zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
U kunt hier een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen. AWBZ-zorg
wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van maandag
t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, 0887891650. Voor info: www.ciz.nl

GRONDWERKEN JANTONN
uit America

Kan voor U doen:
-afbreken en opruimen.
-het leveren van vulzand of granulaat.
-bomen of struiken rooien, ook op moeilijke plaatsen.
-sloten opschonen en/of maaien.
-bouwput uitgraven, kilverwerk met leaser,
van akkergrond of in de tuin.
GRONDWERKEN JANTONN uit America.
is al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres.
tel.: 0653952881 vraag vrijblijvend om een offerte.
Kijk op www.americaweb.nl (foto’s) voor actuele foto’s van
gebeurtenissen in America.
We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons archief.
St. Werkgroep Oud America
Neem contact op met H. Mulders (4641949)

Zin in een lekkere wandeling ?
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. Herkenbaar aan
de gele stickers en strips en de nieuwe wandelroutepalen.
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg weet.
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. In ieder
geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.
De route is in 2 richtingen te bewandelen.
Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put en
Werkgroep Oud America.
Wij wensen u veel wandelplezier.

KINDERDAGVERBLIJF

Kijk voor de route op www.liefdevoorlimburg.nl en op
www.landschaphorstaandemaas.nl

Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is
0800 - 7000.
Attentie!!!
Regelmatig komt het voor dat kopij te laat wordt ingeleverd. Dus:
Let op de inleverdatum van het kopij voor het Peelklokje.
Deze keer is dat zondag 25 januari a.s.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl

BLOEDPRIKKEN
Op maandag van 08.00-08.30 uur
en op donderdag van 09.30-10.00 uur.
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, Past. Jeukenstraat 10.
Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee.

Voor meer info kijk op:
www.kdv-monki.nl
monique@kdv-monki.nl
of bel: 077-4641703
06-20216078

Op het gebied van;
Hormonale klachten, opvliegers, PMS,
stemmingswisselingen, gewrichtspijnen,

maar ook menstruatieklachten en vragen over seksualiteit.

Voor advies kunt u terecht bij;
Verpleegkundig Overgangsconsulente
Madeleine Schuurmans

077 3521897
Aangesloten bij VVOC en V&VN.
(De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk)

Neem contact op met de beheerder,
telefoon 06-48012459.
Hij vertelt u alles over de mogelijkheden.

Stichting aan de Brug

Griendtsveenseweg 65
5966 PV America
Tel: 06-507 30 116
Aantekening diabetische voet
en schimmeldiagnostiek

Care for you

Care for You, zorg
Veenweg 8, 5966 PX America
Tel. 06 106 66 494

CARE FOR YOU, ZORG

Graag willen wij U informeren over het bestaan van Care for You, zorg.
Wij zijn een zorgaanbieder met een zeer variërend zorgaanbod voor jong en
oud.
Wij verzorgen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbesteding,
muziektherapie, speltherapie, creatieve therapie, avonturendagen en
andere themadagen.
Maar zoekt U iemand om U te begeleiden naar bv een concert, museum of
film, ook dan kunt U bij Care for You terecht.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
info@careforyouzorg.nl of via 06 106 66 494.

Ruimte beschikbaar

Voor vergaderingen en feestjes.

Klachten woon en leefomgeving.

Degene die een klacht heeft voor de gemeente, kan rechtstreeks contact
opnemen. Dit kan via de site www.horstaandemaas.nl , klik dan op:
melding woon en leefomgeving. Dan komt het meteen op de goede plek
binnen en kan gericht actie worden ondernomen. Degene die de klacht
meldt krijgt antwoord terug over de afdoening.
Overigens blijft het ook mogelijk telefonisch te reageren via
telefoonnummer 077-4779777.
Gem. Horst aan de Maas
Te Koop: vulzand plm 4000 m3. Keuringrapport aanwezig.
Geschikt voor alle doeleinden.
Kan ook zaterdags geleverd of afgehaald worden. Aantrekkelijke prijs.
Grondwerken Jantonn America.
Tel: 0653952881.

Het bestuur van Stichting aan de Brug wenst u
fijne feestdagen en
een goed en gezond 2015

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen , en een heel
goed en gezond 2015 toe.

BEIKE
DIEREN & MENSENWENSEN

Natuurwerken / Grondwerken Jantonn uit America.

Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven?
Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.

Vanuit de ergotherapie hebben wij veel ervaring met handige producten/ medische
hulpmiddelen die de dagelijkse activiteiten eenvoudiger kunnen maken. Wij
merken dat veel van deze producten nog niet bij iedereen bekend zijn en dat
mensen over een drempel heen moeten om er gebruik van te gaan maken.
Daarom hebben wij een contract afgesloten met de firma Bijzonder Handig. De
volgende artikelen hebben wij momenteel onder andere in ons assortiment:
- Wandelstok opvouwbaar
- Wandbeugel met zuignap 40 cm
- Meubelverhoger
- Badrandbeugel
- Opvouwbare toiletsteun
- Grijper opvouwbaar
- Schuifbare wasknijpers
- Goodgrips soeplepel
- Goodgrips lepel
- Goodgrips vork
- Goodgrips mes
- Gehoekt broodmes
- Rollator Airgo Plus Duo
- Looprek Liftwalker
- Doff ’n Donner
- Bedbeugel in hoogte verstelbaar
U vindt deze artikelen op onze website:
www.fysiowestsingel.nl/ergotherapie/volwassenen-ouderen/bruikleenproducten

Wilt u gebruik maken voor deze artikelen of meer informatie?
Neem dan contact op met ergotherapeute Cathelijne Strijbosch,
Westsingel 96, 5961 DH Horst 077-3987783 info@ergowestsingel.nl

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

Ook u mag gerust liken op
www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!
We zitten al op ruim 100 likes !!

GRATIS thuisbezorgservice voor:
• het lekkerste honden- en kattenvoer
• hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij
• geweldig hondenspeelgoed
• de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond
Tevens kunt u bij mij terecht voor
gratis voedingsadvies voor uw hond
of kat en een gratis proefpakket.
www.beike.nu • info@beike.nu • 06-51521986

Wij zetten ons in voor het boeiende
cultuurlandschap en de prachtige natuur in het
land van Peel tot Maas. Dat doen wij door middel
van erfbeplantingen en de aanleg van bloemrijke
akkerranden en amfibiepoelen, maar ook door het
ontwikkelen van boeiende wandel- en fietsroutes.
Zie de vernieuwde website
www.landschaphorstaandemaas.nl
Op deze website leest u meer over onze activiteiten en
subsidiemogelijkheden voor ondernemer en particulier. Een groen
en aantrekkelijk buitengebied, waarin het goed wonen, werken en
recreëren is. Daar gaan wij voor!

Damesgym America

Ben je op zoek naar een sportieve bezigheid,
dan ben je op maandag welkom in de gymzaal van America.
Kom vrijblijvend een keertje mee sporten.
Voor informatie kun je terecht bij de contactpersonen.
Morgengroep 10.00u-11.00u Sjan Verschuuren 4642209/06-46765278
Avondgroep 19.00u-20.00u Truus Kleuskens: tel 4641270
Avondgroep 20.00u-21.00u Nellie Tielen: tel 8512475

Het Alzheimer Café Horst aan de Maas zet haar deuren open voor
mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook
hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom . Een
laagdrempelig ontmoetingspunt in een huiselijke sfeer, waar
maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar wordt
gemaakt. De bezoekers kunnen er onder het genot van een kopje
koffie of een drankje napraten en ervaringen delen. Het Alzheimer
Café Horst aan de Maas is zo een grote ondersteuning voor
iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt.
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is één vaste
avond in de maand geopend, namelijk de eerste
maandag van de maand.

De avonden vinden plaats in ‘Mikado’, Deken
Creemersstraat 56 in Horst. Elke maandag is er
een interessant thema. Op 5 januari is het

thema : vragen en antwoorden over de
veranderingen in de zorg voor mensen met dementie.

Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle
levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen
meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast onze
cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te versterken en de
mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit vergroot de
zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan.
Onze kennis en ervaring zetten wij in om de
samenleving beter in te richten voor mensen
met een beperking. Zo maakt MEE meedoen
ook echt mogelijk.
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer informatie.

Complimenten woon – en leefomgeving

Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden:
Enkele actieve bewoners van de Diepe Kuilenstraat houden het
groen keurig bij, zelfs tot aan de brug. Super, mannen !!
Enkele bladrijke straten zijn erg blij met de bladblazers en
zuigwagen van de gemeente.
Met de winter in het vooruitzicht vragen we iedereen om bij
sneeuw of gladheid elkaar te helpen om de stoepen begaanbaar te houden
. Dank u.

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

Omroep Reindonk
Omroep Reindonk radio is in de ether in Noord-Limburg te ontvangen via
107.1 MHz en 105.6 Mhz. Verder ook via het lokale kabelnet in Horst aan
de Maas op 87,5 MHz en in geheel Limburg digitaal op kanaal 1782. Ook
via glasvezel is de lokale omroep te ontvangen. Bij KPN via kanaal 990 en
bij de overige aanbieders op kanaal 3053.
Omroep Reindonk TV is in geheel Noord-Limburg digitaal te ontvangen via
kanaal 42. Verder via glasvezel bij KPN op kanaal 590 en bij de overige
aanbieders op kanaal 2054.
Via www.reindonk.nl en via de APP is de lokale omroep te volgen, zowel
live als on demand.

Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels,
schimmelnagels, etc… Of wilt u
gewoon mooi verzorgde voeten?
Maak dan een afspraak!
Pedicure Ilona Tielen
Hoebertweg 1A, America 077-4642441

Kadotip: Een cadeaubon voor een heerlijke
voetbehandeling!

San-sieraaddesign

* kettingen, armbanden, enkelbandjes en oorbellen
* dames,heren en kinderhorloges
* echt zilveren ringen
* sieradenparty , kinderfeestjes, workshop
* verkoop van kralen en benodigdheden om zelf een sieraad te maken
* samen met mij een sieraad ontwerpen geheel naar uw wens
* cadeaubon
Gezien de toegenomen drukte in ’t Woonatelier en daar ook het grootste
deel van de sieraden en kralen zijn, ben ik genoodzaakt om thuis geen
openingstijden meer te hebben. Ook de workshops zijn niet meer thuis
maar in ’t Woonatelier.

Cadeaubonnen van ’t Woonatelier heb ik ook thuis liggen bel me
even dan leg ik ze voor u klaar.
Sandra Rasing
San-sieraaddesign
Nusseleinstraat 25
5966NH America
Telefoon:077-4641518 of 06-23508096
Website:www.san-sieraaddesign.nl

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

Gastouder Truus
heeft nog op diverse dagen plekken vrij.

Ik bied:
Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de
boerderij
Opvang op flexibele tijden
Seizoen/thema gerichte activiteiten
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197
E-mail: reintjes.t@xs4all.nl

Padxpress blok 3 online!
Zo net voor het nieuwe jaar staan de activiteiten voor blok 3
alweer online op www.padxpress.nl
In verschillende kernen zijn activiteiten gepland, zoals taekwondo, schminken en glittertattoos, jazzdance en creatief kids atelier.
In de kerstvakantie kun je bovendien deelnemen aan nog twee
activiteiten:
“Kampioenschap bommetje maken” in zwembad de Berkel!
Dit vindt plaats op maandag 29 december van 13.30-16.00 uur,
inschrijfgeld is slechts twee euro.
Op vrijdag 2 januari kun je met een team deelnemen aan het
handbaltoernooi in sporthal de Berkel.
Dit is voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en geheel gratis!
Kijk op www.padxpress.nl voor alle informatie en geef je snel op!!
Met sportieve groet, Nick Fleuren
Sportconsulent/combinatiefunctionaris Gem.Horst aan de Maas.

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL 2015
10 januari Playbackshow voor volwassenen en oudere
jeugd
11 januari Jeugdplaybackshow en uitkomen Jeugdprins en
Jeugdprinses
24 januari Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses
Dut deze oavend ôw schonste carnavalsklier a want deze
oavend is verkliëd
17 februari Carnavalsbal
Jeugdcomité America

Dorpsondersteuner America.

Ik ben aangesteld als dorpsondersteuner in dienst van de St.
Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn redelijk nieuw in
deze regio. Samen met het bestuur van het Gezondheidscentrum en
Synthese hebben we gekeken naar de taken die horen bij een
dorpsondersteuner in America. We denken aan de volgende taken:
• De Dorpsondersteuner is de bindende schakel in het dorp tussen
bewoners en professionals die werken in zorg en welzijn.
• Hij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het eigen initiatief van
bewoners.
• Hij zorgt ervoor dat knelpunten, die niet door “ partijen” zelf
opgelost kunnen worden, op de juiste plek terecht komen.
• Hij is vraagbaak voor de hulpvragers en mantelzorgers.
Ik wil in ieder geval een laagdrempelig contactpersoon zijn voor inwoners van
America, voor verenigingen, voor de gemeente als het gaat om zorg en
welzijn. Er gebeurt momenteel al veel in America op het gebied van zorg,
wonen en welzijn. Denk maar eens aan de vele activiteiten op dit gebied en
de actieve werkgroepen die zich hier mee bezig houden.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen om er samen iets goeds van te maken.
Wat doet u als een familielid, vriend (in), buurman of
buurvrouw om hulp vraagt? Of als ze juist niets vragen,
terwijl u ziet dat hulp wel nodig is. Als het een (stille)
vraag is die u kunt beantwoorden, zegt u vast en zeker:
ja !. Mensen helpen elkaar graag. Dat is een feit. Durft u
om hulp te vragen?
Ik ben altijd telefonisch bereikbaar (06-21274075) of
via de mail (hay.mulders@ziggo.nl). Ik help u graag
(verder). U kunt op mij rekenen.
De eerste individuele hulpvragen komen al binnen. Graag uw hulp hierbij.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

De Gerarduskalenders zijn er weer!!!
Ze kunnen afgehaald worden bij Mw. Vullings,
Sjees 5, 4641787.
Kosten: € 6.60 per kalender.

Playbackshows 2015 op 10 en 11 januari
Het weekend van 10 en 11 januari staat in het
teken van de playbackshows. Deze vinden zoals
gewoonlijk plaats in de bondszaal van America.
Op zaterdagavond vindt voor de 15de keer de
GROTE PLAYBACKSHOW plaats. Voor iedereen die van de
basisschool af is, is hier de kans !! Pak de uitdaging aan om
met één van die grote geldprijzen er van door te gaan !!!
Hoofdprijs € 150,-Geef je vóór 7 januari op bij Tiny Martens, dit
kan per telefoon 4641848 of mail tinymartenshermans@home.nl of via opgaveformulier elders in dit blad.
Op zondagmiddag is dan de knalmiddag voor de
basisschooljeugd. Voor de 30 ste keer vindt er dan de
JEUGDPLAYBACKSHOW plaats. Zit je in groep 3 t/m 8 van de
basisschool en wil je deze middag er met de grote wisselbeker
vandoor gaan en/of met een geldprijs of vind je het gewoon
leuk om mee te doen, geef je dan zo snel mogelijk ( vóór 26
december) op via het opgaveformulier dat je op school krijgt
(ook elders in dit blad). Voor iedere “artiest” is er een leuk
aandenken.

Tijdens de Jeugdplaybackshow zullen de nieuwe
Jeugdprins en Jeugdprinses van 2015 en hun
gevolg bekend gemaakt worden.

De Playbackshows staan onder muzikale begeleiding van
Discotheek Star met de bekende Dj’s Paul en Harry.
Kortom een gezellig weekendje uit voor iedereen uit America
en omgeving !!
Schroom je niet!! Schrijf je in voor dit festijn !!
Zie ook advertenties elders in dit blad.
I.v.m. nieuwe alcoholwet werken we tijdens álle activiteiten
met polsbandjes

De Werkgroep Oud America zoekt nog nieuwe leden: mensen die
interesse hebben of willen krijgen in de historie van America. We zijn
volop bezig ons uitgebreide archief van foto’s, documenten, bidprentjes,
kranten e.d. te digitaliseren. Misschien iets voor U !!!
Interesse? Kom een keer langs in Oudheidkamer de Moeëk (Past.
Jeukenstr. 10 – boven) of neem contact op met
Hay Mulders 077 4641949.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met deze
indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. U kunt
voor een aanvraag bellen naar het CIZ.
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur, 088-7891650, voor info:
www.ciz.nl

Wij wensen iedereen FIJNE FEESTDAGEN toe !!

Inloopspreekuur Autisme in Venlo
Op woensdag 1 okt. Is er van 09.30 uur tot 12.00 uur bij het AIC in Blerick
een vrijwilliger die u te woord kan staan. In het gebouw van MEE NoordLimburg, Drie Decembersingel 48c in Blerick. Loop vrijblijvend en
kosteloos binnen, tel.: 06-10276475 of kijk op www.autisme.nl

Test je Keet
Op jongerenfestivals in Horst aan de Maas heeft deze zomer de Test Keet
gestaan. Vanuit een omgebouwde caravan werden jongeren op een leuke
manier geïnformeerd over het veilig en verantwoord houden van keten.
Deze actie was een opwarmertje voor het Test Je Keet project dat vanaf
september is gestart.
Test je Keet is een initiatief van Synthese Jongerenwerk i.s.m. Lekker
Friz. Horst aan de Maas kent een aanzienlijk aantal keten. Keten
vervullen een belangrijke sociale functie voor jongeren en zijn dan ook
goed voor het dorp en de leefbaarheid. Het jongerenwerk gaat er vanuit
dat jongeren prima zelfstandig een keet kunnen runnen. Maar er zijn ook
punten van aandacht. Veel keethouders zijn niet goed op de hoogte van
veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de keet. Neem bijvoorbeeld slecht
aangesloten elektra, het ontbreken van blusmiddelen en de beperkte
toegankelijkheid voor nooddiensten.
Het jongerenwerk heeft daarom ‘Test Je Keet’ geïntroduceerd , een
workshopavond voor keethouders om te werken aan het verantwoord
houden van hun keet. De workshop wordt gegeven door jongeren uit
verschillende keten die opgeleid zijn tot zogenaamde ‘keetadviseurs’. In
de workshop gaan keten op een leuke manier aan de slag met thema’s als
brandveiligheid, EHBO, huisregels, uitstraling en ouders.
De komende maanden gaan de keet-adviseurs op pad en gaan zo veel
mogelijk keten bezoeken!
Keethouders die interesse hebben in een workshop kunnen contact
opnemen via de facebookpagina: facebook.com/testjekeet.

