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KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 22 MAART
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen,
Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren.

* AFVALINZAMELING in 2015 *
Vragen ? Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl/
Zet uw afval tijdig aan de straat.
Ophaalschema Keukenafval (+ luiers) wordt opgehaald in de kleine
containers op 2,5,9,12,16,19,23,26 en 30 maart
Nieuw Ophaalschema per 1 maart 2015: restafval (in tariefzak) De
tariefzakken zijn te koop in de supermarkten.: 2, 16 en 30 maart,
PMD - Plastic afval, Metalen verpakkingen en drankpakken (in blauwe
container): 2, 16 en 30 maart
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 7 mei 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 21 maart.
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 11 juni.
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 15 april.
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)

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.

BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE.
Alarmnummer als elke seconde telt.
112
Geen spoed, wel politie nodig ?
0900 – 8844 (niet gratis)
0900 – 8844
Centrale meldkamer
0900 – 8844
Administratieve politie-informatie (bureau
Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst
Openingstijden
ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur, za / zondag - gesloten
0800 – 7000
Meld Misdaad Anoniem"
Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen en Dana van
Rens.
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. Tevens
kunnen mensen mailen (vind men vaak handig) via wijkagentenhorstaandemaas@limburg-noord.politie.nl .
Attentie !!!!!
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets verdachts ziet
of hoort. U kunt ook anoniem iets doorgeven.
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" is 0800 - 7000.

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

Het Peelklokje op internet: kijk op www.americaweb.nl
Voor nieuws uit de gemeente Horst aan de Maas, kijk op
www.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 en Nieuw: 5x11 jaar Turftreiers
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op zaterdagmiddagen in
de Oudheidkamer
van 13.30 tot 15.30 uur.
U kunt hiervoor ook terecht bij
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949
Op zoek naar toeristische informatie over de regio (fietsen,
wandelen, evenementen, dagje uit e.d.) :
Kijk eens op www.liefdevoorlimburg.nl

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
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.

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 22 maart 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.

Kijk eens op www.americaweb.nl
Gemiddeld 550 unieke bezoekers (ip-adressen) per maand,.
Gemiddeld per dag 182 bezoekers !!

Ruimte beschikbaar
Voor vergaderingen en feestjes.
Neem contact op met de beheerder,
telefoon 06-48012459.
Hij vertelt u alles over de mogelijkheden.

Stichting aan de Brug
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.

Kijk op www.turftreiers.nl of www.americaweb.nl voor
foto’s en films over de afgelopen Carnaval 2015

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 !!

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 2 maart is dat: Zolang
mogelijk veilig thuis blijven wonen

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

Omroep Reindonk
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.

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.

Dorpsondersteuner America.
Ik ben aangesteld als dorpsondersteuner in dienst van de St.
Gezondheidscentrum America. Dorpsondersteuners zijn 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:
 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.
Individuele hulpvragen komen steeds meer binnen. Graag uw hulp hierbij.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp
Hay Mulders Dorpsondersteuner.

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

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

Beste mensen van America,
Bedankt!
Voor de mooie woorden
Voor de vele felicitaties
Voor de prachtige bloemen
Voor alle aandacht
Bedankt!
Voor deze bijzondere onderscheiding
Voor de orde van verdinste, d’n Turftreiër
Voor het zingen van het Turftreiërslied
Dat jullie dit jaar aan mij hadden gedacht
Bedankt!
Voor de mooie foto’s
Voor het verhaal in het Peelklokje en de Hallo
Voor het er zijn op de zittingsavond
Dit had ik echt nooit verwacht
Bedankt!
Het was geweldig fijn
Om even middelpunt te zijn
Bedankt!
Voor alles! Ook namens Gerrit, Maria Donkers-Cox

Gezamenlijke Nationale Collecte America
7 t/m 10 april 2015

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 .

Beste Americanen,
Dit jaar wordt de Gezamenlijke Nationale Collecte
gehouden in de week van 7 tot en met 10 april
2015. Sinds vorig jaar is er vanuit de Gemeente
Horst aan de Maas gekozen voor één
collecteweek voor de Gezamenlijke Collectes in
de hele gemeente. En dat is dus de tweede
week van april geworden, week 15.
e
Vanwege 2 Paasdag komen de collectanten niet
al op maandag, maar vanaf dinsdag 7 april aan de deur.
Eind maart/ begin april ontvangt iedere Americaan een envelop in de
brievenbus met daarin een invullijst, waarop alle deelnemende
fondsen staan. Er wordt gecollecteerd voor een aantal (Nationale)
fondsen, welke allen het CBF-keurmerk dragen. We rekenen er op,
dat u zorgvuldig de invullijst bekijkt en invult. U telt zelf uiteindelijk
uw totaalbedrag bij elkaar en doet dit geld in de envelop mét de
invullijst erbij.
De envelop kunt u dichtplakken. Deze envelop wordt dus in de week
van 7 t/m 10 april weer bij u opgehaald. De collectant is
waarschijnlijk iemand uit uw straat of buurt. Alle collectanten zijn te
herkennen aan hun naamkaartje met ons logo. Ook op de emmer
ziet u ons logo.
In het Peelklokje en in de Hallo wordt de opbrengst per fonds
bekend gemaakt.
Wilt u graag helpen? Graag!
Wij zoeken nieuwe collectanten. U kunt zich aanmelden bij Wilma
van Ginkel.
Via collectes@americaweb.nl of op telefoonnummer: 077- 4641278
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Tot slot: alle collectanten die dit jaar aan de beurt zijn, worden nog
persoonlijk benaderd.

