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AMERICA: EEN LEVENSLOOPBESTENDIG DORP 
Onze stip op de horizon ! 
 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van het LaefHoês de inwoners van America informeren over  
projecten en activiteiten rond het LaefHoês. Kijk ook op www.laefhoes.nl  of op facebook 

 

Corona houdt ons nog steeds in de greep.  
Veel activiteiten staan op een laag pitje en ook het LaefHoes merkt dit volop op de korte termijn. De lockdown 
beperkt ons de komende weken zeer. Maar het leven staat niet stil. We praten u graag bij.   

Het bestuur van t LaefHoês wenst u gezellige kerstdagen  
en alle goeds voor 2022. 

 

NIEUWS 
 

America een actief dorp? Nou en of!!  
Kijk maar eens naar de vele kokertjes, die er stonden in 

de Dagwinkel, waarmee je een organisatie of 
vereniging kon ondersteunen. Voor het 
LaefHoês werd maar liefst € 400,- gespaard! 
Super! Tijdens het Slotconcert van Rowwen 

Hèze werd er door vrijwilligers gewerkt voor het 
LaefHoes en maar liefst € 700,- verdiend! Alle 
vrijwilligers: dank hiervoor! 
 

Bestuur LaefHoês vernieuwd 
Het bestuur heeft de laatste maanden enkele wijziging 
ondergaan. Als nieuwe bestuurders zijn intussen 
aangeschoven: Kelly Kusters, Jos Geurts en Pim Beelen. 
We zijn blij met deze versterking (en verjonging).  
 

Vitaliteitscoöperatie America Left aan de slag  
De werkgroep en het nieuwe 
bestuur zijn volop bezig met het 
verder ontwikkelen van de plannen. 

Het vernieuwende project om zorg en welzijn zelf te 
gaan organiseren krijgt steeds meer vorm. Onlangs zijn 
er gesprekken geweest met en over een Coördinerend 
wijkverpleegkundige. Zij stelt zich binnenkort voor via 
facebook.  
We werken nauw samen met de Gemeente en in het 

bijzonder met Hogeschool Arnhem / Nijmegen 

(HAN) om vanaf de start ervoor te kunnen zorgen dat 

alles wat we gaan ondernemen met de hoogst 

mogelijke kwaliteit wordt gedaan. Dat verdient de 

Americaan immers dubbel en dwars. 
We houden u op de hoogte. Voor vragen of info: 
info@americaleft.nl  
Op facebook zijn we al te volgen via 
https://www.facebook.com/americaleft 

 

Update financiën LaefHoês 
De Werkgroep Investeringsplan van het 
LaefHoes heeft voldoende middelen 
binnengehaald om het Investeringsplan 

(nagenoeg) volledig uit te voeren. Sommige zaken zijn al 
gebeurd (spouwmuurisolatie, zonnepanelen, deel 
schilderwerk) andere zullen het komende (half)jaar 
uitgevoerd worden. Het vooruitzicht is dat we met alle 
maatregelen ca. driekwart van ons exploitatietekort 
kunnen oplossen. Er zijn dus nog extra stappen nodig 
om tot een gezonde exploitatie voor de toekomst te 
komen. Daarbij is het vooruitzicht dat er mogelijk een 
vaste huurder bijkomt wel positief, zodat daarmee de 
exploitatie sluitend (er) kan worden. 
 

Vragen voor de toekomst 
Ook het bestuur van het LaefHoes denkt na over de 
toekomst. Veel van de vragen en uitdagingen waar ’t 
LaefHoês voor staat, spelen ook bij veel andere 
organisaties in America:  

• Hoe organiseren we nieuwe activiteiten waarmee 
ook de financiële basis versterkt wordt?  

• Hoe hou ik de exploitatie van mijn accommodatie 
sluitend?  

• Hoe vinden we nieuwe bestuursleden?  

• Hoe betrekken we jongeren met het oog op de 
toekomst?  

• Welke subsidies en fondsen 
kunnen we aanboren?  

