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

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

in kleur
+ € 20,+ € 10,+ € 5,-

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

KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 13 DECEMBER A.S.
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.
KOPIJ INLEVEREN VIA E- MAIL, LIEFST IN WORD:
hay.mulders@ziggo.nl
Kopij graag tijdig inleveren (via e-mail).

Kleurenadvertenties graag 1 week eerder.
Ingezonden brieven dienen voorzien te zijn van naam.
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat
huis aan huis verspreid wordt in America.
Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of
terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse
bedrijven, participanten in het LaefHoês en leden van de OVA kunnen
adverteren.

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

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

Melding stankoverlast via de Provinciale klachtenlijn:
043-3617070

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

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

DE POLITIE NODIG ??????
Alarmnummer als elke seconde telt.
112
Geen spoed, wel politie nodig ?
0900 – 8844 (niet gratis)
0900 – 8844 Centrale meldkamer
0900 – 8844
Administratieve politie-informatie (bureau
Horst) Venrayseweg 20, 5961 AG Horst
Wijkagenten voor America zijn: Hans Nillesen en Andrea Longstaff.
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn bereikbaar via het
bekende telefoonnummer 0900 – 8844. Tevens kunnen mensen mailen (vind
men vaak handig) via wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl

Gastouder Truus
Ik bied:
Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Kleinschalige opvang in de thuissituatie op de boerderij
Opvang op flexibele tijden
Seizoen/thema gerichte activiteiten
Voor vragen of interesse: Bel: 077-4642197
E-mail: ghmreintjes@gmail.com

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

-

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

Initiatieven in de buurt, wijk of dorp
Het vormgeven van een aangename leefomgeving
Inzet voor elkaar
Individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk en geld,
gezin en opvoeden.

Onze uitganspunten:
-

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

Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig
Wij zijn thuis in de wijk en het dorp
Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename
leefomgeving
Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar in de buurt, wijk of dorp
Wij zetten ons in voor alle burgers van alle leeftijden.

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

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

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

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

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

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

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

Dorpsondersteuner America.
Mantelzorgdag 10 november: met veel genoegen heb ik alle mantelzorgers die
een pakket aangevraagd of cadeau hebben gekregen op 10 nov. J.l. via Synthese
een pakketje mogen overhandigen. Fijn om te zien hoe anderen onze
mantelzorgers waarderen. Zij hebben het verdiend.
Wanneer ben ik bereikbaar?
Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075
Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik help u graag (verder) voor
zover ik kan. U kunt op mij rekenen.
Hulpvragen voor de dorpsondersteuner zijn ook hulpvragen voor het dorp.

Hay Mulders Dorpsondersteuner.

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

7 dagen per week, 24 u per dag kunt u bij ons terecht in de
boerderijautomaat voor blauwe
bessenproducten, seizoensproducten en
eieren.
Ook is elke zaterdagmorgen van 09:00 u tot
12:00
u de winkel geopend, hier kunt u naast blauwe
bessenproducten en seizoensproducten ook bevroren blauwe
bessen en geschenkmanden kopen.
Tot snel!
Fam. de Kleijne, Dorperpeelweg 15
5966 PM America
www.handjegezond.nl

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

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

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

Telefonisch ben ik altijd bereikbaar !!

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

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

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

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

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

Ben je niet fit: blijf dan thuis !!

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

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

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

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

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

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

Zie ook www.laefhoes.nl

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

Op de fiets?
De donkere dagen komen er
weer aan !!
Licht aan en gebruik een hesje
(ook als je wandelt)!
Bedankt voor de vele felicitaties en bloemen die we
hebben mogen ontvangen met ons
50 jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.
Piet en Fien Derix, kinderen en kleinkinderen

Voetbal AVV America Veteranen
Programma: Intussen is de winterstop ingetreden en hopelijk
kunnen we in het voorjaar weer de wei in. Blijf allemaal
gezond!
Je kunt dan weer genieten van een leuk potje voetbal: (als het weer kan) op
zaterdagmiddag op Sportpark Erica.