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

Op zaterdag 7 maart 2015
organiseert fanfare St.Caecilia
de jaarlijkse POTGRONDACTIE
in America
Onze leden komen zaterdag 7 maart, tussen 11:00 en 15:00
uur, bij u aan de deur om de potgrond aan te bieden.
De potgrond wordt aangeboden in
zakken van 40 liter. Het is een
kwaliteitspotgrond die zeer geschikt is
voor het gebruik in bloembakken en
potten, maar ook prima is te gebruiken
in de tuin. De prijs is € 3,50 per zak óf
3 zakken voor € 10,00.
Als u deze dag niet thuis bent en toch van deze actie
gebruik wilt maken, kunt u een email sturen naar
potgrondactie@mvcaecilia.nl, met vermelding van uw naam,
adres en aantal zakken. De potgrond wordt dan in onderling
overleg, op een later tijdstip bij u bezorgd.

Woensdag 25 maart 2015 is er een Eetpunt .
Opgeven of afmelden voor maandag 23 maart 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 25 maart.
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures, te weten van €
11,00 bij Mien Cuppen Hoebertweg 9 (077–4641828) ook tijdens
het Eetpunt.

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 !!! Er zijn plannen om uit te gaan
breiden naar de dinsdagmiddag. U hoort hiervan.

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 !!!!

Pinnen in America moet blijven !!
Dus: pinnen !!!!

Complimenten woon – en leefomgeving
-

Er mogen ook wel eens complimenten uitgedeeld worden:
De keurig verzorgde carnavalsoptocht gaf nauwelijks overlast en
rotzooi.

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
Wij, als Boorebroedspaar van 2015 genieten nog steeds na van de
afgelopen Carnavalstijd!
Wat een feest, wat een circus en wat is het toch snel voorbij gegaan!!
Vanaf deze plek willen wij heel graag iedereen bedanken die samen met
ons feest gevierd hebben:
Jeugdprins Jeroen, Jeugdprinses Anniek, de jeugdcarnaval,
Prins Rick, Prinses José, hun adjudanten Lody & Gerrie,
Carnavalsvereniging de Turftreiërs, ouders, familie, Démetreiers & Mûkke,
vrienden en
uiteraard ons fantastische gezelschap en ons geweldige Boorebrulluf
Comité!!
Voor Pieter Deters un biezonder dankjewel!!
Waat prachtig saame mit ow, ow letste fiestje as Ceremoniemeester van
de Boorebrulluf gevierd te hebbe!
Dat er mar hiel veul andere moeie fiestjes vur ow in de plats mooge
koome!
Meense, meense, wat waas ut schon! Een eenmalige ervaring om noeit,
noeit, noeit mier te vergeate: dit nimt niemand os mier af!
Lieve Turftreiërs en Turftreiërinnekes, ut waas os un groete ier jullie
Boorebroedspaar te mooge zien!
Het fiest met jullie te beleave en tot ut latste moment saame te geneete!
America, weij zulle dit echt noeit mier vergeate!
*snik*
Het jubileumjaor vaan de Turftreiërs, 55 jaor, het jaor dat weej de
moeiste carnaval van os leave mochten beleeve!
America dát leet neet, America dát stiët!
Hoije Wah!
Koen, Claudia, Victor & Isabelle Tielen

Opening tennisseizoen zaterdag 4 april!
Beste sporters van America,
Dit jaar gaat de tennisclub het nieuwe tennisseizoen op zaterdagmiddag 4
april openen voor iedereen!
Dat betekent dat we bij deze iedereen uitnodigen om een balletje te
slaan! Je kunt op deze manier kennis maken met de leuke sport tennis op
de Americaanse gravelbanen.
Dus vraag je buurman, broer, moeder, vriend(in) of iemand anders en
kom gezellig op ons tennispark aan de Kerkbosweg een balletje slaan. We
starten om 14.00 uur met de eerste partijtjes tennis en om 17.00 uur
sluiten we de middag af onder het genot van een drankje en hapje.
Aanvang:
Entree:
Kleding:
Aanmelden:

vanaf 14.00 uur
gratis
sportschoenen en sportkleding
dit is niet nodig

Probeer zelf voor een tennisracket te zorgen! Als dit niet lukt; geen
probleem, dan krijg je er één van de tennisclub te leen.
Besluit je om lid te worden van Tennisclub America dan geldt een speciale
aanbieding! Voor slechts € 40,- kun je het tennisseizoen 2015 (april t/m
oktober) tennissen op onze gravelbanen. Bovendien kun je gratis
deelnemen aan de activiteiten die door de Wedstrijdcommissie worden
georganiseerd.
Lid worden? Neem contact op met John Cox (tel: 077-3988580) of stuur
een mail naar tcamerica@hotmail.com
Kijk op onze website voor meer informatie: www.tcamerica.nl
We hopen zoveel mogelijk sportievelingen op ons tennispark te begroeten!
Tot zaterdagmiddag 4 april!

Weej Jeugdprins Jeroen I en Jeugdprinses Anniek I hebbe un
geweldige carnaval 2015 gehad!
Dat hebbe we samen mit jullie gedoan bedankt dor veur!
maar we wille ook mensen in ut biezonder bedanke:
Ozze adjudanten Jasper Kleuskens en Juul Kleuskens!
Ozze jeugdvorst Bregje Deckers!
Ozze road vaan 11!
Ozze dansmarietjes!
Ut jeugdcomité van America!
Ozze elders en de elders vaan de
adjudanten:
Ton en Marion Kessels!
Leon en Mariëlle Hermans!
Jos en Wilma Kleuskens!
Ruud en Petra Kleuskens!
En de buurt veur ut versiere vaan os hoes!
Dor beej wille weej ok nog…:
Prins Rick I en Prinses José!, Adjudanten Lody en Gerrie!
Dansmarietjes en de road van 11!, Boorebroedspaar Koen en
Claudia en hun gezelschap! …bedanken!
BEDANKT VEUR CARNAVAL 2015 !!!!!!! ALAAF!!!

