
                                     NIEUWSBRIEF nr.15, juli 2022 
AMERICA: EEN LEVENSLOOPBESTENDIG DORP 

                                      Onze stip op de horizon ! 

Met deze nieuwsbrief willen het bestuur van ‘t LaefHoês en het team van America Left de inwoners van America informeren over 

verschillende projecten en activiteiten. Kijk op www.laefhoes.nl of www.americaleft.nl of op Facebook. We praten u graag bij. 

 

NIEUWS 
Update financiën 
LaefHoês 
Op 2 juli j.l. waren de 

mensen uitgenodigd in het 

LaefHoes, die op een of andere manier een bijdrage geleverd 

hebben aan de actie America Samen Sterk onder de noemer 

“Efkes beejproate”. De winnaars van de prijsvraag waren het 

groepje van Mart en Henny Vervoort, Peter van Berlo, Nel 

Peeters en Fred en Mariette Peek. De actie America Samen 

Sterk, die de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden, heeft 

bijna € 15.000,- opgebracht. Dit is voor een groot deel 

besteed aan o.a. energiemaatregelen en buitenschilderwerk. 

Met name energiemaatregelen dragen bij aan een positiever 

exploitatiebeeld. Verder is America Left erbij gekomen als 

een vaste huurder. We willen “Efkes beejproate” in het 

komende najaar voor alle Americanen nog een keer herhalen.   

 

LOPENDE ACTIVITEITEN 
Kloostertuin blijft groeien 
Er is weer volop activiteit in de Kloostertuin. Alles staat weer 

mooi in bloei en ook de verbinding, die gemaakt is met het 

kerkhof is een welkome aanvulling gebleken.  

Volg de voetstappen en neem gerust een kropje sla of een 

bloemetje mee. De poort staat altijd open. Er hangt 

een mesje in het tuinhuisje!  

Wilt u een bijdrage doen voor de Kloostertuin? U 

kunt dit deponeren in de daarvoor bestemde gleuf 

(vrijwillige bijdrage) in het tuinhuisje. Bvd.  

 

Repair Café America  
Het Repaircafe is elke 2e zaterdag van de maand van 10-12 

uur. Het draait weer volop en de data voor de komende tijd 

zijn: 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 

10 december. Denk na voordat u iets weggooit: misschien is 

reparatie nog mogelijk. Ook kunt u bij ons terecht als u 

kledingstukken hebt om te repareren: er is altijd een naaister 

aanwezig. Op afroep is er ook een fietsenmaker en een 

computerdeskundige aanwezig.  

 

Oudercafé 0-16 
Het Oudercafe heeft ook alweer enkele mooie bijeenkomsten 

achter de rug voor jonge ouders. Dit gebeurt veelal in overleg 

met de school. Na de zomervakantie zal er weer een nieuw 

thema zijn. Hierover wordt nagedacht!  

 

De Laefkeuken 
De activiteiten in onze keuken zijn weer opgestart. 

Regelmatig hebben de kinderen van de Buitenschoolse 

Opvang (BSO), samen met iemand van de keukengroep een 

activiteit. Altijd heel gezellig. Onlangs hebben ze samen 

lekkere hangop gemaakt, die ze naar de gasten van de 

Hoeskamer hebben gebracht. Het was heerlijk. Op 30 juni 

was er een lekkere lunch met muziek in de Kloostertuin voor 

de gasten van de Zonnebloem en de Hoeskamer. Mooie 

voorbeelden van hoe we samenwerken met elkaar.  
Na de zomer zijn er de volgende activiteiten: 13 oktober: 
Chinese avond en 17 november: kookavond. Houd het 
Peelklokje hiervoor in de gaten.  
Wilt u zelf de keuken eens ‘huren’? Neem dan contact op met 
de beheerder Mart Peeters. De kosten staan op onze website.   