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

Timmerbedrijf en Loonbedrijf Hendrix & Smits BV

“ DE PAARDENVRIENDEN “
AMERICA
Tja, veel nieuws is er niet in deze coronatijd. Er worden geen
wedstrijden gereden. Gelukkig kan de rijles wekelijks nog
doorgaan, met een beetje creativiteit. En ondanks dit alles mag ik
toch even vermelden dat onze nieuwe leden geweldig goed
vooruitgaan! Als je na gaat dat het jongste lid eind juni voor de
eerste keer in het zadel zat en nu al zijn eerste bixiewedstrijd
gereden heeft én op de oefenavond zijn eerste sprong gewaagd
heeft…knap! Of heel veel talent, de tijd zal het leren. Het is
genieten als je deze jonge enthousiaste ruiters bezig ziet.
Hiervoor hebben we ook deelgenomen aan de rabo-clubsupportactie. We weten het resultaat nog niet, als dit geschreven wordt,
maar willen wel al iedereen hartelijk danken die ons gesteund
hebben.

BLOEDPRIKKEN is weer opgestart
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.30-10.00 uur.
In de serre van ’t LaefHoes, Past. Jeukenstr. 6

Neem altijd het ziekenhuispasje mee.

Koopje!!!
40 m2 mooie klinkers Waaltjes (nog in de verpakking) en
4 m2 Portugees graniet. Alles ongebruikt. Voor
informatie:
Werkgroep Kloostertuin, Ellen Jacobs 06 22123006

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

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

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–
–

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

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

Hoe help je mensen met dementie in coronatijd?
Kun je ook in deze moeilijke tijden iets betekenen voor mensen
met dementie en hun partners? Zeker wel! Een klein gebaar is
soms al genoeg! Zie deze vijf tips.
1.Beweeg met iemand met dementie
Ga wandelen, fietsen of tuinieren met iemand met dementie.
Houd wel voldoende afstand en leg uit waarom. Zo heeft ook de
mantelzorger even tijd voor zichzelf. Er is steeds meer bewijs dat
beweging, en wandelen in het bijzonder, een positief effect heeft
op lichaam en geest, ook bij dementie.
2. Kook eens een keertje iets extra's
Ken jij iemand met dementie in je buurt? Of iemand die wel wat
hulp of aandacht kan gebruiken? Kook eens iets extra's, zet dat
voor de deur, bel aan en doe een paar stappen achteruit!
3. Steun met tijd bij Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland kan jaarlijks rekenen op de hulp van zo’n
5.600 vrijwilligers. Zo kun je bijvoorbeeld iets betekenen in het
Alzheimer café in jouw buurt, een actie organiseren, een
bestuursfunctie bekleden of aansluiten bij het Alzheimer
Telefoonteam. Heb je minder tijd? Word dan net als 22.000
anderen collectant!
4. Bezorg een verwenpakketje!
Koop bijvoorbeeld een kleurrijk tijdschrift, enkele zakjes thee,
een boeketje bloemen of wat lekkers voor iemand met dementie.
Doe er een vrolijke kaart of tekening bij!
5. Stuur een kaartje of een brief
Maak iemand met dementie blij! Een handgeschreven kaartje is
een simpel maar oh zo lief gebaar. Liever online een persoonlijk
kaartje maken?
Kijk ook op www.dementievriendelijk.nl voor meer tips.
Succes!

Vrienden van de Fanfaar.
Een club om de fanfare van America een financieel te
steunen in de breedste zin van het woord. Vorige keer
melden we nog dat de fanfare in groepsverband kon repeteren. Direct na
de inleverdatum van de kopij voor het Peelklokje was dat toch niet meer
het geval.
Volgens de regels had dat wel gekund, echter i.v.m. de veiligheid voor
de eigen leden, maar ook als signaal naar verenigingen in America,
zorgmedewerkers en horeca, om er alles aan doen om te zorgen dat
gedeeltelijke lockdown zo snel mogelijk voorbij is. Het behoeft geen
uitleg dat de fanfare daarbij alle steun onder de huidige situatie goed
kan gebruiken. Voor € 50 per jaar kun ook jij vriend worden en
Muziekvereniging St. Caecilia steunen om haar rol voor de gemeenschap
voort te zetten.
Inlichtingen en/of aanmelden kan via www.vriendenvandefanfaar.nl, email info@vriendenvandefanfaar.nl, bij Paul Engels 06-45040233 of
Pieter vd Homberg 06-26635400.