Voetbal AVV America 1
Competitieprogramma:
8 maart
America – Hegelsom
22 maart
BVV – America
29 maart
America - Griendtsveen
Wij hopen u een keer te ontmoeten op Sportpark Erica of bij
uitwedstrijden. Uw steun is de 2e helft van de competitie ook
weer hard nodig !!
Aanvang wedstrijden 14.30 uur.

America 1 wordt gesponsord door Station America



Opening Nationale Voorleesdagen bij
Kindcentrum de Wouter.
Landelijk stond het voorlezen centraal
tijdens de nationale voorleesdagen van 21 tot en met 31 januari. Het
prentenboek van het Jaar 2015 is “Boer Boris gaat naar Zee” bestemd
voor peuters en kleuters. Een fantasierijk boek op rijm over een jongen
die heel veel wil meenemen op vakantie en daarom op stap gaat met zijn
tractor en dieren. Vandaar dat we samen met een medewerkster van de
bibliotheek gevraagd hebben of een van de papa’s van de peutertjes van
Kindcentrum de Wouter de nationale voorleesdagen op een bijzondere
wijze wilde openen nl. door op een tractor naar school te komen. Jeroen
Nabben en Marleen Hesen van “Hoeve de Hei”(www.hoevedehei.nl), uit
America hoefden hier niet lang over na te denken.
Jeroen kwam samen met zijn zoon Sil op de tractor naar bs. “De Wouter”.
De peuters en kleuters van groep 1 en 2 stonden hen op te wachten op de
speelplaats. Boer Jeroen heeft voorgelezen bij de peuters en Boerin
Marleen heeft voorgelezen bij de kleuters.
Op donderdag 29 en vrijdag 30 januari kwam José de Hoop van BiblioNu
het prentenboek “Boer Boris gaat naar zee” voorlezen en voordragen met
allerlei attributen om het verhaal te ondersteunen in de bibliotheek in bs.
De Wouter.
Eerst aan de peuters waarbij ook de ouders waren uitgenodigd en daarna
aan de kleuters. Er is ook een leuk liedje bij wat we met de peuters nog
vaker hebben gezongen. Behalve dat
voorlezen ontzettend leuk is, is lezen ook
belangrijk voor de ontwikkeling van jonge
kinderen. Het prikkelt de fantasie en
stimuleert de taal- en spraakontwikkeling
van de kinderen. Iets wat wij bij
Kindcentrum“de Wouter” erg belangrijk
vinden en waar wij ons o.a. hard voor
maken. Bovendien maken de peuters kennis met de wereld van boeken,
een wereld waarin heel veel te beleven valt.

uit de dorpsraadvergadering van 11 februari

- in week 15, april is weer de gezamenlijke collecte in America – zie bericht
elders.
- er zijn plannen bij het Waterschap om wat aanpassingen te doen aan de
Kabroeksebeek, ook in het dorp. Momenteel buigt het Waterschap zich
hierover. De gemeente is enthousiast over de plannen.
- aan de Lisdodde worden 4, mogelijk 6 nieuwe woningen gebouwd,
allemaal jongeren uit America. Super !!!
- momenteel wordt , samen met de notaris de oprichting van een dorpscoöperatie voorbereid. Een aantal enthousiaste mensen wil zich hiervoor
gaan inzetten en het bestuur gaan vormen. De dorp coöperatie, een
parapluorganisatie voor diverse activiteiten zal starten met de
Dorpsdagvoorziening en het vervoersproject onder hun hoede te nemen.
Alle inwoners en verenigingen van America kunnen t.z.t. lid worden van
deze coöperatie. U hoort hier nog van.
- op 26 april zal er een Open Bedrijvendag plaatsvinden, waar een aantal
bedrijven van America hun deuren open zetten voor iedereen.
- het vervoersproject wordt ondersteund door de Provincie Limburg en de
gemeente om hun plannen uit te gaan voeren. Het gaat om vervoer op
maat voor en door inwoners van America. De werkgroep is momenteel
vrijwillige chauffeurs aan het benaderen, die met eigen auto’s (tegen
vergoeding uiteraard), mensen gaan vervoeren.
- Marco liet alle activiteiten van het afgelopen jaar nog eens de revue
passeren adhv een powerpointpresentatie, die ook op
www.americaweb.nl te zien is.
- Het Gezondheidscentrum begint vorm te krijgen. Het voorontwerp is
goedgekeurd en de Bestemmingsplanprocedure is opgestart.
- het balgooien is weer goed verlopen. Dank aan de gooiers en de vangers.
- om onze pinautomaat te behouden is het zaak om te blijven pinnen !!
- het Buurkrachtproject heeft op 11 maart een dorpsbijeenkomst om de
resultaten bekend te maken. Daarna kan de uitvoering beginnen !

De volgende openbare vergadering is op woensdag 18
maart a.s. Aanvang 20 uur Aan de Brug.
U komt toch ook meedenken over de leefbaarheid in
America.