Alzheimer Café Horst aan de Maas
Het Alzheimer Café Horst aan de Maas is geopend op de 1e maandag van
de maand, voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden.
onder het genot van een kopje koffie kunt u napraten over het thema “de
Mantelzorger centraal” en ervaringen delen. “Mikado”, Deken
Creemersstraat 56 te Horst.

Gebiedsteams Horst aan de Maas
De gemeente krijgt per 1 januari 2015 nieuwe taken. De gemeente is dan
verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die een beperking
hebben, een beroep doen op jeugdzorg of die ondersteuning nodig hebben
bij werk en inkomen. De gemeente heeft hiervoor een 3-tal gebiedsteams
ingesteld in het kader van de vele veranderingen in de zorg. America is
ingedeeld bij Gebiedsteam Peel. Kijk op de website van de gemeente voor
informatie hierover.
U kunt het gebiedsteam Peel bereiken via www.horstaandemaas.nl ,via
een email naar gemeente@horstaandemaas.nl of telefonisch: 077-4779777

Jeugdcomité America wenst iedereen
Fijne Kerstdagen en
een Carnavalesk 2015 toe !!!

Dorpsdagvoorziening De Huiskamer (Aan de Brug).
De dorpsdagvoorziening biedt op dit moment de gelegenheid voor
mensen uit America om wekelijks een gezellige middag door te
brengen in de Huiskamer Aan de Brug.
Iedere donderdagmiddag staat de deur wijd open van 14.00 uur
tot 16.30 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u
klaar en in overleg met de gasten wordt het programma bepaald.
Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine
vergoeding gevraagd.
Interesse of weet u iemand ? Kom gerust eens vrijblijvend
kijken in de Huiskamer. Pastoor Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.
Wie weet: TOT DONDERDAG !!! Fijne feestdagen voor iedereen !

Voetbal AVV America 1

Competitieprogramma: De Winterstop is ingegaan.
We bedanken de trouwe supporters (thuis en uit) voor de
ondersteuning in de 1e helft van de competitie. In de 2e helft
hebben we jullie ook zeker weer nodig.

Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica of
bij een uitwedstrijd.
Allemaal fijne feestdagen en tot in 2015 !!

Veteranen America.
We wensen iedereen fijne feestdagen toe
en veel gezondheid en sportiviteit voor 2015..

Vuurwerk 2014: de regels

Voor het kopen en afsteken van vuurwerk zijn wettelijke regels
vastgesteld. Zo wordt de veiligheid bewaard en overlast
voorkomen. Hieronder vind je de regels die in 2014 gelden voor het
kopen en afsteken van consumentenvuurwerk.
De regels in het kort:
•
Afsteken van vuurwerk mag alleen op woensdag 31
december van 18.00 uur 's avonds tot 02.00 uur 's nachts.
Buiten deze tijden is het afsteken dus strafbaar. *
•
Vuurwerk kopen mag alleen als je 16 jaar of ouder bent.
•
Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen, af te steken en
in bezit te hebben.
•
Vuurwerk kopen kan alleen op de laatste drie werkdagen
van het jaar; in 2014 is dat op maandag 29, dinsdag 30 en
woensdag 31 december.
* Het kabinet wil de afsteektijden van vuurwerk verkorten en zo
de overlast overdag door vuurwerk beperken. Dit plan gaat zeer
waarschijnlijk door. Als het doorgaat, mag je vuurwerk alleen nog
afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. En
dus niet meer vanaf 10.00 uur in de ochtend. (Bron:
rijksoverheid.nl)

26 December 2014 Dart- Toernooi

Max. 32 deelnemers, Aanvang 14 uur
€ 5,- inschrijfgeld
Inschrijven: -achter de bar
-26 dec. vanaf 14u
Inschrijfgeld totaal = Prijzengeld

Directie en
medewerkers van Golfcomplex de
Golfhorst wensen
u fijne feestdagen en een

Nusseleinstraat 11a
America

Vanaf zaterdag 6 december zijn wij voortaan elke zaterdag geopend van 9.30u
t/m 12.30u
In onze winkel vindt u een groot scala aan blauwe bessenproducten, met nieuw in
ons assortiment: Blauwe bessen dessertsaus.
Ook kunnen wij complete geschenkmanden aanleveren in elke gewenste
prijsklasse. Leuk voor een verjaardag, een zieke bezoek, of als kerstpakket.
Bent u verhindert op zaterdag. U kunt door de week altijd even bellen om een
bestelling door te geven.

voorspoedig 2015!

Collega gezocht
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een leuke
collega voor de SPOELKEUKEN (vanaf 15 jaar),
oproepbasis, op weekdagen gedurende de middag
en/of vroege avonduren en in het weekend.

Ben jij degene die wij zoeken?

Wanneer u op zoek bent naar een dagactiviteit met familie, vrienden, vereniging
of uw werk, dan staan wij ook voor u klaar. Voor meer informatie kijk even op
onze site of bel naar onderstaand nummer.
Graag tot ziens in Blauwebessenland.
Tom Faessen & Gaby van den Munckhof; Hay & Margareth Geurts.
Dorperpeelweg , America. 06-39 23 92 65 / 06 53 73 73 20 / 0493-38 07 82
www.blauwebessenland.nl

Neem dan contact op met de Golfhorst tel. 077-4649070
of stuur een e-mail naar keuken@degolfhorst.nl

info@degolfhorst.nl ( 077 464 90 70 (dagelijks bereikbaar 8:00 –
17:00)

Golfcomplex de Golfhorst, Raamweg 8, 5966 RM America

Woning huren of kopen ??
Bent u op zoek naar een huurwoning of een koopwoning in
Limburg? Op Thuis in Limburg vindt u het grootste woningaanbod
van Limburg en diverse woningen in het aangrenzend Zuidoost
Brabant. Ook parkeerplaatsen en garages kunt u vinden op Thuis in
Limburg! Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven
woningcorporaties in Limburg. Samen verhuren en verkopen zij
ruim 50.000 woningen.
Vanaf november j.l. kunt u ook het woningaanbod van
woningcorporatie Woonwenz (woningaanbod uit Venlo, Blerick,
Arcen, Velden en Lomm) bij het woningaanbod terugvinden. Indien
u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen om
vanaf deze datum ook snel te reageren op het beschikbare
woningaanbod van Woonwenz. Kijk onder het tabblad
woningaanbod voor 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 !!
Zie hiervoor www.thuisinlimburg.nl

Dringende oproep aan alle fietsers:

ZORG DAT JE GEZIEN WORDT!
Het komt regelmatig voor dat fietsers / wandelaars door
slechte verlichting en donkere kleding niet gezien worden.
Levensgevaarlijk !!!!

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes
Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur en daarmee is ook de tijd
van Carnaval weer in zicht. En het belooft een bijzonder mooi
seizoen te worden.
Op 10 januari 2015 bestaat Carnavalsvereniging de Turftreiërs 5 x 11
jaar. Een prachtig jubileum dat we graag samen met alle Turftreiërs
en Turftreiërinnekes willen vieren. En wel op zaterdag 17 januari
2015.
Dan staat onze jubileumreceptie op het programma. Deze vindt
plaats in de Bondszaal met aansluitend een feestavond met
optredens van Altiëd Noeït te Laat, De Toddezèk en Da Ma Zoeë.
Verder zullen we enkele van onze activiteiten een bijzonder tintje
geven.
Op carnavalszondag vindt in de Mèrthal in Horst jaarlijks de
Sleuteloverdracht plaats. Dit jaar is de organisatie van dit evenement
in handen van de carnavalsvereniging de Turftreiërs.
Carnavalsvierders uit America zijn van harte welkom om mee te gaan
naar dit carnavalsspektakel in de ochtend.
En op carnavalsmaandag na de optocht zal tijdens het carnavalsbal in
de bondszaal een knallend optreden zijn van zangtrio W-Dreej.
Kortom: een veelbelovend en feestelijk carnavalsseizoen om naar uit
te kijken !
Prinsebal/Verlovingsbal op 4 januari
Met de oliebollen nog maar net achter de kiezen starten we de
carnavalsperiode 2015 op zondag 4 januari met het
Prinsebal/Verlovingsbal. Er wordt weer volop gewerkt om er een
mooi, spannend maar vooral gezellig feest van te maken. U bent
vanaf 15.00 uur van harte welkom in de Bondszaal waar we afscheid
nemen van het Boerenbruidspaar Jesse en Ralf en het Prinselijk Paar
Dido en Lisa en hun Adjudanten Niels en Ruud. Maar ook van Vorst
Peter en Ceremoniemeester Bart. Beiden treden af, nadat ze jaren
voorop zijn gegaan tijdens de carnaval. Een nieuw duo staat te

