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AMERICA: EEN LEVENSLOOPBESTENDIG DORP
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van het Gezondheidscentrum ‘t Laefhoês de inwoners van
America informeren over de stand van zaken rond de nieuwbouw en alle projecten daaromheen.

Voorgeschiedenis
In 2010 maakte huisarts Jan van Dongen samen met een
werkgroep uit het dorp, plannen om een gezondheidscentrum
van en voor America te bouwen. In juli 2011 werd de
Stichting Gezondheidscentrum America opgericht. Het
bestuur bestaat uit Ben van Essen (voorzitter), Toos Tielen
(secretaris), Jan Driessen (namens de cliëntenraad) en Jan
van Dongen (namens de participanten). Er is een vacature
voor de penningsmeester. De plannen voor het gebouw
duurden langer omdat partners afhaakten en de financiering
lastig was. Dankzij een stevige subsidie van de provincie
Limburg en de gemeente Horst aan de Maas en de nodige
creativiteit vanuit het bestuur en het dorp, zijn we nu aan de
slag.

De nieuwe naam.
Er is gekozen voor de inzending van Louk Derks, ‘t Laefhoês.
Naast centrum voor zorg willen we ook een centrum voor
welzijnsactiviteiten zijn, een soort huiskamer voor het dorp.
In deze naam komt ook deze functie goed tot zijn recht.
Louk heeft niet alleen de naam geleverd maar heeft nu ook
een uitwerking gemaakt van de huisstijl en kleurstellingen.
Dit is onlangs besproken met de participanten in ’t Laefhoês
en het bestuur. De reacties zijn erg positief. Ook de
klankbordgroep Bouw zal meekijken.

De bouwactiviteiten.
De bouw van het nieuwe gedeelte is inmiddels zover, dat er
op 20 oktober a.s. de 1e oplevering plaatsvindt. Ook de lift is
al klaar.

Overlast
De overlast van de bouw zullen we zo beperkt mogelijk
houden. Ook voor de omwonenden kan er overlast ontstaan.
Daarnaast vragen we aan iedereen om zoveel mogelijk de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen in het dorp te gebruiken.
Zijn er vragen of opmerkingen over de bouw: stuur gerust een
bericht naar info@gezondheidscentrum-america.nl

Vrijwilligers
Een aantal vrijwilligers heeft al meerdere keren stevig
aangepakt. In de tuin, in de oude keuken, op zolder, op de
badkamers en ook aan de buitenkant is al veel gebeurd. Op
dit moment is een groep vrijwilligers volop aan het texen ,
begeleid door schildersbedrijf van Lipzig.
Geweldig om te zien hoe er steeds weer vrijwilligers uit de
hoed getoverd worden door Frank, Jan en Rick. Ook zijn er
regelmatig jongeren actief. Natuurlijk zijn er nog
vrijwilligers welkom, er is nog van alles te doen. Wij kunnen
op die manier de bouwkosten stevig drukken. Aanmelden kan
via Frank Derks (06 10 10 28 63) of Rick Peelen (0646161813).

Fondswerving
De aanvraag voor subsidie bij meerdere fondsen is door JEMO,
een bureau wat gespecialiseerd is op dit gebied,
uitgeschreven. Daarbij is flinke ondersteuning geleverd door
de werkgroepen keuken en ruilbieb. Inmiddels zijn er enkele
toezeggingen van fondsen binnen en lijkt het erop dat er een
soort van “droomkeuken” gerealiseerd zal kunnen worden.
Interieur- en keukenbouwer Tielen – Camps is hier nauw bij
trokken. Verder wordt ook de Laeshook ingericht met de
opbrengst van de fondswerving.

Werkgroep tuin

Binnenkort zullen de huisartsenpraktijk en de apotheek in de
nieuwbouw hun intrek nemen zodat het bestaande oude pand
aangepast kan worden voor de toekomst.
In het oude pand zijn al een heleboel aanpassingen /
sloopwerk gedaan door vrijwilligers. Dit scheelt een hoop
werk voor de aannemer Raedts.

De werkgroep tuin is in overleg met het federatiebestuur
Horst voor wat betreft gebruik van gronden nabij de kerk en
het kerkhof. Er zijn al mooie plannen van de tekentafel
afgekomen. Dit gebeurt in nauw overleg met de mannen van
Erica tuinen.