Belangrijke data VC Trivia:
Onze winkel is geopend voor:

-

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

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

28 November Pietenochtend
11 t/m 13 juni 2021 Jeugdkamp
22 Mei 2021 Buitentoernooi

Lijkt het je leuk
om een keertje te
komen kijken naar
een
volleybaltraining?
Misschien wil je
zelfs al heel graag
meedoen... Dat
vinden wij
hartstikke leuk en
gezellig!
Ben je tussen de 4
en 7 jaar oud?
Kom dan samen
met je ouders
naar de volleybalspeeltuin! Vanaf
zaterdag 24
augustus starten
de trainingen
weer.
De speeltuin vindt
plaats op
zaterdagmorgen
van 09:00-10:00
uur in de gymzaal
van Meterik. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Neem je
sportkleren mee en zorg voor een flesje water.
Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je leuk om de
volleybalsport te gaan beoefenen? Neem dan even contact op met de
technische commissie via tc-jeugd@vctrivia.nl. Zij zullen dan samen met

jou bekijken bij welke leeftijdsgroep en bij welk niveau je het beste aan
kunt sluiten voor een proeftraining. Hopelijk zien we je snel bij de
volleybalspeeltuin!
OUDER-KIND TOERNOOI
De laatste zondag van de kerstvakantie vindt normaliter het ouder-kind
toernooi plaats voor de CMV (+C) jeugd. Dit toernooi zal dit jaar niet
doorgaan, aangezien de huidige maatregelen dat niet toelaten.
VOLLEYBALMIX AB(C) JEUGD
Dit jaar zal er geen volleybalmix voor de AB(C) jeugd plaatsvinden om de
onderlinge contacten te minimaliseren. Wij hopen volgend jaar weer een
leuke, volleybal gerelateerde, activiteit voor deze jeugd te kunnen
organiseren!

Activiteitenoverzicht America dec. 2020 / jan. 2021
NB
I.v.m. de ontwikkelingen van het coronavirus is het doorgaan een
aantal activiteiten onder voorbehoud en nog onzeker voor de komende tijd. Hou
de website www.inamerica.nl en facebook “America dat stiet” in de gaten de
komende weken of neem contact op met de betreffende contactpersoon.

November
28 – Sinterklaasmiddag (jongste groepen)
28 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
28 - Pietenochtend VC Trivia

December
7/20 – Apenkooi JNA
13 – Inleveren Kopie Peelklokje
16 - Openbare Dorpsraadbijeenkomst (20 uur)
18 – Kerstviering KBO (alternatief)
25 – Optreden Fanfare Hoogmis 1e Kerstdag ??.
19/12 t/m 3/1/2021 – Kerstvakantie
Januari 2021
2 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
30 - Oud papier inzameling, Jong Nederland America
6 – Activiteit Zij Vooruit (ovb)
27 – Activiteit Zij Vooruit (ovb)

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

Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze
website: www.svoxalis.nl
Trainingstijden zaal
Het is gelukt om de planning van de zaaltrainingen in overleg met de gemeente
en andere gebruikers van Sporthal De Kruisweide zo te maken dat de
jeugdteams binnen mogen gaan trainen.
Daar zijn we erg blij mee! Elk team kan 1x per week trainen. Daarnaast volgen
we de Corona richtlijnen en aanvullende maatregelen die gelden vanuit RIVM,
NOC*NSF, KNKV en gemeente.
Dat betekent dat kleedlokalen en douches zijn gesloten. Kleedlokalen mogen
enkel gebruikt worden om de schoenen te wisselen, niet voor omkleden.
Buitenschoenen, jassen, sjaal etc. moeten in een tas gedaan worden en
vervolgens meegenomen worden naar de sportzaal. Er gelden looproutes in de
zaal. Publiek en ouders zijn tijdens de trainingen niet toegestaan.
De jongste jeugd wordt bij de ingang van De Kruisweide opgevangen door de
trainster. De trainingstijden zijn als volgt:
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

17.00-18.00
17.45-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
09.45-11.15
10.00-11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Pupillen F1, F2 en D1
Aspiranten C1
Aspiranten B1
Junioren A1 en A2
Aspiranten C2, Pupillen E1
KangoeroeKlup (1x per 2 weken)