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes
Carnaval 2015 behoort alweer een paar weken tot het verleden. Maar
vergeten is de carnavalsperiode zeker niet ! Carnaval 2015 was één groot
feest voor jong en oud. Het gezellige Prinsebal/Verlovingsbal op 4 januari
met de bekendmaking van Prins Rick I, Prinses José en zijn Adjudanten
Lody en Gerrie en boerenbruidspaar Koen en Claudia, een week later de
Playbackshow en Jeugdplaybackshow met het uitkomen van Jeugdprins
Jeroen I en Jeugdprinses Anniek I. Vervolgens waren vele Turftreiërs en
Turftreiërinnekes aanwezig tijdens de jubileumreceptie van C.V. de
Turftreiërs, om samen met ons dit mooie jubileum te vieren. Het werd
één groot Americaans carnavalsfeest in de zaal. Harstikke schôn ! Hierna
volgde de recepties van het Jeugdprinsenpaar en van Prins Rick en zijn
hofhouding, twee gezellige zittingsavonden op 6 en 7 februari en als
slotakkoord de dolle dagen van carnaval: het was één lange periode van
lol en plezeer.
De carnavalsdagen zelf begonnen we op vrijdagmiddag met het gezellige
schoolcarnaval. Op zaterdagmiddag bezocht Prins Rick enkele Americanen,
die in een zieken-of verpleeghuis moesten verblijven. Na de mooie
Carnavalsdienst op zaterdagavond volgde een feestelijke bijeenkomst van
de carnavalsvereniging waarbij jubilarissen maar ook anderen in het
zonnetje werden gezet. Op zondagmorgen stond de Sleuteloverdracht in
de Mèrthal op het programma. De organisatie hiervan was dit jaar in
handen van de Turftreiërs. Samen met vele meegereisde Americanen werd
de Mèrthal voor even een echte Turftreiërs-tempel. Prins Rick ontving de
sleutel van het Turftreiërsriek uit handen van burgemeester van Rooij. En
daarna ging het dak eraf met optredens van Onje Klonje en der Willy aus
Kevelaer. Zondagmiddag en ‘s avonds volgde in het Turftreiërsriêk een
prachtige Boerenbruiloft van Claudia en Koen.
Op carnavalsmaandag trok een geweldige optocht door America. Een
bonte stoet aan eenlingen, duo’s, groepen en wagens maakten er een
prachtige en kleurrijke optocht van. Er was een grote diversiteit aan
onderwerpen, met o.a. het afscheid van Henk van de Spar, het 5x11 jarig
jubileum van de Turftreiërs, het stoppen van de kindermarkt en een
meiden-geboortegolf in 2014. De optochtjury had het moeilijk met al dat
moois. De 1e prijs-winnaars vindt u verderop in dit bericht. Na de optocht
werd het een geweldig feest in de Bondszaal, met als hoogtepunt een
speciaal optreden van W-Dreej.

Vele kleine Turftreiërkes hadden een kei-leuke middag tijdens het
jeugdcarnavalsbal op dinsdag. En ‘s avonds sloten het Prinselijk Paar, de
Jeugdprins en Jeugdprinses en het Boerengezelschap de Carnaval
gezamenlijk op sfeervolle wijze af. En ging uiteindelijk de Muts Àf.
We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook Carnaval
2015 tot een succes heeft gemaakt. Bij deze willen wij ook
Toneelvereniging de Vrije Spelers en Muziekvereniging St. Caecilia
speciaal bedanken voor hun hulp tijdens de jubileumreceptie. Mede
dankzij hun hulp hebben wij op deze avond kunnen genieten van het
feest.
Vele foto’s zijn gemaakt tijdens de carnavalsperiode. Deze foto’s en nog
meer informatie kunt u vinden op www.turftreiers.nl. Of neem een kijkje
op onze Facebook-pagina. Veel lees- en kijkplezier !
Uitslag optocht (1e prijzen):
OPTOCHT KINDEREN:
DUO’S: 2x11 viert 5x11 jaar– Ise Kersten en Meike Houben
GROEPEN:Henk vaan de Spar – Luuk van Herpen en vrienden
OPTOCHT VOLWASSENEN:
EENLINGEN: Dorpsondersteuner– Jeu Pouwels
DUO’S: Spar– Dorien en Ine
KLEINE GROEPEN:Mèj nor de Wij ! – De Echte Vrienden
GROTE GROEPEN: 2014: Meiden Geboortegolf in America ! – BB-gezelschap 2004
GROTE WAGENS: Buurtkracht– Weej vaan die drie joar op reej

TE KOOP WOONHUIS OP
LANDAUER 24, AMERICA,
INFO 06 44067754

Vrijwillige bijdrage Peelklokje 2015
Elke maand valt het Peelklokje bij u gratis door de brievenbus.
We hebben de indruk dat dit maandblad goed gelezen wordt.
Deze maand is weer de gebruikelijke jaarlijkse financiële actie
voor het Peelklokje.
Als u een vrijwillige bijdrage wilt storten voor uw Peelklokje,
dan kan dit op de volgende manieren:
1.via de bijgevoegde eenmalige incasso (graag inleveren bij het
redactieadres: I. v/d Munckhof - Ummenthun, Hofweg 2a)
2.direct op rekeningno: NL39RABO01025-06-043 onder vermelding
van: vrijwillige bijdrage Peelklokje 2015.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
De redactie van het PEELKLOKJE

Toffe activiteiten in de Padxpress
Hopelijk ben je bijgekomen van de carnaval, want er staan erg veel coole
activiteiten gepland in blok 4 van de Padxpress!
In verschillende kernen zijn activiteiten gepland, en
er is voor ieder wat wils.
De sportievelingen kunnen bijv. gaan crossen in de
bossen, freerunnen, dansen, voetballen of
zwemmen.
Voor de creatieve kinderen zijn activiteiten ingepland
zoals; schilderen en tekenen, feest met tante
Pollewop, kids atelier, schminken en tattoos of
striptekenen.
Je leest het, blok 4 zit weer boordevol leuke activiteiten. Ga naar
www.padxpress.nl en geef je snel op!!