Voor besturen een hele puzzel. Wie 
puzzelt er met ons mee? Voor info: 
info@laefhoes.nl   
 

LOPENDE ACTIVITEITEN 
Kloostertuin blijft groeien 
De afgelopen zomer en herfst is er volop activiteit 
geweest in de Kloostertuin. Petra Noordijk heeft 3 
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mooie kunstwerken gemaakt, die refereren aan de 
historie van het gebouw en de mensen, die er gewoond 
en geleefd hebben. Een bezoek is dus zeer de moeite 
waard. Ook is er een verbinding gemaakt met het 
kerkhof.  
Volg de voetstappen en neem het komende voorjaar 

gerust een kropje sla of een bloemetje mee. 
De poort staat altijd open en er hangt een 
meske in het tuinhuisje! Ook is er een 

verbinding gemaakt met het kerkhof.  
De tuin is dan wel winterklaar, maar dat wil niet zeggen 
dat er niets gebeurt: er is een prachtige nieuwe 
rozenboog geplaatst, waar straks de rozen van An gaan 
groeien.  
 

Repair Café America, Oudercafé 0-16 en de 
Laefkeuken; effe wachten 

Het is nog niet zover dat deze activiteiten al opgestart 
kunnen worden in het LaefHoês. Hou het Peelklokje in 
de gaten over de herstart. Dit zal waarschijnlijk na de 
winter worden. Wij houden u op de hoogte.  
 

Ruilbieb de Laeshook blijft open 
In deze corona tijd moeten mensen nog wel 
kunnen blijven lezen. Dat kan! Ruil uw 
boeken in de Ruilbieb: kom als het niet druk 
is en kom op momenten als er geen pauze is.  
 

Stevig staan uitgesteld  
Vanuit de gemeente, fysiotherapie Kr8 en de Vitaliteit -

coöperatie America Left zou er voor ouderen 
een GRATIS cursus valpreventie opgestart 
worden. Dit heeft helaas vertraging 
opgelopen. Voor opgaven en informatie kunt 

u terecht bij Hay Mulders 06-21274075 
 

Bloedprikken Vie Curi gaat door 
Fijn dat dit door kan blijven gaan.  
U bent welkom op Maandag van 8.00 tot 8.30 uur en op 
donderdag van 09.30 tot-10.00 uur. 

Huisartsenpraktijk van Weeghel America  
In principe is er elke ochtend tot 12.00 uur een huisarts 
aanwezig. De Apotheek is elke dag open van 8-12 en 
van 13-15 uur. In de pauzes gesloten.  
De huisartsenpraktijk is iedere werkdag telefonisch (077 
4641707) bereikbaar  

 

LEUK OM TE WETEN 
 
Verwijsbord komt er aan 
De gemeente is van plan om onderstaand bord een 
plekje te geven bij het LaefHoês. Hier zijn we blij mee.  

 
 
Duo fiets een succes! 
Sinds 1 juni j.l. is deze fiets 
beschikbaar. Aanvragen 
hiervoor lopen via het nummer 
van Vervoer in America: 06 
38294416. De afgelopen zomer is er veelvuldig gebruik 
gemaakt van deze mooie fiets. Dat is ook de bedoeling! 
Fijn om te zien hoe mensen ervan genieten. Zelfs 
Sinterklaas heeft hem uitgeprobeerd.  
 

WAAR MOET JE ZIJN MET VRAGEN ? 
 
Facebookpagina LaefHoês: kom eens kijken 
We hebben inmiddels ruim 500 volgers op facebook. 
Hier kun je de laatste ontwikkelingen m.b.t. het 
LaefHoês volgen. 
https://www.facebook.com/LaefHoes/ 
 

Onze beheerder van het LaefHoês Wie kent hem 
niet?  
Voor alle vragen is beheerder Mart Peeters bereikbaar 
via mail: beheerder@laefhoes.nl . Als het straks weer 
kan, kunnen bij hem ook de reserveringen voor de 
Laefkeuken gedaan worden.  
 

Dorpsondersteuner America. 
Elke inwoner van America, jong en oud, kan mij 
aanspreken of bellen voor vragen en / of ondersteuning 
en alle zaken waar u tegenaan loopt en hulp bij nodig 
heeft. Ik ben altijd bereikbaar via e-mail: 
hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075  Ik 
help u graag (verder) voor zover ik kan. U kunt op mij 
rekenen.  Hay Mulders Dorpsondersteuner.

Fijn dat we zo’n plek als het LaefHoês in America hebben. Dit moeten we koesteren. 
Dank aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer ingezet hebben voor het LaefHoês.  

Ook een woord van dank aan alle donateurs! 
Zonder jullie lukt het niet ! Chapeau!! 

Het bestuur: Ben van Essen, Toos Tielen, Jos Geurts, Mart Vervoort, Kelly Kusters en Pim Beelen, 
Dorpsondersteuner Hay Mulders en Beheerder Mart Peeters. 
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