De Senioren, Midweek en Recreanten hebben de mogelijkheid om buiten in
tweetallen op ons kunstgrasveld op Sportpark Wienus te blijven trainen.
Voorlopig worden er geen wedstrijden gespeeld. Zodra dit weer mag,
communiceren we hierover.
Tijdens de kerstvakantie (week 52 en 53) zal er niet getraind worden.
Zie ook de website van het KNKV met het laatste nieuws – FAQCorona:
https://www.knkv.nl/faqcorona
Jubilarissen en Lid van Verdienste SV Oxalis
27 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats, online via MS Teams.
Liesbeth de Koning en Renske Claessens, beide 15 jaar lid, werden gehuldigd als
jubilaris. Yvonne Swinkels, aftredend bestuurslid, werd benoemd tot Lid van
Verdienste voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester.

Agenda Oxalis
• 28-11-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal De
Kruisweide Sevenum (thema Sint/Piet)
• 12-12-2020: KangoeroeKlup training 10.00-11.00 uur in Sporthal de
Kruisweide Sevenum (thema Kerst)
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis,
facebook: www.facebook.com/OxalisHorst en/of
instagram: https://www.instagram.com/svoxalis

VOOR DECEMBER:
Voor alles wat je maar kunt bedenken
Wij hebben heel nuttige geschenken
Een mooie trui of shawl
Wij hebben het allemaal
Een pyjama om mooi de nacht in te gaan
Daarvoor klopt Sint ook zeker bij ons
aan
Als extraatje in deze december tijd
Wordt je bij aankoop van overhemd of
trui
Met een gratis paar sokken verblijd

HEIJSTER
WOL EN
TEXTIEL
AMERICA
Op maandag 16 november is Tonnie Haegens
90 jaar geworden.
Woensdag 9 december wordt Lei Haegens 90 jaar....
Mam en Pap,
Oma en Opa,
Proficiat van de kinderen en kleinkinderen

Kendedie ?
Deze maand een foto van de preekstoel, die in de kerk
heeft gestaan.
We willen graag meer weten hiervan, zoals : Heeft
iemand nog foto’s? wanneer is hij opgeruimd?
Gegevens (namen en jaartal) hierover kun je sturen naar
info@oudamerica.nl
Dank hiervoor.

De foto van de vorige keer met
de kleuterklas heeft diverse
reacties opgeleverd.

Elke week “nieuwe, oude
foto’s” op de
facebookpagina America
dat stiet !
Werkgroep Oud
America
www.oudamerica.nl

Woning huren ??
Bent u op zoek naar een huurwoning in America of omgeving? Op
www.thuisinlimburg.nl vindt u het grootste woningaanbod van Limburg
Thuis in Limburg is een samenwerking van zeven woningcorporaties in
Limburg. Samen verhuren en verkopen zij ruim 50.000 woningen.
Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u dit nu al doen om
vanaf de datum dat een woning aangeboden wordt, ook snel te reageren
op het beschikbare woningaanbod .
Om in aanmerking te komen voor een woning van Wonen Limburg e.d.
(nu en in de toekomst) dient u zich wel in te schijven. Dit is GRATIS !! U
krijgt dan automatisch een bericht via mail als er een woning
beschikbaar komt.
Dit geldt ook voor het Woonzorgcomplex Aan de Brug. U mag ook de
dorpsondersteuner inschakelen hiervoor. Zie hiervoor
www.thuisinlimburg.nl

Attentie ! Voor Kerstmis verschijnt er
nog een Peelklokje.
Berichten, inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag
inleveren tot 13 december. (advertenties in kleur graag tot 6
december).