popelen om het stokje over te nemen en zij zullen zich in de loop
van de middag presenteren.
Rond de klok van 17.00 uur volgt achtereenvolgens de bekendmaking
van het nieuwe Boerenbruidspaar met hun gezelschap en het
kersverse Prinselijk Paar met hun Adjudanten. Waarna DJ Gurde de
feestmuziek zal opzetten en we feestend het carnavalsseizoen
kunnen inluiden.
Consumptiemunten
De consumptiemunten die de komende carnavalsperiode worden
gekocht van de Carnavalsvereniging, het Jeugdcomité en het
Boerenbruiloftcomité zijn bij alle carnavalsfeesten in de zaal geldig.
Munten die bij het einde van de carnaval over zijn kunnen uiterlijk
carnavalsdinsdag 17 februari tijdens het Carnavalsbal in de zaal
worden ingewisseld.
Optocht
Extra aandacht vragen wij voor de optocht op carnavalsmaandag
16 februari. Bij deze een oproep aan alle kinderen, volwassenen,
verenigingen, vriendengroepen of wie dan ook om op de een of
andere leuke manier mee te doen met de optocht. Er is het
afgelopen jaar weer van alles gebeurd in America en de wijde wereld
daaromheen. Mogelijk hebt u al wel eens gedacht: dát is nou echt
iets voor in de optocht. Bedenk een mooi en komisch onderwerp en
zorg met vele andere deelnemers voor een prachtige optocht op
maandag 16 februari. Opgaveformulieren voor de optocht staan op
onze website www.turftreiers.nl.
Het programma voor Carnaval in één overzicht vindt u elders in dit
Peelklokje.
Bestuur en leden van Carnavalsvereniging de Turftreiërs wenst
iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2015.

PROGRAMMA CARNAVAL 2015
PRINSEBAL/VERLOVINGSBAL;
aanvang 15.00 uur in de bondszaal. Afscheid van Boerenbruidspaar
Jesse en Ralf en Prins Dido, Prinses Lisa en Adjudanten Niels en Ruud.
Later volgt bekendmaking nieuw Boerenbruiloftsgezelschap en nieuw
Prinselijk Paar met Adjudanten.
Za 10 januari
PLAYBACKAVOND voor de volwassenen en oudere jeugd. Aanvang:
20.30 uur in de bondszaal
Zo 11 januari
JEUGDPLAYBACKSHOW EN UITKOMEN JEUGDPRINS EN –PRINSES.
Aanvang: 15.00 uur in de bondszaal
Za 17 januari
JUBILEUMRECEPTIE 5x11 JAAR CV DE TURFTREIERS
Aanvang: 19.11 uur inde bondszaal.
Zo 18 januari
JUBILEUMBRUNCH voor alle leden en partners van c.v. de Turftreiërs.
Aanvang: 11.00 uur bij Aan de Brug.
Za 24 januari
RECEPTIE JEUGDPRINS/JEUGDPRINSES vanaf 20.11 tot ca. 21.30 uur in
de bondszaal.
Za 31 januari
RECEPTIE Prinselijk Paar en Adjudanten van 20.11 uur tot 22.11 uur in
de bondszaal
Zo 01 februari
VOORVERKOOP ZITTINGSAVONDEN
Di 03 februari
TRUUJEBAL, voor alle Truuje in café Boëms Jeu.
Vrij 6 februari
ZITTINGSAVONDEN. Aanvang 20.00 uur in de bondszaal. De zaal is om
en
19.30 uur open. De muzikale begeleiding is in handen van de
Za 7 februari
Ericakapel.
Vrij 13 februari
S’middags: SCHOOLCARNAVAL
S’avonds: CARNAVALSFEEST bij JONG NEDERLAND.
Za 14 februari
ZIEKENBEZOEK bij de Americanen die tijdens carnaval in een ziekenof verpleeghuis moeten verblijven. We willen deze mensen graag even
in het zonnetje zetten maar om privacyredenen krijgt de
carnavalsvereniging niet altijd de namen van de mensen die tijdens
Carnaval in een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. Als bij u
namen bekend zijn, wilt u deze dan s.v.p. doorgeven aan Herm
Pouwels, tel. 077-8503732, secretaris@turftreiers.nl
Alvast bedankt.
Za 14 februari
CARNAVALSDIENST, m.m.v. de Erica-kapel. Aanvang: 18.30 uur in de
kerk.
Za 14 februari
CARNAVALSBAL met thema. Aanvang: 22.00 uur
Zo 15 februari
SLEUTELOVERDRACHT in de Mèrthal in Horst.
Organisatie in handen van C.V. de Turftreiërs.
Zo 15 februari
BOERENBRUILOFT om 15.30 uur; trouwerij in de onecht voor de kerk in
de kiosk. Daarna receptie in de tot boerenschuur omgetoverde
bondszaal.
Ma 16 februari
OPTOCHT TURFTREIERS aanvang om 14.00 uur. Daarna carnavalsbal in
de bondszaal met de prijsuitreiking van de optocht.
Met aansluitend een speciaal optreden van W-Dreej.
Di 17 februari
CARNAVALSBAL VOOR JONG EN OUD
in de bondszaal. Aanvang: 14.30 uur.
Wij hopen u bij een of meer gelegenheden te mogen begroeten.Voor meer informatie
over carnaval 2015, kijk op www.turftreiers.nl Of op onze Facebookpagina.
Zo 4 januari

Te Koop. Vrijstaande bungalow met carport gelegen op een
unieke locatie op een perceel van 815m2,
Schiksedijk 8a America.
Inlichtingen; Makelaardij Maas en Peel.
Tel; 077-398575
mobiel 06- 21214654

Beste vrijwilliger(s)/parochianen van St. Joseph
America.
Bij deze willen wij u informeren dat kapelaan Mielnik en dhr.
Graad Tillemans van het kerkbestuur uit Hegelsom bezig zijn met
het organiseren van een rondreis door Polen eind mei/begin juni
2015. U wordt de mogelijkheid gegeven zich hiervoor op te geven
Tijdens deze reis zullen o.a. de volgende steden/
bezienswaardigheden bezocht worden:
-

Bijwonen van de wijding van onze nieuwe kapelaan
MarcinFratczak in de kathedraal van het Aartsbisdom in Gneizno
Bezoek aan de stad Czestochowa, bedevaart stad van de “zwarte
Madonna”
Krakau
Zoutmijnen in Wieliczka
Concentratiekamp Auschwitz

Kosten voor deze reis bedragen €850,00 p.p. op basis van
halfpension. Deelname met echtgenoot of echtgenote, vriend of
kennis is toegestaan. Deelname alleen mogelijk mits men goed ter
been is.
Er wordt uitgegaan van een max. van 32 personen dus vol = vol!
Opgave vóór 15 januari 2015.
Voor meer informatie over de reis kunt u contact opnemen met het
secretariaat te Horst, tel. 077 3981416 of dhr. Graad Tillemans,
tel. 077 3982616.
Zie ook informatie in vitrine kast naast de kerkdeur, en achter in
de kerk.
Kerkbestuur Sint Joseph parochie America.

Beste inwoners van America,
Hierbij het overzicht van de missen tijdens de Kerstdagen in onze eigen St.
Jozefkerk en de missen op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Komen de
tijdstippen u niet uit en wilt u naar een andere kerk voor een mis, dan verwijzen
we u naar de Trompetter en Hallo waar ook de tijdstippen van missen elders
zullen worden aangegeven. U kunt ook altijd kijken bij http://horst.rkonline.nl

Op Kerstavond, woensdag 24 december:
1.
Eerst houden we van 16.30 tot 17.00 uur “kindje wiegen” in onze eigen
St. Jozefkerk. Dit is speciaal voor peuters en kleuters. Zij zijn welkom bij de
kerststal in de kerk waar een kerstverhaaltje voorgelezen zal worden en ook
enkele kerstliedjes gezongen zullen worden. En de kinderen mogen natuurlijk ook
zelf even het kindje wiegen. We beginnen op tijd!
2.
Verder is er op deze kerstavond maar één mis, namelijk om 17.30 uur.
Deze Kerstviering is een gezinsmis. De zang en de teksten en het kerstverhaal
worden verzorgd door kinderen uit America. We hopen velen welkom te mogen
heten bij deze viering, een sfeervol begin van deze feestelijke tijd.

Op donderdag 25 december, 1e Kerstdag, is er een Hoogmis om 09.30
uur, met medewerking van Fanfare St. Caecilia uit America.
Na de hoogmis is de kerk open tot 16.00 uur voor bezichtiging van de kerststal.

Op vrijdag 26 december, 2e Kerstdag, is er géén mis in onze kerk.
Op zondag 28 december is er gewoon een mis in onze kerk om 11.00 uur.
Op oudejaarsavond 31 december is er alleen een mis om 18.00 uur in de
H. Lambertuskerk in Horst. Verder is er ook op nieuwjaarsdag 1 januari om
10.30 uur alleen in de H. Lambertuskerk in Horst een mis.
We hopen dat vele parochianen samen met ons het Kerstfeest zullen komen vieren
in onze kerk in America.