Activiteitenoverzicht America 2015
Maart
6 - Jaarvergadering Jong Nederland
7 – Potgrondactie Fanfare
10 - Zonnebloem kienen
11 - Kienen voor ouderen
11 – dorpsavond Buurkracht 19.30 uur Aan de Brug
18 - openbare dorpsraadvergadering (20 uur)
18 – Prov. Staten verkiezingen / verkiezingen Waterschap
21 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
22 – Jaarvergadering Fanfare
22- inleveren kopie Peelklokje
25 - Eetpunt America
25 – Fietstocht Hap en Trap VBA
25- Zonnebloem Seniorenorkest
25 - Algemene Ledenvergadering KBO
28 en 29 – Solistenconcours Fanfare
28-29 – toneelvoorstellingen de Vrije Spelers Kletsproat
April
1 - Bloemenactie narcissenverkoop Korfbal SV Oxalis
4,5,6 - toneelvoorstellingen de Vrije Spelers Kletsproat
5 - Golfhorst Paasbrunch
5 - Pasen
8 - Kienen voor ouderen
11 - Lenteconcert Cataremos Bondszaal
11 en 12 – Kidsparty Jong Nederland.
12 – Peeldag Peelmuseum
14 – Jaarvergadering Cantaremos
15- openbare dorpsraadvergadering met College van B&W (20 u)
15 - Eetpunt America
18 – Oud papier inzameling Jong Nederland America
18 – Deelname Jeugdfanfare Eurofestival Heel
18 - Toneelvoorstelling Dementie KBO
21 – Fietstocht KBO
23 – 24 – Bloemenactie Cantaremos
24 – koningsspelen / koningsdag op school
26- inleveren kopie Peelklokje
26 – Concert Fanfare met St. Anthonis
26 – activiteit OVA / Dorpsraad - Open bedrijvendag
27 - Koningsdag

Stand van zaken Gezondheidscentrum America
Nadat we medio vorig jaar het succesvolle co-creatie traject rond het
Gezondheidscentrum hadden afgesloten is het een tijdje stil geweest. In
die periode is er wel hard doorgewerkt door het bestuur. Het programma
van eisen van de participanten en de mogelijkheden die het huidige pand
van de huisartsenpraktijk biedt, zijn concreet uitgewerkt. Huurcontracten
zijn voorbereid en er is een voorlopig financieel plaatje gemaakt. Op basis
van die onderdelen plus de uitkomsten van het co-creatie-proces is aan
het architectenteam opdracht gegeven een Voorlopig Ontwerpplan te
maken. Dat voorlopig ontwerp is enkele keren besproken en op 4 februari
j.l. definitief gemaakt, inclusief een kostencalculatie. Omdat de
voorlopige calculatie binnen onze begroting blijft, kunnen we nu de
vervolgstappen gaan zetten die nodig zijn om echt met de bouw te kunnen
gaan starten. Dat betekent o.a. dat er een bestemmingsplanprocedure
gestart wordt, dat we we de huurcontracten definitief maken en de
financiering met de bank regelen. Ook gaan we een bijeenkomst plannen
om alle aspecten van duurzaamheid te onderzoeken.
T.z.t. zal het co-creatieteam nog eens bijeen geroepen worden om de
echte bouwplannen te bespreken. Zodra er duidelijkheid is over de
financiering gaan we deze bijeenkomst plannen. Daarbij zal o.a. het
Voorlopig ontwerp gepresenteerd worden.
Via facebook, de website en uiteraard het Peelklokje houden we u
allemaal op de hoogte.
Bestuur Gezondheidscentrum America

www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica

www.gezondheidscentrum-america.nl
18 maart - verkiezingen voor de waterschappen Peel
en Maasvallei en Roer en Overmaas

Veteranen America.
Nieuws: Tijdens de jaarvergadering werd Peter Hesp uitgeroepen tot
speler van het jaar 2014. Peter Cuppen had de meeste speelminuten
en scoorde net als Arno van Lipzig de meeste doelpunten het
afgelopen seizoen.
Programma:
7 maart
SV Blerick – America
14 maart
America – GFC
21 maart
VCH – America
28 maart
Lullingen (Dld) – America
Voor de echte voetballiefhebbers: Onze thuiswedstrijden zijn in
principe altijd om 17 uur. Wellicht zien we u een keer op sportpark
Erica. De veteranen worden gesponsord door Electro Paul Rongen,
de trainingspakken door Café Boëms Jeu

Cadeautip DVD 5 x 11 jaar Turftreiers
Voor het jubileum 5 x 11 is er een nieuwe DVD gemaakt met
oude en nieuwe beelden van de Carnaval in America gedurende
55 jaar. Voor info en bestelling: hay.mulders@ziggo.nl

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
Het Buurkrachtproject verloopt tot nu toe
voorspoedig.
Voor zonnepanelen zijn zo’n 20 geïnteresseerden,
voor isolatie (dakisolatie, spouwmuurisolatie en
vloer (kruipruimte)isolatie zijn ongeveer 25
geïnteresseerden.
Voor nieuwe HR ketels zijn een 10-tal
belangstellenden.