Fysiotherapie Westsingel
heeft een nieuwe naam!
Voor de meeste zijn we in de afgelopen jaren bekend
geworden als Fysiotherapie Westsingel. Een bedrijf dat
inmiddels met een uitgebreid team aan fysiotherapeuten zorg
biedt voor het herstel van klachten. In de afgelopen jaren zijn ergotherapie en
osteopathie hieraan toegevoegd voor nog meer verdieping en een bredere kijk op deze
zorg.
Echter vonden we dat hetgeen waar wij voor staan en hetgeen wat we uitstralen nog
onvoldoende op een lijn lag met elkaar. Dat heeft ons aan het denken gezet en
gemotiveerd om eens terug te gaan naar de kern van ons verhaal. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in een nieuwe naam en nieuwe huisstijl…..
Voor ons is gezondheid namelijk meer dan alleen de fysieke gezondheid. Zit je lekker in je
vel, ben je tevreden met je sociale leven, kom jij nog graag je bed uit om je dag te
beginnen? Voor de één heftige vragen, voor de ander precies de vinger op de zere plek.
Fysieke klachten kunnen zich ook uiten op het moment dat we op een ander vlak niet in
balans zijn. En de juiste aanpak? Die is per persoon verschillend. Daarom is persoonlijke
zorg voor ons een belangrijke pijler!
Wij werken niet vanuit symptoombehandeling, maar kijken altijd naar de dieperliggende
oorzaak. Niet alleen vanuit het verhelpen van klachten, maar ook vanuit onze missie om
klachten te voorkomen. Niet door je afhankelijk van ons te maken, maar door je op eigen
benen te laten staan. Samen kijken we naar jouw verhaal, jouw wensen en behoeften en
op basis daarvan maken we een persoonlijk plan van aanpak. En dat is dus precies de
kern waar wij voor staan.
Je hebt wellicht verspreid door Horst de afgelopen tijd een aantal symbolen gezien. Voor
de een makkelijk te plaatsen en voor de andere geheel onbekend. Deze symbolen
vormen samen het concept van ‘’positieve gezondheid’’. Een concept met zes pijlers die
samen gezondheid vorm en waarmee wij onze persoonlijke aanpak meer verdieping
geven.
Vanuit deze gedachten staat er een krachtig team om jou deze begeleiding te bieden.
Zowel de persoonlijkheid als de kennis van jouw coach vormen samen een unieke
combinatie: iedereen doet waar hij of zij goed in is en, niet geheel onbelangrijk, wat ze
leuk vinden.
Wij geloven dat we niet alle kennis in huis hebben en zijn altijd uit op samenwerkingen
met specialisten. Om deze lijnen zo kort mogelijk te maken vind je tegenwoordig
meerdere personen en specialisaties bij ons. Osteopathie Danique (osteopaat), Diëtiste
praktijk Eefje Smits (diëtist) en Madeleine Schuurmans (Verpleegkundig
overgangsconsulent en orthomoleculair therapeut) zijn hier voorbeelden van. Samen
streven wij als team met jou naar duurzame gezondheid.

Wij zijn Kr8: en wij zorgen pas echt voor jou als zorg duurzaam is!

LAMPIONNENWEDSTRIJD
ST. MAARTEN
Helaas was er dit jaar dus geen “normaal” St. Maartensfeest op 10 nov. ,
maar gelukkig konden Jong Nederland America en Dagwinkel America
wel samen een lampionnenwedstrijd organiseren.
Nadat alle ingeleverde lampionnen opgehangen waren in de supermarkt
kon de jury ze allemaal eens goed bekijken en beoordelen. Dat was niet
makkelijk, want het waren er maar liefst 51. Uiteindelijk is het toch
gelukt natuurlijk. Voor iedere leeftijdscategorie was er een mooi prijsje
te winnen, uitgezocht door Ine Derks-Haegens. Hieronder de
prijswinnaars:
2 jaar: Juul (egel)
7 jaar: Iwan (corona-vleermuis)
3 jaar: Maud (vlinder)
8 jaar: Malu (flamingo)
4 jaar: Kris (unicorn)
9 jaar: Dewi (Patrick Ster)
5 jaar: Cas (dino)
10 jaar: Melanie (paard)
6 jaar: Lisa (regenboog)
11 jaar: Jens (SpongeBob)
Allemaal hartelijk bedankt voor de prachtige lampionnen en
prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Foto’s van de lampionnen zijn te
bekijken via de fotopagina op www.jnamerica.nl.

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

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

Uitnodiging
Op woensdag 16 december 2020 staat de
eerstvolgende
Openbare Dorpsraadvergadering gepland.
Maar zolang de strenge Coronamaatregelen gelden
zullen wij helaas niet fysiek bij elkaar gaan komen.
Heeft u vragen aan de dorpsraad?
Mail dan gerust naar info@dorpsraadamerica.nl
of bel 06-51554717.