Dienstenveiling.
Van de organisatie van het feestweekend 125 jaar America
(St. Brood op de plank) en werkgroep dienstenveiling is
tijdens de steenlegging op 16 juni
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€ 5820,-de opbrengst van de veiling, aangeboden aan het
bestuur van naar t Laefhoês. Samen met de St. Brood op de
plank zal het bestuur een goede bestemming zoeken voor dit
mooie bedrag.
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moet in december klaar zijn. De uitzending zal in het
voorjaar van 2017 te zien zijn op NPO2.

De zorgprofessionals in ‘t Laefhoês
In ’t Laefhoês zijn straks verschillende zorgprofessionals
werkzaam: huisarts, apotheek, fysiotherapeut,
podotherapeut, diëtiste, pedicure, Caesar Oefentherapeut.
Nu het moment in zicht komt dat zij het gebouw gaan
betrekken, wordt besproken hoe de samenwerking er straks
concreet uit kan zien. Na 2 bijeenkomsten onderling hebben
de zorgprofessionals op 20 september met het bestuur hun
wensen en plannen besproken.

Samenwerken, hoe maak je dit succesvol?
Sponsoren.
Tijdens de dienstenveiling, maar ook daarna zijn er een
aantal mensen geweest die een geldbedrag hebben
geschonken aan ’t Laefhoês. Hartelijk dank hiervoor. We
zullen dit goed besteden. U hoort hier nog van.

Dorpsondersteuner Hay Mulders
Om alle lijntjes tussen het dorp en het bestuur van het
gezondheidscentrum bij elkaar te houden is Hay Mulders
medio 2014 gestart als Dorpsondersteuner. Hij is
contactpersoon voor alle werkgroepen en ook aanspreekpunt
voor dorpsbewoners die een (hulp)vraag of (hulp)aanbod
hebben. Hij werkt nauw samen met o.a. het Gebiedsteam
Peel van de gemeente. Als u een vraag heeft, kunt u met hem
contact opnemen: hay.mulders@ziggo.nl of 06-21274075.
Verder blijft Pieter van Wijk voorlopig actief als
kwartiermaker. Hij onderhoudt de contacten met de
participanten die straks in het gebouw komen en begeleidt
mede de nieuwbouw.

Klankbordgroep denkt mee
Alles wat met de bouw en de inrichting te maken heeft wordt
besproken in de Klankbordgroep bouw. Frank Derks is
voorzitter en lid van de werkgroep vrijwilligers bouw. Verder
zitten in de Klankbordgroep: Tom Ummenthun (werkgroep
keuken), Will Berden (werkgroep keuken), Ruud Baltussen
(werkgroep keuken), Ellen Jacobs (werkgroep tuin), Mart
Deckers (werkgroep tuin), Jan Driessen (bestuur / werkgr.
ruilbieb), Hay Mulders (dorpsondersteuner) en Ben van Essen
(bestuur).

TV opnamen.
Er is landelijke belangstelling voor ’t Laefhoês. Omroep
Human gaat er een documentaire over maken. Samen met 5
andere initiatieven in Nederland waarbij eigen initiatief en
regie nemen centraal staan. Er is al een aantal keren
gefilmd in het dorp en bij mensen thuis. De documentaire

Om de samenwerking tussen alle aanbieders van zorg na de
opening ook te laten slagen is financiële ondersteuning
aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Zij hebben er immers
alle belang bij dat dit meerwaarde oplevert, net als wij,
inwoners van America. Inmiddels is scholing gestart onder
leiding van een extern deskundige.

Samenwerking op het gebied van
verenigingen en accommodaties.
Ondertussen is er een nieuwe werkgroep ontstaan uit de
Werkgroep Verenigings- en Accommodatieplan America.
Hierin zitten de voorzitters van Dorpsraad America, Dorpscoöperatie America, Stichting Aan de Brug,
Gemeenschapshuis De Bondszaal en ’t Laefhoês, aangevuld
met dorps -ondersteuner Hay Mulders. Zij gaan voor een nog
betere samenwerking tussen de gemeenschapsaccommodaties in America. De verenigingen zijn al bezig om
hun geconstateerde problemen, naar aanleiding van de
enquête, op te lossen.

Bestuur ‘t LAEFHOÊS.