Op 12 maart 2015 is onze ledenvergadering om 20.00
uur. Er zal deze avond iemand komen vertellen over
het nieuwe sportcomplex de peelbergen. Op maandag 6 april is er
proefgericht rijden op ons eigen terrein. Verder zijn er nog
dressuurwedstrijden op 7 en 8 maart in Grubbenvorst en op 14 en
15 maart in Lottum. We wensen deelnemers veel succes!

U kunt zich overigens nog steeds vrijblijvend aanmelden
hiervoor via de website:
www.buurkracht.nl/buurten/america of
via Ruud Baltussen r.baltussen@zonnet.nl

Aanvang 14 uur in de Kabroekzaal – Aan de Brug.
U komt toch ook ?
Na de vergadering wordt de nostalgische film
America 1968 vertoond

(077-4641396) Liefst z.s.m.

Op dit moment zijn de werkgroepen bezig met het
zoeken van goede leveranciers / bedrijven, die
straks mogelijk een opdracht gaan uitvoeren.
Het uitgangspunt is om kwaliteit te leveren voor een
goede prijs door goede, erkende leveranciers.
Op

11 maart presenteren de werkgroepen hun
bevindingen en voorstellen.

Hou deze datum, 11 maart, vrij in uw agenda als u
geïnteresseerd bent. U bent van harte welkom
vanaf 19.30 uur Aan de Brug. Tot dan !!!
Werkgroep Buurkracht

Algemene ledenvergadering KBO
woensdag 25 maart

Uitbreiding Dorpsdagvoorziening De Huiskamer !!
Zoals het er nu naar uitziet binnenkort ook op
dinsdagmiddag !!
De dorpsdagvoorziening biedt op dit moment op donderdagmiddag
de gelegenheid voor mensen uit America om wekelijks een
gezellige middag door te brengen in de Huiskamer Aan de Brug.
(van 14.00 uur tot 16.30 uur). Er wordt in ieder geval gestart met
koffie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Interesse of weet u iemand ? Neem contact op met Margareth
Versteegen, tel. 077 4642068 of om gerust eens vrijblijvend
kijken op donderdagmiddag in de Huiskamer. Pastoor
Jeukenstraat 10 – Aan de Brug.

Vrouwenbeweging America
11 maart Fietstocht Hap en Trap. Vertrek om 14.00 uur bij de
Kerk. Bij slecht weer gaan we met auto’s, graag vervoer
onderling regelen. Opgeven bij Bertha Schurink tel. 4641324.
25 Maart komt te vervallen.

America dat Stiët !!
Onder deze noemer organiseert de Werkgroep
Brood op de plank samen met de dorpsraad
haar 1e activiteit.
Op zondag 26 april a.s. zetten een aantal
bedrijven hun deuren open voor U !!
Van 11 tot 17 uur bent u welkom bij
Tielen Metaalbewerking i.s.m Paul Jacobs
(natuur en educatiecentrum Aan de Drift),
Bouwbedrijf Eric Philipsen i.s.m. Dennis
Schurink Electro -service,
BBQ en buffetcatering Henk Aarts i.s.m
Jos Peeters Geluid en licht,
Jeroen & Marleen Nabben - Koeien kijken,
John Weijs autoservice en
Aardbeibedrijf De Peelkroon
Hou de flyers in de gaten !!

Spoorwegovergangen America-toename goederenvervoer
Binnenkort starten de werkzaamheden om de Betuweroute beter te laten
aansluiten op het Duitse spoorwegennet. Deze werkzaamheden zullen de
komende acht jaar verregaande consequenties gaan hebben voor de
spoorverbinding Venlo-Eindhoven. Het betekent namelijk dat het aantal
goederentreinen op dit baanvak fors zal toenemen, op sommige
momenten van nu 50, naar 180 goederentreinen per dag. Dit zal fikse
consequenties hebben voor alle plaatsen waar de treinen door lopen, zoals
in Horst aan de Maas: America, Griendtsveen, Hegelsom en Sevenum. Er
zal aanzienlijk meer geluidsoverlast zijn, er worden meer gevaarlijke
stoffen vervoerd, en de spoorwegovergangen zullen vaker dicht zijn.
We hebben daarom als SP in de commissie Ruimte de verantwoordelijke
wethouder gevraagd zijn uiterste best te doen om de overlast voor burger
en omgeving zoveel mogelijk te beperken:
* Naast het eerder gaan isoleren van woningen nabij het spoor, te denken
aan technische aanpassingen aan het sporen de treinen om de
geluidsoverlast te beperken. Daarnaast goed te kijken naar de
spoorwegovergangen en deze daar waar nodig aan te passen.
* Zoveel mogelijk en zeker de meest gevaarlijk stoffen via de Betuwe
route te laten vervoeren,
* En vooral te gaan zorgen voor een goede en permanente oplossing voor
de kruising spoor-Stationsstraat in Hegelsom. De verkeerssituatie aldaar
vraagt al jaren om een goede , permanente verbetering. Vreemd genoeg
wordt dit verkeersprobleem bij de Provincie nu niet meer als een zeer
belangrijk op te lossen probleem gezien. De gebruikers van dit kruispunt
denken daar duidelijk anders over en de overstekende schooljeugd van
America waarschijnlijk ook.
De wethouder heeft ons toegezegd zich extra te gaan inspannen om de
overlast voor burgers en omgeving zoveel mogelijk en verder te beperken.
We hebben gevraagd om al voor de zomervakantie te laten weten hoe de
ontwikkelingen zijn op dit gebied. We zullen hem daar aan houden.
We zijn tot slot ontzettend nieuwsgierig naar de mening van de
omwonenden. Heeft u een mening hierover? Wilt u iets kwijt over dit
onderwerp? Mail dan alsjeblieft naar marietroelofs@gmail.com en we
nemen uw mening of idee zoveel mogelijk mee in ons standpunt hierover.
Mariet Roelofs, SP Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