 

Ruilbieb de Laeshook  
Ruil uw boeken in de Ruilbieb: kom als het niet 

druk is en op momenten als er geen pauze is.  

 

LEUK OM TE WETEN 
Raadstoer in America.  

Het LaefHoes en America Left kregen onlangs bezoek van een 

30-tal gemeenteraadsleden uit de 7 Noord Limburgse 

gemeentes. Ze reageerden enthousiast op de presentatie over 

het LaefHoes, America Left en over de dorpsondersteuner.  

Kijk op: https://nieuwsbrief.gezondsteregio.nl/nieuwsbrief-

1-gezondste-regio-noord-limburg/  

 

Duo fiets een succes! 
Aanvragen hiervoor lopen via het 

nummer van Vervoer in America: 06 

38294416. Er wordt  veelvuldig gebruik 

gemaakt van deze mooie fiets. Dat is ook de bedoeling! 

Fijn om te zien hoe mensen ervan genieten. Hebt u zelf 

niemand, die met u gaat fietsen? Vraag dan evengoed een 

ritje aan. Er zijn voldoende fietsmaatjes beschikbaar.   

 
RABO Club Support  
Van 5 tot 27 september kunt u weer stemmen op het 

LaefHoes. Dank U ! 

 

Goed nieuws! over de toekomst van de 

dorpsondersteuner van America  
Samen met America Left kunnen we met trots melden dat in 

de toekomst het werk van de dorpsondersteuner gewaarborgd 

blijft. Lees het nieuws bij de berichten van America Left. 

 

WAAR MOET JE ZIJN MET VRAGEN ? 
Facebookpagina LaefHoês: We hebben inmiddels ruim 525 

volgers op facebook. Hier kun je de laatste ontwikkelingen 

m.b.t. het LaefHoês volgen.  

 

Onze beheerder van het LaefHoês Wie kent hem 
niet?  
Voor alle vragen is beheerder Mart Peeters bereikbaar via 

mail: beheerder@laefhoes.nl . Bij hem kunnen ook de 

reserveringen voor de Laefkeuken gedaan worden.  

http://www.laefhoes.nl/
http://www.americaleft.nl/
https://nieuwsbrief.gezondsteregio.nl/nieuwsbrief-1-gezondste-regio-noord-limburg/
https://nieuwsbrief.gezondsteregio.nl/nieuwsbrief-1-gezondste-regio-noord-limburg/
mailto:beheerder@laefhoes.nl


America Left 
mag van start! 
 

Na een jarenlange 

voorbereiding kunnen we 

jullie eindelijk mededelen dat we van start 

kunnen gaan! We starten met het oppakken van alle 

WMO-(hulp)vragen (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) in America. Gemeente Horst aan de 

Maas heeft ons WMO-budget toegekend, zodat America 

Left iedereen in America kan helpen bij alle 

(aan)gevraagde WMO-hulp.  

 

Wat betekent dit voor de u als inwoner van America? 

Als u een (hulp)vraag heeft, waarvoor je voorheen 

contact opnam met de Gemeente, dan kunt u er vanaf 

25 juli voor kiezen om gebruik te maken van de snelle 

en betrouwbare hulp van America Left. Daarvoor kunt u 

bellen met onze coördinerend verpleegkundige Ellen 

van Heijster (06–255 083 67) of dorpsondersteuner Hay 

Mulders (06–212 740 75). Als de hulpvraag past binnen 

de WMO, dan plannen Hay en Ellen een vraagverhelde-

ringsgesprek. Samen met u kijken we dan hoe we u het 

beste van dienst kunnen zijn. We hebben hierbij na-

drukkelijk oog voor uw eigen kracht, de mogelijkheden 

van de omgeving of die van het netwerk van America. 

Het team van America Left kan natuurlijk ook formele 

ondersteuning bieden.  

 

Kwaliteit is onze zorg  

We werken nauw samen met de Gemeente en met de 

Hogeschool Arnhem / Nijmegen (HAN). Ook kunnen we 

altijd onze vragen stellen aan andere professionals. 

