
 

 
 
 
 

America, 18 mei 2020  
 
 
Onderwerp: America Samen Sterk 
 
 
 
 
Beste Americanen, beste dorpsgenoten, 

 
Door allerlei omstandigheden zit het tegen voor ‘t LaefHoês. In deze brief 

leggen we onze situatie uit en vragen we u om een steuntje in de rug voor ’t LaefHoês 
America. 
 
Ruim 10 jaar geleden ontstond het idee om de huisartsenpraktijk van Jan van Dongen 
voor America te behouden door een gezondheidscentrum te bouwen. Dat idee kreeg 
brede steun van het dorp. Samen hebben we ervoor gezorgd dat in maart 2017 ‘t 
LaefHoês open ging. Daardoor konden de huisarts en de apotheek in America blijven, 
samen met 10 andere zorgvoorzieningen.  
Daarnaast kwam er een Ruilbieb, een Dorpskeuken, Gastdames/-Heren, het Repair 
Café America en werkgroepen zoals America Zorgt, Dementievriendelijk America, 
Samen zorgen en het Oudercafé 0-16. De Kloostertuin wordt momenteel gerealiseerd 
dankzij de bijdrage van aparte fondsen.  
Dit alles is samen met het dorp en door veel inzet van vrijwilligers mogelijk gemaakt.  
 
‘t LaefHoês lijkt vanzelfsprekend. Toch is dat niet zo!  
Het jaar 2019 is afgesloten met een verlies.  De huidige inkomsten bestaan uit het 
verhuur van de ruimtes in het gebouw. Enkele huurders hebben nu aangegeven te 
gaan stoppen. Daar bovenop zorgt de coronacrisis voor nog minder inkomsten. Deze 
inkomsten zijn nodig om bijvoorbeeld de hypotheek en het onderhoud van het pand 
van ‘t Laefhoês te kunnen betalen.  
 
Daarom willen en moeten wij een beroep op jullie doen. Juist in deze vreemde tijd 
ervaren we dat nabijheid van zorg heel belangrijk is, zeker voor kwetsbare 
dorpsgenoten. We willen jullie daarom vragen om ‘t Laefhoês te steunen door middel 
van een financiële bijdrage.  
 
Dat mag een eenmalig bedrag zijn, maar liever nog een jaarlijkse bijdrage die 3 jaar 
loopt. In die periode van drie jaar gaan wij alle maatregelen nemen die nodig zijn 
voor een gezonde financiële basis van ‘t LaefHoês. Hierover zullen we u regelmatig 
informeren.  
 



 

 
 
 

 
 
Als u vanwege persoonlijke omstandigheden geen bijdrage kunt leveren in deze tijd, 
hebben we daar natuurlijk alle begrip voor. 

 
U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage. U bepaalt ook zelf of het een eenmalige 
bijdrage is of een jaarlijkse bijdrage gedurende 3 jaar.  
 
Vul de bijgaande machtiging in en stuur die naar info@laefHoes.nl of stop 
het ingevulde formulier in de bus bij ‘t LaefHoês, Pastoor Jeukenstraat 6. 
U kunt ook rechtstreeks uw bijdrage leveren via het banknummer  
NL 23 RABO 0162 4318 64 ten name van Stichting ’t LaefHoês. Hiervoor 
kunt u ook de QR-code (zie hiernaast) gebruiken via uw telefoon of tablet. 
Of betaal via de doneerknop op onze website www.laefhoes.nl. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Het bestuur van t LaefHoês, 
Ben van Essen, Toos Tielen, Jan Driessen, Jos Geurts, Pieter van Wijk, Mart Vervoort, 
Kelly Kusters.  Dorpsondersteuner Hay Mulders en Beheerder Mart Peeters 
 
Dit initiatief wordt ondersteund door onder andere: 
 
Jacqueline v/d Sterren        namens de Werkgroep Dementievriendelijk America,  
Ellen van Heijster                 namens de Werkgroep America zorgt   
Gerlinde Vervoort                namens de Werkgroep Samen zorgen   
Will Berden                           namens de Werkgroep Dorpskeuken   
Ellen Jacobs                          namens de Werkgroep Kloostertuin;  
Nelly Hermans                      namens de Werkgroep Ruilbieb:  
Willemien v/d Homberg     namens de Gastheren/gastdames LaefHoês   
Wendy Sikes                         namens de Werkgroep Oudercafé 0-16     
Stefan Noordijk                    namens het Repaircafé America   
Marco Hesp                          namens de Dorpsraad America   
Jac Thijssen                           namens de Dorpscoöperatie America (+ Vervoer in America) 
 
  

Wij willen alles doen om deze prachtige en noodzakelijke voorziening te behouden 
voor America. Maar dit kunnen wij niet alleen. Mogen wij op u rekenen? 
 

mailto:info@laefHoes.nl
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Machtigingsformulier 
 
Vul de bijgaande machtiging in en stuur die naar info@laefHoes.nl of stop het ingevulde 
formulier in de bus bij ‘t LaefHoês, Pastoor Jeukenstraat 6.  
 
U kunt ook rechtstreeks via het banknummer NL 23 RABO 0162 4318 64 ten name van 
Stichting ’t LaefHoês uw bijdrage leveren. Of betaal via een link op de website 
www.laefhoes.nl  
 
Machtiging voor 3 jaar 

Naam incassant: Stichting ‘t Laefhoês America 

Adres incassant: P/A Pastoor Jeukenstraat 6 

Postcode: 5966 NM  Woonplaats: America 

Incassant ID : NL36ZZZ531228950000 

Kenmerk machtiging : Bijdrage America Samen Sterk 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting t LaefHoês America  

om in 2020, 2021 en 2022 een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens ondersteuning van ’t LaefHoês, 

en uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven van € …..   

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Postcode : ………..……………… Woonplaats : ………..……………….…………….…………….……………….. 

 

Rekeningnummer [IBAN] : ………..………………………………………. Bedrag dat uw wilt doneren: € …………. 

 

Emailadres (indien u informatie wil ontvangen): ……………………………………………………………………….. 

 

Plaats en datum : …..………………….…..…………………….. Handtekening …………………………………………………. 
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