Uitslagen week 8
Oxalis E3 - DES E1
Oxalis F1 - De Peelkorf F1a
Oxalis F2 - De Peelkorf F2
Competitie t/m week 12

?
9-12, spelletje gewonnen
2-15, spelletje gewonnen

Datum

Aanvang

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

3-3-2015

21:00

Lottum MW1

Oxalis MW1

't Haeren

GRUBBENVORST

7-3-2015

16:15

Oxalis A1

DDW A1

De Kruisweide

SEVENUM

7-3-2015

15:00

VIOS (O) B1

Oxalis B1

Meercamp

OEFFELT

7-3-2015

12:00

Swift (V) B2

Oxalis B2

De Vilgaard

VELDEN

7-3-2015

15:00

Oxalis E1

DOS (A) E1

De Kruisweide

SEVENUM

7-3-2015

15:00

Oxalis E2

DOS (A) E2

De Kruisweide

SEVENUM

7-3-2015

??

Merselo E2

Oxalis E3

??

??

8-3-2015

18:00

Oostrum 1

Oxalis 2

De Wetteling

VENRAY

8-3-2015
11-32015
18-32015

13:55

JES 1

Oxalis 1

De Burcht

BOEKEL

19:30

Oxalis MW1
De Treffers
MW1

Roka MW1

De Kruisweide

SEVENUM

Oxalis MW2

De Kubus

DEURNE

19:30

Zie voor de wedstrijdverslagen:
http://svoxalis.nl/pages/competitie/wedstrijdverslagen.php
Korfballen bij SV Oxalis?
Sportvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuwe
leden. 2 seniorenteams, 2 midweekteams, 1 recreantenteam en 10
jeugdteams spelen mee in de verschillende competities. Daarnaast zijn er
ook buiten de lijnen diverse activiteiten voor jong en oud zoals een
Sinterklaasavond en vriendentoernooi. Oxalis is een betrokken
sportvereniging met ruimte voor prestatie en recreatie.
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de
balgrootte wordt aangepast aan de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge
leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is verdeeld in de

leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten is de Kangoeroe
Klup opgericht. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren 4- en
5-jarigen spelenderwijs te functioneren in teamverband, ontwikkelen
balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Ze trainen 1x
per maand. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog
het zwemdiploma te behalen. Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je
met je team echte korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere
korfbalclubs.
Bij Oxalis kun je terecht voor recreatief spel, maar er zijn ook een aantal
prestatieteams. De junioren A komen uit in de hoofdklasse en 1e klasse.
En ons eerste seniorenteam speelt momenteel in de overgangs- en 1e
klasse. In de zomer en lente trainen we op Sportpark Ter Horst in Horst. In
de herfst en winter spelen we in Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze
jeugd- en seniorenteams trainen op dinsdag- en donderdagavond. Onze
midweek en recreanten op woensdagavond. Plezier staat voorop bij
Oxalis. Maar goed korfballen en samen met elkaar een prestatie
neerzetten is net zo belangrijk, want dat geeft weer meer spelvreugde.
Wil jij ook komen korfballen? Je kunt je nu aanmelden voor het seizoen
2015-2016. Eerst een training bezoeken kan ook of neem voor meer
informatie contact op met: Anja Versleijen-Holtermans, Secretariaat
Oxalis, tel. 077-3982378 of mail: Oxalis.horstadmaas@knkv.nl
Agenda
 07/03/2015: Kangoeroe Klup Ledenwervingsdag van 10.00-11.00 uur
in Gymzaal Marijkestraat in Horst voor kinderen in de leeftijd van 4
en 5 jaar.
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het
dorp :
1. Zoekt u vrijwilligerswerk (wat dan ook) ?
Voor info / reactie graag contact opnemen met Hay Mulders 06-21274075
dorpsondersteuner of hay.mulders@ziggo.nl

Café Boëms
Jeu
Zaterdag 14 maart

HALFVASTEN BAL
MET DE HOEGIES!
Deze Nederlandstalige rock & lol band doet de
carnavalskriebels nog één keer dit jaar
opspelen.. Daar moet je bij zijn!
Aanvang 22.30 uur

Zaterdag 28 maart

TOPSY TURVY
Deze 7 koppige band laat je swingen op
verschillende muziekstijlen van jaren 60 tot
hedendaagse hits!
Aanvang 22.30 uur