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen hele fijne Kerstdagen toe te wensen en een
gezegend Nieuwjaar en vooral ook alle medewerkers en
vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet in het
afgelopen jaar.
Werkgroep gezinsmissen ,Kerkbestuur St. Jozef Parochie America
RK Cluster Horst

Café Boëms Jeu
Openingstijden tijdens kerst en oud&nieuw
Kerstavond zijn wij gesloten.
Eerste kerstdag zijn wij geopend vanaf 19.00 uur.
Tweede kerstdag zijn wij geopend van 10.00 uur.
Oudejaarsdag zijn wij geopend vanaf 18.00 uur.
Nieuwjaarsdag zijn wij geopend vanaf 10.00 uur.

VERDER WENSEN WIJ IEDEREEN
SFEERVOLLE KERSTDAGEN EN EEN
GOED & VOORAL GEZOND 2015!!
Ook het komende jaar staan wij
graag weer voor U klaar!!
Voor al u feesten, partijen, vergaderingen,
koffietafels, of
gewoon een gezellige avond
uit, bij Boëms Jeu!!

Want, Boëms blieft
Boëms, alderwets
gezellig!

Beste mensen van America,
Het nieuwe jaar komt er weer aan,
daarom wil ik hier even stilstaan,
bij wat we in 2014 met Zonnebloem hebben gedaan.
Op 21 januari gingen we kienen met zijn allen,
waarbij weer iedereen in de prijsjes is gevallen.
12 februari was een muzikale middag ‘Jong voor Oud’
met mooie muziek, waar iedereen van houdt.
25 februari ‘Meat & Meals’ van Lambert Joosten
We mochten proeven van zijn lekkere eten
en we kwamen alles van zijn maaltijden te weten
1 april was weer de Theatershow in de Maaspoort
met toneel en muziek, zoals dat hoort.
13 mei gingen we naar van Schayik in Langenboom
Een verzameling spullen van vroeger bekijken
allemaal heel herkenbaar, zo zou blijken
17 juni was het feest bij het 50 jarige bestaan
van afdeling Horst, een mijlpaal om bij stil te staan
30 juli het jaarlijkse koersballen bij Aan de Brug,
weer heel tevreden kijken we daar op terug.
Op 26 augustus gingen we picknicken in Horst,
en kregen we een hapje en een drankje voor de dorst.
22 september naar het Fruitcorso in Tiel
wat bij de gasten echt in de smaak viel
Fruit en granen, prachtig om te zien
het waren echte kunstwerken bovendien
Op 1 november gingen we in Sevenum naar een toneelavond
chaos en erg druk, wat men niet fijn vond
Op 25 november kwamen Sint en Piet op bezoek
De belangstelling voor deze middag was ontzettend groot
en wij hopen dat u er van genoot
En op 16 december de kerstviering tot besluit,
met Piet Linders en zanggroep Cantate voor het prachtige geluid.
En zo vloog er weer een jaar voorbij,
maar we hebben genoten en dat stemt ons blij.
Beste mensen,
Wij wensen u gezellige en vredige kerstdagen,
en ‘n gezond en gelukkig nieuwjaar,
en veel mooie Zonnebloemmomenten, met elkaar.

Namens de vrijwilligsters van America,

Maria Donkers

Hallo, zoals jullie misschien wel weten is zingen mijn grote passie. Zo
ga ik me nu meer richten op het zingen bij afscheidsdiensten. Het
geeft me veel voldoening om voor mensen iets te mogen betekenen
met mijn muziek. Kijk gerust eens op mijn nieuwe website
www.marionsteeghs.nl -‘When words fail, music speaks’Groetjes,

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America:

•

De artsen hebben vakantie van 29 december 2014 t/m 2 januari 2015.
Tijdens deze periode is ook de apotheek gesloten. Met (spoed)recepten
van de huisarts kunt u dan terecht bij apotheek Horst, Americaanseweg
35a in Horst. Neem dan wel uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs
mee.
Waarneming:
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-4674175
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel. 077-4672829 (niet
tijdens vakantie)
• huisartsenpraktijk de Brink, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.0774673868 (niet tijdens vakantie)

Als de apotheek in America gesloten is, kunt u met recepten naar de
apotheek in Horst. Neem wel uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs
mee, anders moet u contant afrekenen.
U kunt natuurlijk ook op onze website: www.america.praktijkinfo.nl
kijken! Ook kunt u hier terecht voor herhaalrecepten en andere vragen en
reacties.
Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2015!
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

Circusfamilie strijkt
neer in America!

Van onze verslaggever.
Zondag 4 januari 2015
zal een bijzondere
circusfamilie haar tenten
opslaan in de bondszaal
in America. Onder
aanvoering van 2
knotsgekke clowns
zullen een aantal
spectaculaire circusacts
opgevoerd worden. Wie
o wie is toch die stoere leeuwentemmer? En welke lenige acrobaat
zweeft daar door de lucht? En waar kennen we toch dat meisje van,
die het publiek voorziet van knipperende lampjes en fleurige
bloemen? En zie je daar die dame in dat prachtige gewaad, is dat
niet een echte waarzegster? De man met de hoge hoed, dat is
natuurlijk de directeur van het circus. En kijk daar, daar lopen de
trotse ouders van het nieuwe bruidspaar! Maar wie o wie verschuilt
zich achter dit fonkelnieuwe boerenbruidspaar? Lukt het de clowns
om dit nieuwe paar en hun gezelschap tevoorschijn te laten komen
middels een aantal doldwaze circusacts? Kom op zondag 4 januari
naar de bondszaal en je krijgt antwoord op al deze vragen. De
entree is helemaal gratis. Dit circus mag je gewoonweg niet missen!

Carnaval wordt dit
jaar één groot circus!

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Uitslagen week 50
De Merels recr - Oxalis Recr 4-3
Oostrum B1 - Oxalis B1
5-1
Roka D1 - Oxalis D1
3-0
Oxalis E2 - ZSV E1 afgelast
Oxalis E3 - United E1
De Peelkorf F1a - Oxalis F1
Oranje Wit (L) 3 - Oxalis 22-14

Oranje Wit (L) A1 - Oxalis A1
De Korfrakkers C3 - Oxalis C1
Oxalis E1 - KSV E1

10-14
6-7
17-1

11-9, spel gewonnen
14-2, spel verloren
ONA/Astrantia 1 - Oxalis 1

19-9

Zie voor de wedstrijdverslagen:
http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php
Van onze verslaggever.
Zondag 4 januari 2015 gaat het hele circus weer beginnen. In de tot
circustent omgebouwde bondszaal zullen de nieuwe hoofdrolspelers
van het komende carnavalsseizoen zich presenteren. Nadat 2
doldwaze clowns hun hele boerenfamilie hebben voorgesteld, is het
de beurt aan de dansmarietjes, de raad van elf en hun nieuwe prins
en prinses met hun adjudanten om zich te laten zien. En dit jaar zal
zich ook een nieuw duo als vorst en ceremoniemeester presenteren.
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een wervelende
circusshow. De clowns zijn al maanden aan het oefenen voor deze
presentatie, alhoewel iedereen natuurlijk weet dat er toch het nodige
mis zal gaan. Maar hoe dan ook, spectaculair zal het zeker worden.
Welke gevaarlijke, knotsgekke en komische acts halen de 2 clowns
uit de kast om America kennis te laten maken met de crème de la
crème van de komende carnaval. Komt dit zien, komt dit zien op
zondag 4 januari a.s. vanaf 15.00 u. in de bondszaal in America.
De entree is gratis, dus dit circus wil je niet missen!

Competitie week t/m week 2 (2015)
Datum

Aanvang Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

5-1-2015

19:30 Roka MW1

Oxalis MW1

De Schans

REUVER

7-1-2015

19:30 Oxalis recr

Olympia recr

De Kruisweide

SEVENUM

10-1-2015

12:00 DDW A1

Oxalis A1

Sporthuis Reusel

REUSEL

10-1-2015

14:00 Oxalis B1

De Merels B1

De Kruisweide

SEVENUM

10-1-2015

13:00 Oxalis B2

United B2

De Kruisweide

SEVENUM

10-1-2015

12:00 Oxalis C1

Klimop (A) C2

De Kruisweide

SEVENUM

10-1-2015

11:00 Oxalis D1
SVOC '01 D1
Flamingo's (M)
10:00 E1
Oxalis E1
Oranje Wit (L)
9:00 E1
Oxalis E2

De Kruisweide

SEVENUM

De Klumper

LIESHOUT

10-1-2015
10-1-2015

De Wetteling

VENRAY

10-1-2015

9:00 Oxalis E3

Oranje-wit mE1

De Berkel

HORST

10-1-2015

9:00 Oxalis F1

De Peelkorf F1c

De Berkel

HORST

10-1-2015

10:45 SVOC F2a

Oxalis F2

Gymzaal

Oostrum

11-1-2015

12:45 Oxalis 2

DES (V) 1

De Kruisweide

SEVENUM

11-1-2015

14:05 Oxalis 1

Celeritas (S) 1

De Kruisweide

SEVENUM

Vervolg Korfbal
Trainingen Kerstvakantie

De Pupillen F , E en D en de Aspiranten C trainen niet in de Kerstvakantie (23/12
en 30/12).
Voor de Senioren 1 en 2, Junioren A en Aspiranten B is zaal De Kruisweide op
dinsdag 23/12 en 30/12 wel beschikbaar van 17.30 – 20.00 uur en zullen de
trainingen doorgaan.
Trekkingsuitslag Grote Clubactie
De trekking voor de Grote Clubactie is geweest. De trekkingsuitslag is te vinden op
de homepage van onze website www.svoxalis.nl
Recreanten gezocht!
Momenteel heeft Oxalis één recreantenteam. In dit team is echter nog plek voor
nieuwe leden. Heb je vroeger gekorfbald of een ander balspel beoefend? Ben je
enthousiast supporter van je kinderen? Lijkt het je wel leuk om af en toe lekker te
bewegen? Dan zijn de recreanten misschien wat voor jou! Het recreantenteam
bestaat minimaal uit 8-12 personen die 1x per week gezellig willen sporten in
competitieverband. Niveau en leeftijd spelen hierbij geen rol en de sfeer is
ongedwongen. In de wintermaanden wordt er in de zaal gespeeld.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Heb je interesse en wil je korfbal eens
proberen? Kom dan gerust eens langs op een woensdagavond om sfeer te
proeven en te kijken of het wat voor jou is! Voor meer informatie neem contact
op met ons secretariaat via oxalis.horstadmaas@knkv.nl.
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst.