Uiteraard gaat America Left, net als andere zorgpro-

fessionals, zorgvuldig om met ieders privacy. Zo zorgen 

we er vanaf de start voor dat alles wat we ondernemen 

met de hoogst mogelijke kwaliteit wordt gedaan. Dat 

verdient de Americaan immers dubbel en dwars. 

 

Wat betekent dit voor u in de toekomst? 

America Left is startend en wil graag klein en goed 

beginnen. Daarom beginnen we bij de WMO-aanvragen. 

We zijn ook al druk bezig om later zorg vanuit de ZVW 

(Zorgverzekeringswet) aan te bieden, maar die stap is 

nog volop in ontwikkeling. Mocht uw hulpvraag binnen 

de ZVW passen, dan kunnen wel nu al samen met u 

bekijken wat de beste weg is naar een van de regionale 

samenwerkingspartners.  

 

Vakantieperiode 

In de weken dat Ellen vakantie heeft (tot 15 augustus), 

zal Hay voor jullie bereikbaar zijn. Hay neemt jullie 

vragen in behandeling. Vraagverhelderingsgesprekken 

voor een WMO-(hulp)vraag zal Hay zo snel mogelijk na 

Ellens vakantie plannen. Telefoon Ellen: 06–255 083 67, 

telefoon Hay: 06–212 740 75 of via info@americaleft.nl.  

 

We hebben jullie nodig!!  

We zijn nog op zoek naar meer mensen die ons mooie 

team komen versterken als huishoudelijke hulp en dus 

actief willen bijdragen aan de leefbaarheid van 

America. Wil jij iets voor je dorpsgenoten 

betekenen, plan je graag zelf in overleg met de 

inwoner werkuren in en vind je eigen regie en korte 

lijnen belangrijk? Voeg je dan bij Team America 

Left!  

Voor meer informatie over deze vacature, zie onze 

website www.americaleft.nl, het Peelklokje of onze 

Facebook-, en Instagram-pagina.  

 

We zijn én blijven ook altijd op zoek naar mensen die 

op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een 

dorpsgenoot. Je kunt hierbij denken aan het doen van 

een boodschap voor iemand, helpen bij administratie, 

het helpen met iemands tuin of een maatje zijn voor 

iemand. Het gaat om zowel terugkerende activiteiten 

als om éénmalige activiteiten. Mocht je hierin iets 

willen betekenen, dan komen we graag in contact met 

je!  

 

Goed nieuws!! over de toekomst  

van de dorpsondersteuner van America 
Onlangs was er een vacature voor een tweede 

dorpsondersteuner. Met trots kunnen we, samen met 

het bestuur van ’t Laefhoes, mededelen dat per 1 

augustus Ellen Jacobs en Mariet Roelofs samen zullen 

starten als dorpsondersteuner!  

Hay Mulders zal per 1 januari 2023, na negen jaar 

trouwe dienst, terugtreden als dorpsondersteuner. Tot 

die tijd zal hij Ellen en Mariet zelf begeleiden bij hun 

start. Zo weten we zeker dat alle kennis en het goede 

werk van Hay in de toekomst niet verloren gaat.  

Ellen Jacobs en Mariet Roelofs zullen zich spoedig aan 

jullie voorstellen op onze website en onze Facebook- 

en Instagram-pagina’s.  

 
We houden u op de hoogte. Voor vragen of info: 

info@americaleft.nl.  
 

We hopen samen met jullie een mooie 
toekomst tegemoet te gaan in America! 

 

Dank aan alle vrijwilligers die zich weer ingezet hebben voor ‘t LaefHoês & America Left.   
Zonder jullie lukt het niet! Chapeau!!  

 

Het bestuur van `t LaefHoês en team America Left wensen u allemaal een fijne vakantie. 
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