Beste Turftreiërs en Turftreiërinnekes,
De carnaval is vurbeej, ma noageniete doon we nag steeds. Wát
hebbe weej enne schonne carnaval gehad! Ván ut oétkome op 4
januwari tot ut hiering schelle op 18 februwari, waas ut iën groët
fiëst. Ut waas hoëgtepunt nao hoëgtepunt. Ut waas ok prachtig um
al die verbroedering en saamhuërigheid te zeen binne ut
Turftreiërsriék.
Ut waer waas good en de good georganiseerde activiteite zién
prima bezoch! Alle vrijwilligers die zich heer wer belangeloos vur i
hebbe gezatte: PETJE AF!!! Ván zò dichtbeej komde dur pas áchter
hoeveul werk ut met zich mej brengt.
In os dankwoord wille weej niemand vergaete of tekort doon en
durrum wille weej os wurdje richte aan iederiën die ut mogelijk
haet gemákt um ván carnaval 2015 een geweldig fiëst te make. Een
speciaal woord ván dánk aan os adjudánte Lody en Gerrie vur eur
helpende hánd en vur de zúrg dát alles wer op zien puëtjes teréch
kwám…! Mieke en Linda, vôrs Loek, ceremoniemeister Bas, de
Road van Elluf, dansmarietjes en bestuur ván carnavalsveriëniging
De Turftreiërs.
Ok wille we ut Boorebroedspaar Koen en Claudia en hun gevólg,
jeugdpreens Jeroen, jeugdprinses Aniek en eur gevólg bedánke!
Buurtveriëniging “De Zoompigen Hook” wille we bedánke vur ut
prachtige versiere ván ozze stroat deLIisdodde en ok os hoés!
Ma uiteraard en zeker neet in de látste pláts wille weej os familie
bedanke vur alle gojje zurge en good onderkome vur os twiëj
megjes Saar en Guus. Dankzij eur hulp hebbe weej zurgeloos kunne
knalle.
Turftreiërs en Turftreiërinnekes hiël erg bedánkt vur de moëien
tiëd! Alaaf!
HANG DE SLINGERS OP EN VIER UT LAEVE!!
Preens Rick d’n 1e en Prinses José

ZONDAG 15 MAART | LAZY SUNDAY MET LIVE
MUZIEK
Geen zin om te koken... of gezellig het weekend afsluiten met
vrienden en/of familie? Kom dan lekker een hapje eten bij de
Golfhorst. Tijdens de wintermaanden serveren wij iedere
zondag een ander gerecht voor slechts € 10,00.
Op zondag 15 maart kunt u tevens genieten van
LIVE MUZIEK verzorgd door zangeres Mariska Custers.

Reserveer uw tafel via 077 464 90 70.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en volg ons via social media of via de website.

www.degolfhorst.nl

(Lynn Schurink / Ted Janssen / Mirthe Cox)

Turftreiers: BEDANKT vur de schonne
Carnaval 2015

Winnaars Playbackshow bovenbouw:
JessieJ/Ariane Grande/Nicki Minay – Bang Bang

Vlees van de boerderij
Te koop:
- varkensvleespakketten vanaf 10 kg vacuüm
verpakt en ingevroren. Prijs € 4,50 per kilo.

- rundvleespakketten vanaf 25 kg. Prijs 6,50 per kilo.
Info: Fam Klomp, Nieuwe Peeldijk 35, America
tel: 077- 464 1380 of 06- 172 189 33
De

TOETSWEEK

komt er weer aan! “Een goede
voorbereiding is het halve werk…….”

H2 Huiswerkbegeleiding
Biedt hulp bij het inplannen, maken en leren van het
huiswerk.
Is ook geschikt voor leerlingen van de basisschool.
Met veel persoonlijke aandacht en begeleiding!
Kosten: € 10,- per uur bij groepsbegeleiding (maximaal
4 leerlingen), € 25,- per 50 minuten bij individuele
begeleiding (ook thuis mogelijk)

Informatie / aanmelden:
Maartje Houben, Doenssenstraat 2, 5966 PE America
Telefoon: 06-10156785
E-mail: h2huiswerkbegeleiding@outlook.com

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

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!

BEIKE

DIEREN & MENSENWENSEN
Meer plezier met je hond of kat? Samen genieten van het leven?
Dan ben je bij Beike aan het juiste adres.
GRATIS thuisbezorgservice voor:
 het lekkerste honden- en kattenvoer
 hondenkoekjes, snacks en andere verwennerij


de fijnste verzorgingsproducten voor uw hond
Tevens kunt u bij mij terecht voor
gratis voedingsadvies voor uw hond
of kat en een gratis proefpakket.

www.beike.nu  info@beike.nu  06-51521986

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)

KINDERDAGVERBLIJF

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

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

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

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

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

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

San-sieraaddesign/’t Woonatelier
* trendy dameskleding
* leuke sjaals en tassen
* kettingen,armbanden,oorbellen en echt zilveren ringen
* workshops
* woonaccessoires, meubels en woontextiel
* cadeaubonnen
Openingstijden: woensdag en donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur
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

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.
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

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

1 april – bloemenactie
korfbalver. SV Oxalis
Mensen in het nieuws
Op 9 februari overleed Eric v/d Munckhof (Venray) op 48 jarige
leeftijd. Eric was eigenaar – directeur van Golfcomplex de
Golfhorst.
Op 10 februari is Nel Kleuskens-Heldens overleden in Hof te
Berkel in Horst. Nel was 85 jaar.
Onlangs is Lei Kessels verhuisd naar Vincent de Paul in Panningen
(kamer 209).

In een spannende finale is Jan Camps van Handboogschutterij “Ons
Genoegen” America, na 112 pijlen en een shootoff afsluitend met
een 10, Kampioen Indoor geworden in zijn klasse,
Handboogschieten Rayon 4.
Een felicitatie gaat uit naar Leoni Keijsers – Vervoort. Zij is dit
jaar 50 jaar lid van Toneelvereniging De Vrije Spelers.
Eind maart en begin april zijn de toneeluitvoeringen weer.
Indy Kleuskens (Marcel) presteerde voortreffelijk met Orchard
tijdens de Limburgse kampioenschappen in Susteren. Ze werd 2e en
reservekampioen van Limburg. Super !!
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.