Vrouwenbeweging America

7 januari; Lezing over orgaan en weefsel donatie door Ida Welbers.
Aanvang 20.00 uur in de Bondszaal.
28 jan. Jaarvergadering met bestuursverkiezing en kienen. Dames
die in het bestuur willen komen kunnen zich aanmelden bij de
voorzitster.
Verder wensen we alle leden heel gezellige Kerstdagen en een
Gezond 2015. Ook bedanken we de medewerkers van het Peelklokje
voor al het werk dat zij doen om ons verenigingsnieuws te plaatsen
en bezorgen.
Iedereen heel fijne feestdagen namens het Bestuur van de
Vrouwenbeweging.

'De Vrije Spelers' zijn momenteel druk bezig met de
voorbereidingen voor 'n komisch stuk.
Wat we rond de kersttijd deden in 1956?
Lees het in één van de vele verhalen uit ons boek.

Voor nu wensen we u mooie kerstdagen en
'n fantastisch 2015.
Toneelvereniging 'De Vrije Spelers'

Wij willen iedereen
FIJNE FEESTDAGEN
En
EEN GELUKKIG 2015
Toewensen
Vanaf 2 januari
OPRUIMING!!!!!
v.HEIJSTER
WOL & TEXTIEL
America

Beste inwoners van America,
Tijdens de intocht van Sinterklaas op 16 november zijn er vele
mooie foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn te bekijken op
www.americaweb.nl.
Verder zijn er erg leuke opnames gemaakt door Omroep Reindonk.
Het filmpje staat op www.reindonk.nl onder het kopje ‘Uitzending
Gemist’. Hier kun je in het archief het filmpje terugvinden door als
zoekterm ‘Sinterklaas’ te gebruiken.
Veel kijkplezier!

Groetjes van het Sinterklaas comité.

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
Tijdens de springwedstrijd in Horst werd Sander Bovée 2e in de DM
klasse. Sander proficiat!
Op 28 december is er een springwedstrijd voor pony’s in Velden en
tijdens het 1e weekend van het nieuwe jaar is er weer een 3
daagse springwedstrijd bij “haks”in de Meterik, georganiseerd door
Leunen.
Omdat de kerst en oud/nieuw op onze oefenavond valt, rijden we
2 weken op maandagavond om 20.15 uur. Dit zal 22 december en
29 december zijn. Natuurlijk ook weer in Wieneshof / Hegelsom.
Rest ons de redactie hartelijk te bedanken voor het keurig
plaatsen van onze artikelen. Verder wensen we iedereen hele
mooie feestdagen en een gezond 2015.
Handtekeningenactie fietspad Hoebertweg/Spoorweg.

Op 3 december j.l. zijn 944 handtekeningen overhandigd aan wethouder
Paul Driessen en verkeersdeskundige Roel Beunen van de gemeente Horst
met een uitgebreide toelichting. We hebben aangegeven dat het op
bovenstaande wegen niet veilig fietsen is. Er zijn diverse ongelukken
gebeurd, maar nog veel meer bijna ongelukken en gevaarlijke situaties.
Deze kunnen toenemen nu het vrachtverkeer op deze wegen ook fors is
toegenomen en waarschijnlijk nog meer gaat toenemen. Daarnaast is ook
aangegeven dat een fietsverbinding aan de overzijde van het spoor geen
optie is vanwege onveilig gevoel (uit het zicht), geen verlichting, ook hier
vrachtverkeer en een gedeelte van het traject wordt gebruikt als
sluiproute.We willen allen die deze actie gesteund hebben bedanken.
Enerzijds degenen die hun handtekening hebben gezet en anderzijds
degenen die zich daarnaast ook ingezet hebben om deze handtekeningen
mee op te halen.
De Wethouder heeft aangegeven binnen afzienbare tijd met een passende
reactie te komen. We gaan met de Dorpsraad in overleg over eventuele
andere stappen die gezet kunnen worden.
Mariet Vervoort en Agnes vd Homberg.

Verbreding aanbod Voor Schoolse Opvang
Kinderopvang ’t Nest verzorgt in America voor- en naschoolse
opvang bij kindcentrum De Wouter, voor alle kinderen die de
basisschool bezoeken. Vanaf januari 2015 zijn is er op alle
schooldagen voorschoolse opvang van 7.30 – 8.30 uur, dus
ook op woensdag!
De naschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag, vanaf het moment dat de school uit is tot 18 uur.
Indien er voldoende behoefte is aan naschoolse opvang op de
woensdag en vrijdagmiddag kunnen we deze ook openen.
Tijdens de schoolvrije dagen (vakantie en studiedagen) is ons
kindcentrum geopend, kinderen kunnen dan gebruik maken
van ons vakantieaanbod.
Naast de Voor- en Naschoolse opvang kunt u bij ons
kindcentrum ook terecht voor dagopvang, (voor kinderen van 2
– 4 jaar) en ons peuterprogramma. Dagopvangkinderen
kunnen gebruik maken van onze voorziening van 7.30 – 18
uur. Deelnemers aan het peuterprogramma zijn welkom van
8.30 – 12 uur en/of van 13.15 – 15.45 uur.
Wij voldoen aan de Wet Kinderopvang waardoor ouders die
recht hebben op kinderopvangtoeslag hier ook gebruik van
kunnen maken en een tegemoetkoming ontvangen in de
kosten voor de kinderopvang. Op onze site
www.kinderopvanghetnest.nl kunt u via de rekentool
berekenen wat de kosten voor onze opvang zijn.
Voor meer informatie en mogelijkheden kijkt u op onze site of
neem contact op met de clustermanager
jacqueline.versleijen@kinderopvanghetnest.nl .

Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is door diverse natuur- en recreatieorganisaties opgericht als
waterschapspartij die oog heeft voor mooi, natuurlijk, veilig, gezond en
betaalbaar water. Doel was en is om waterbeheer in zijn geheel te beschouwen.
Water Natuurlijk zet zich in voor de natuur, de natuurliefhebber en de recreant,
op en rond het water in Limburg.
Sinds de waterschapsverkiezingen in 2008 hebben we een prominente plek in alle
waterschappen in ons land. We zijn de grootste partij van Nederland. In bijna alle
waterschappen, waaronder Peel en Maasvallei, heeft Water Natuurlijk een
vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur.
Water Natuurlijk heeft op zaterdag 13 december de lijsttrekkers gekozen voor de
Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Het zijn Jeannette Quadvlieg-van
Dam uit Bingelrade (waterschap Roer en Overmaas) en Sjraar Roelofs uit Maasbree
(Peel en Maasvallei).
Water Natuurlijk heeft momenteel in beide waterschappen slechts 3 van de 16
niet-geborgde zetels.
Desondanks zat Roelofs de afgelopen jaren in het DB van Peel en Maasvallei. Ook
over de kansen zijn ze optimistisch: „Water Natuurlijk is eigenlijk de enige optie
voor de Limburger, die geen grote hoeveelheden water verbruikt, maar alleen
veilig wil wonen, werken en recreëren.” Maar, dan moeten mensen wel
gaan stemmen. Het helpt daarvoor waarschijnlijk dat de verkiezingen op 18 maart
tegelijk met de Statenverkiezingen plaatsvinden.

Horst duikt voor 15e keer het nieuwe jaar in
De Nieuwjaarsduik is een ware Hollandse traditie. Een heerlijke frisse duik
en daarna een lekker warme kop snert. Wie is er niet groot mee
geworden? In de wijde omtrek van Horst zijn al velen met dit fenomeen
opgegroeid. Vanaf de eeuwwisseling wordt namelijk al gedoken in het
water van het strandbad van kasteelpark ter Horst. Het is hiermee de
oudste en tevens ook de grootste Nieuwjaarsduik van onze provincie. Op 1
januari is het strand bij het Parkhotel opnieuw het decor voor dit winterse
evenement.