Veel succes !!

De nieuwe naam van Fysio Westsingel !

Fijne Sinterklaas allemaal !!

30 km. = hard zat in de bebouwde kom!
Allemaal dank voor de medewerking !
Zo maken we America veilig.

Café Boëms Jeu

Boëms blieft Boëms :
altijd
Alderwets gezellig

WERELDLICHTJESDAG NOORD – LIMBURG 2020
Natuurlijk herdenken we op zondag 13 december onze
overleden kinderen. Door de coronapandemie heeft
Wereldlichtjesdag 2020 een andere vorm.
We komen samen via Facebook om onze dierbare overleden
kinderen te herdenken. Om 18.45 uur plaatsen wij een korte
ceremonie op onze Facebookpagina.
Maar Wereldlichtjesdag is
niet compleet zonder het
maken van licht en het
noemen van namen. Want
dat verbindt ons in ons
gemis. Daarom vragen wij u
om 19.00 uur een kaars te
branden voor uw raam, voordeur of gewoon in huis. Zo zijn we
toch samen verbonden om onze overledenen te herdenken en
maken alle herinneringen aan hen de wereld lichter. Zeker in
deze coronatijd.
Daarna kunt u digitaal de naam(en) noemen van diegene die u
wilt herdenken op onze Facebook - pagina. Dit kan onder het
daarvoor bestemde bericht: ‘UIT LIEFDE NOEMEN WIJ:"
Bent u niet in het bezit van Facebook stuur ons Dian Driessen
(dian@diandriessenoprecht.nl) of Sjoerd van den Dam
(contact@ernabij.nl) een mail dan kunnen wij na de ceremonie
de naam(en) die uw wilt noemen voor u plaatsen op onze
pagina.

Mensen in het nieuws
Op 28 oktober is Nelly Kleuskens-Cleven, echtgenote van Piet
Kleuskens, in Nieuw Zeeland overleden. Ze is 87 jaar geworden.
Op 26 oktober werd Liz geboren, dochter van Loek Philipsen en Nicole
Aarts (Past. Jeukenstraat 11).
Op 29 oktober werd Pim geboren, zoon van Niels Mertens en Loes Weijs
(Kerkbosweg 51)
Op 9 november werd Lou geboren, zoon van Tom Ummenthun en Dorris
Geurts, broertje van Fez en Rey (Jacob Poelsweg 5).
Op 11 november werd Teun geboren, zoon van Hans Vissers en Marij
Weijs (Kerkbosweg 40a)
Jan en Marietje van Herpen – Lepoutre waren op 26 oktober 60 jaar
getrouwd. Gefeliciteerd!
Lei en Tonny Haegens zijn allebei 90 jaar of bijna 90 jaar. Tonny werd
op 16 november 90 jaar en Lei hoopt op 9 december 90 te worden. Van
harte gefeliciteerd!
Rectificatie: De Gouden speld voor Wim van der Coelen werd uitgereikt
door Sportvisserij Limburg voor het 50 jarig lidmaatschap bij HSV' t
Bliekske te Horst, waarvan 35 jaar bestuurslid en momenteel
waarnemend voorzitter.
Sintermerte werd op een heel andere wijze gevierd dit jaar. Er werden
prachtige lampionnen gemaakt voor in de Dagwinkel, die dit keer ook
voor de snoepzakjes zorgde.
Sinterklaas is weer in het land. Ook dit feest zal dit jaar anders gevierd
worden, maar cadeautjes zullen er vast en zeker zijn.
Het volgende Peelklokje zal vlak voor de Kerst verschijnen. Berichten,
inclusief uw eventuele kerst- en nieuwjaarswensen, graag inleveren tot 13
december. (advertenties in kleur graag tot 6 december).
In januari publiceren we altijd een overzicht van de geboorten en de
overlijdens van het afgelopen jaar (2020) , die bij ons bekend zijn. Heeft
u nog gegevens hiervoor? Graag doorgeven.
Heb je iets te melden of iets te vieren voor de rubriek “mensen in het
nieuws”? Graag tijdig bij de redactie via mail. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Ook het verenigingsnieuws is gratis. Wij zijn afhankelijk van
uw gegevens.