Verkleedwedstrijd tijdens kerstwandeling
in Horst
Landschap Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 27
december voor de elfde keer een sfeervolle kerstwandeling door
Kasteelpark Ter Horst. De stichting roept kinderen uit de regio op
mee te doen aan de verkleedwedstrijd.
Anders dan andere jaren is er dit keer geen thema, dus iedereen mag zijn
fantasie de vrij loop laten gaan. Denk aan verkleden, schminken, lampjes
op batterijen enzovoorts. Niets is te gek. De mooiste, gekste, leukste of
origineelst verklede kinderen winnen mooie prijzen.
De inmiddels traditionele Kerstwandeling van Landschap Horst aan de Maas
loopt langs een lint van kaarsjes, fakkels, vuurkorven, glühwein en muziek.
Er wordt een route van ca. 3 km uitgezet in het verder aardedonkere
Kasteelpark Ter Horst. Alle wandelaars kunnen zich traditiegetrouw laten
fotograferen bij de Liefdesboom.

Ut Glaze Hoês vanaf 19 december in actie voor Vrienden
van Hospice Horst aan de Maas

Van vrijdag 19 december tot en met dinsdag 23 december zal op het
Wilhelminaplein van Horst naast de schaatsbaan 'Ut Glaze Hoês' herrijzen.
Er wordt actie gevoerd voor de 'Stichting Vrienden van Hospice Horst aan
de Maas' dat komend jaar in de gemeente gebouwd gaat worden bij den
Doevenbos.
Jan Nabben, voorzitter van Stichting Ut Glaze Hoês Horst aan de Maas:
"We hebben bewust gekozen voor een lokaal goed doel omdat we van
mening zijn dat dit binnen de samenleving goed uitpakt." Drie discjockey's worden op vrijdag 19 december om 18.00 uur door burgemeester
Kees van Rooij in Ut Glaze Hoês opgesloten om er een continu
radioprogramma te verzorgen dat via Omroep Reindonk te beluisteren is.
Martijn Berende, Peter Berghs en Sanne Scheepers hebben er zin in. "Het
is voor mij de eerste keer", zo geeft Sanne aan. "Ik moest echter niet lang
nadenken toen ik gevraagd werd of ik mee wilde doen." Peter en Martijn
hebben in eerdere edities al ervaring opgedaan. "Het blijft altijd een
spannend gebeuren, zeker omdat we dit jaar voor het eerst in het
centrum van Horst gaan strijden voor een lokaal goed doel."
In Horst aan de Maas 'leeft' Ut Glaze Hoês. "Deze editie is een
samenwerking tussen het Horecacollectief Horst, Omroep Reindonk en
Centrummanagement Horst centrum", aldus Jan Nabben. "Dit betekent dat
we gezamenlijke krachten bundelen. Voeg daarbij toe dat de IJsbaan als
dé trekpleister kan dienen en één en één is drie!"
Gedurende de actie zijn er diverse artiesten die optredens zullen
verzorgen, zoals Staf Classens, Aaltied Noeit te Laat, Math Craenmehr, Kid
de Luca, W-Dreej, Timmie Tirol, Keezu Chritus, de Golde Liesjes, Christ
Coppens en vele anderen. "Iedere middag is er een kindermiddag en
verder zijn er vele acties die lokaal zijn ontstaan", aldus Jan Nabben.
Geld overmaken is ook mogelijk. Dat kan in 'Ut Glaze Hoês' maar ook via
de bankrekening: NL67 RABO 0123 6334 00. Via www.glazehoes.nl worden
belangstellende op de hoogte gehouden.
Ook in America zijn een aantal collectebussen neergezet. Dit wordt
ook bij het Glazen Hoes afgegeven. Dank voor uw bijdrage.

HAP & STAP

Beste klanten,
wegens verbouwingswerkzaamheden
zijn wij GESLOTEN vanaf:
Maandag 22 dec. t/m woensdag 31 dec.
DONDERDAG 1 JANUARI 2015 zijn wij weer
geopend zoals normaal vanaf 12.00 uur.
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar !!
Familie Cao

Volks- en zitdans
Aan de Brug.
Dag;
dinsdag morgen
Tijd;
9.15 tot 10.15 en 1045 tot 11.45
We starten ons nieuw seizoen op 6 januari.
Om nieuwe leden meer kansen te bieden om in te stromen,
kiezen we het komende seizoen voor meer individuele- en eenvoudige line
– dance.
Telefoon; Truus Peeters 077-397 16 29

ZONNEPANELEN, ISOLATIE, HR ketel,
BEGLAZING e.d.: Iets voor U ????

Woensdag 10 december was er een interessante bijeenkomst voor mensen
die geïnteresseerd zijn in energiebesparende maatregelen zoals,
zonnepanelen, diverse soorten van isolatie, HR ketels, beglazing e.d.
Zo’n 40 belangstellenden werden geïnformeerd over het Project
Buurkracht. Er is 1 woning in America helemaal onder de loep genomen
voor wat betreft energie. Hieruit kwam een deskundig advies met
mogelijk te nemen maatregelen. Inspirerend was ook de presentatie van
Huub Geuijen, die zijn tuindersbedrijf verkocht heeft en vervolgens een
extreem milieuvriendelijk huis is gaan bouwen. Met zonneboiler,
zonnepanelen, warmtepomp, overal isolatie en zelfs een fundering van 30
cm tempex, waar die normaal maar 10 cm is. “Voor bestaande bouw niet
allemaal realistisch, maar wel mooi om te zien wat er allemaal mogelijk
is.”
Aan het eind van de avond zijn er 3 werkgroepjes van dorpsgenoten
geformeerd, die zich met de geïnteresseerden bezig gaan houden met
respectievelijk zonnepanelen, dak-vloer en muurisolatie en HR ketels
(incl. beglazing). Zij gaan de mogelijkheden per maatregel onderzoeken
en gezamenlijk offertes aanvragen. Mensen die deze maatregelen willen
gaan nemen in de toekomst nodigen we van harte uit deel te nemen.
Het zgn. Buurcomité (Marco Hesp, Frank ten Doeschate, Ruud Baltussen,
Piet Swinkels en Hay Mulders ) heeft al bijna veertig formulieren binnen
waarop Americanen hebben ingevuld in welke maatregelen ze het meest
geïnteresseerd zijn. Zonnepanelen gaan op kop, op de voet gevolgd door
spouwmuurisolatie. We zitten net voor de feestdagen, maar we hopen dat
we in het nieuwe jaar snel vervolgstappen kunnen zetten. Waarschijnlijk
komt er in februari weer een bijeenkomst, waar we America concrete
aanbiedingen kunnen doen. Juist door het samen te doen, kun je geld
besparen !!
De 1e ronde (10 dec.) was dus al succesvol. De 2e ronde loopt tot 25
januari 2015. Hiervoor kunnen belangstellenden zich aanmelden, liefst
via de website www.buurkracht.nl/america of door het formulier op de
volgende blz. in te vullen en in te leveren bij de mensen van het
Buurtcomité. Voor adressen : zie formulier.
Mensen die zich al via de site aangemeld hebben, zitten in het systeem

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

Woensdag 21 januari 2015 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 19 januari tot 12.00 uur.
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG.
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd, na afloop kan er gezellig
worden “gekaart”.
Opgeven of afmelden bij;
Leny Coenen (tel. 077-4641628), G. Smuldersstraat 28 of bij
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068), Nusseleinstraat 17.
De kosten voor deelname (€ 11,00) betaalt u op 21 januari.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van € 11,00 bij Mien
Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens het Eetpunt.

OJC Cartouche Neejs!

Zaterdag 3 januari is de start van de bandprogrammering, dit maal met niemand
minder dan Irish Folk band of the Lowlands: CIRCLE J.
Circle J speelt haar met folk doordrenkte punk sinds 2002. De aanstekelijke mix
van stampende punk en folky meezingers wint nationaal en internationaal steeds
meer terrein.
Live knettert het vijftal van de energie en het plezier. Als publiek staat je eigenlijk
maar één ding te doen: pot bier in de hand, vuist in de lucht, en meebrullen maar!
Circle J betrad het podium in een groot aantal zalen en op festivals in de Benelux,
Duitsland, Engeland en Spanje, waaronder Tivoli Utrecht, Paradiso en Melkweg
Amsterdam, 013 Tilburg, Rockhal (LU), het Paard Den Haag, Oosterpoort
Groningen, Wild at Heart Berlijn (DE), Bevrijdingsfestival Utrecht, Endorse it in
Dorset festival (GB), Puelles Rock (ES), Paaspop Schijndel en Festival Mundial
Tilburg. En stonden daar onder andere in het voorprogramma van ‘Flogging
Molly’.Nu is het de beurt aan de gezelligste kelder van America!
Entree Vrij! Open 20:00
Programma voorjaar
3 januari: Irish Folk Night met Live On Stage: Circle J
14 februari: Carnaval - Live On Stage: De Zingende Fresia's
16 februari: Carnaval - Live On Stage: Hoegies 2.0
28 februari Live On Stage: 30EUROLIVE!
Ook kunnen we melden dat in 2015 daadwerkelijk de grondige verbouwing gaat
plaatsvinden, meer info volgt!
Namens het bestuur van OJC Cartouche wensen wij
iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2015!

Activiteitenoverzicht America 2014 / 15
December
26 – Darttoernooi Station America (vanaf 14 uur)
27 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
28 - Zonnebloem carnavalsmiddag
30 – Jaarvergadering Ald Prinsen
Jan. 2015
3 – nieuwjaarsconcert Fanfare
3 - Irish Folk Night met Live On Stage: Circle J – OJC Cartouche
4 - Prinsebal/Verlovingsbal
4 – nieuwjaarsreceptie AVV 11 uur Kantine.
9 – Dropping, Jong Nederland America
10 – Playbackshow volwassenen en oudere jeugd
10 – nieuwjaarsbijeenkomst OVA
11 - Jeugdplaybackshow + uitkomen Jeugdprins en Jeugdprinses
14 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
14 - Kienen voor ouderen
17 – viering 5 x 11 jaar Turftreiers –receptie en feestavond
21 - Eetpunt America
24 - Receptie Jeugdprins en Jeugdprinses 2015
24 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
25- inleveren kopie Peelklokje
31 - Receptie Prins 2015
31 – Jaarvergadering Veteranen AVV
Febr.
1 - Voorverkoop Zittingsavonden
3 – Truujebal
6 – 7 – Zittingsavonden
11 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
11 - Kienen voor ouderen
13 – Carnaval in de Blokhut Os thoes Jong Ned.
13 – Schoolcarnaval
14 – Carnavalsdienst en ziekenbezoek
14 - Valentijnsdag
14 - Carnavalsbal met thema ?
14 -- Live On Stage: De Zingende Fresia's OJC Cartouche
15 – Boerenbruiloft
16 – optocht
16 - Live On Stage: Hoegies 2.0 OJC Cartouche
17 - Carnavalsbal voor Jong en Oud
14 t/m 22 – Carnavalsvakantie
21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
22- inleveren kopie Peelklokje
22 – Balgooien
25 - Eetpunt America

Uitnodiging
Op woensdag 14 januari 2015 is er weer een
Openbare Dorpsraadvergadering
U bent hier ook van harte bij uitgenodigd. De vergadering
begint om 20.00 uur en vindt plaats in Aan de Brug.
Op de agenda staan o.a.: - Buurkracht America , Verfraaiing
Kabroeksebeek, - oprichting dorpsstichting / Dorpscoöperatie ,
Woningbouw in America
En wellicht heeft u ook nog wel een vraag in het algemeen belang van
America…?
Dorpsraad America werkt aan de leefbaarheid en behartigt de belangen
van ons dorp op het gebied van welzijn, woon- en leefklimaat. En daar
kun jij een steentje aan bijdragen!!!

Dorpsraad America

wenst u fijne feestdagen
en een duurzaam en leefbaar
America!!!

Lourdes reizen 2015 georganiseerd door Lourdesgroep Venray.
Iedere jaar gaan er duizenden mensen uit Nederland naar Lourdes, ze gaan per
trein, bus of vliegtuig. Mensen gaan alleen of met een groep.
En toch zijn er nog altijd mensen die dolgraag naar Lourdes willen, maar weten
niet hoe ze dit moeten aanpakken, veel vragen komen dan op hun af zoals,
Hoe kom ik daar? Met wie zal ik mee gaan? Hoe vind ik daar de weg? Hoe weet ik
waar er vieringen in het Nederlands zijn? Wie kan er allemaal mee?
Mensen met dit soort vragen kunnen bij ons terecht, wij kunnen U die informatie
geven, en komen bij U thuis.
Als U besluit om mee te gaan dan kunnen wij U inschrijven voor zo’n mooie reis,
alles wordt voor U geregeld, en wij gaan zelf mee als reisleiding.
Deze reis is Medisch verzorgd dat wil zeggen dat er Nederlandse artsen en
verpleegkundigen mee gaan.
Zo’n reis is een stukje bedevaart maar ook zeker een stuk vakantie, zo’n reis is
zowel voor jong als voor ouderen, en een combinatie van die twee is grandioos
mooi. Lourdesgroep Venray gaat in 2015 twee maal naar Lourdes. De eerste reis is
van 3 t/m 8 juni en de tweede reis is van 6 t/m 11 september.
Voor informatie over deze reizen maar ook de andere reis data kunt U contact op
nemen met Cristien Goumans, telefoon nummer 0478-636676 of 0623532814

Uit de dorpsraadvergadering van 17 december j.l.
-

-

-

-

De handtekeningenactie voor het fietspad langs de Hoebertweg
leverde 1000 handtekeningen op. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk
komt er een hoopvol bericht van de gemeente hierop.
De actie Buurkracht is in volle gang. Zie berichten elders in het
Peelklokje. Interesse? Zeker even melden !
Er zijn wat ontwikkelingen te melden rond het bouwen aan de
Lisdodde en op termijn mogelijk aan de Wouterstraat. Het is
belangrijk dat je laat weten als je iets wil mbt wonen (huur of koop).
Inschrijven bij Wonen Limburg is in ieder geval een vereiste als je in
aanmerking wil komen voor een huurwoning. Zie bericht elders.
Basisschool de Wouter heeft plannen om de speelplaats op te
knappen. Er wordt ook een beroep gedaan op prioriteitsgelden van de
dorpsraad.
Op 15 april 2015 komt het College naar America voor een overleg. Ook
is het mogelijk voor verenigingen om zich hier te presenteren. De
verenigingen krijgen hier nog bericht over.
Het voorlopig schetsontwerp voor het Gezondheidscentrum wordt op
dit moment uitgewerkt. Begin 2015 wordt dit eerst intern besproken.
De verkeersmaatregelen op de Hofweg zijn toegelicht en besproken in
de Commissie Ruimte. Er volgt nog een overleg met de wethouder
hierover. Hopelijk komt men tot een voor ieder aanvaardbare
oplossing.
Op 20 december is een afvaardiging van de dorpsraad op bezoek
geweest bij het bedrijf van Willems aan de Hoebertweg.
Op 22 februari is weer het traditionele balgooien. De betrokken
getrouwde paartjes worden benaderd door de dorpsraad.
Er vinden op dit moment gesprekken plaats met
kandidaatbestuursleden voor een nieuw op te richten stichting of
cooperatie die zich vooralsnog gaat richten op activiteiten zoals de
Dorpsdagvoorziening en Eetpunt.
De dorpsraad wenst iedereen fijne feestdagen.
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 14
januari om 20 uur Aan de Brug. Geinteresseerden zijn altijd welkom

Janneke Janssen is een prachtige kerstactie gestart en maakt
kerstukken voor het Goede doel. Het Goede doel is dit keer de
Vrijwilligers en gasten van de Dorpsdagvoorziening de
Huiskamer van Aan de Brug. Super Janneke !!!

Mensen in het nieuws

Op 26 november is Sjuul geboren, dochter van Roy Theeuwen en Nienke
Vincken.
Op 28 november werd Lynn geboren, dochter van Joris en José
Hoeymakers, zusje van Kim, Roy en Ilse.
Onlangs is Dien Drabbels – Gielen komen wonen op Munckhofplein 1. Tel.
077 – 4746984. Welkom in America .
Per 8 december is Toos Geerarts – Geurts verhuisd naar Hof te Berkel 21 in
Horst.
Tweeling Coos Steeghs – Kleuskens en Truus van de Munckhof – Kleuskens
werden op 15 december 90 jaar. Proficiat. De andere zus An van Rengs –
Kleuskens werd eerder dit jaar ook al 90. Bijzonder!
Tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond van de fanfare werden , zoals
gebruikelijk, de jubilarissen weer gehuldigd: dit keer Mart Deckers (40 jaar)
en Karl Schreurs (25 jaar).
In januari barst het carnavalsgeweld weer los. Op 4 januari is het
Prinsenbal en wordt de nieuwe Prins en het nieuwe boerengezelschap
bekendgemaakt. We nemen dan ook afscheid van de regeerperiode van
Prins Dido 1e en Prinses Lisa en hun adjudanten Niels en Ruud en het BB
paar Jesse en Ralf met hun illustere gezelschap.
In het weekend daarna volgt ook het Jeugdprinsgezelschap met het
afscheid van Jeugdprins Tom en Prinses Inge en daarna volgen alle andere
carnavalsactiviteiten met als bijzonder hoogtepunt dit jaar de viering van
5 x 11 jaar Carnaval in America. Zie programma elders.
Turftreiers Proficiat !!!!!!!!!!!
Aan het eind van het jaar willen we graag alle medewerkers van het
Peelklokje bedanken voor hun vrijwillige maandelijkse inzet. Een woord
van dank aan de redactieleden, de geoliede vouw- en nietploeg, de
bezorgers en natuurlijk ook de adverteerders en de begunstigers. We gaan
alweer de 29e jaargang in.
We wensen alle lezers fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe
en alle goeds met veel goed nieuws voor 2015.
De redactie:
Ine v/d Munckhof, Ger Pluk, Jos Reintjes en Hay Mulders
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij
de redactie of via mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het
verenigingsnieuws is gratis. We zijn afhankelijk van uw gegevens.

