
NIEUWSBRIEF nr.4 februari 2017 
 

AMERICA: EEN LEVENSLOOPBESTENDIG DORP 
 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van het Gezondheidscentrum het LaefHoês de inwoners van America informeren 

over de stand van zaken rond de nieuwbouw en alle projecten daaromheen.  

 

 
De bouwactiviteiten.  
De bouw van het nieuwe en de verbouw van het oude 

gedeelte is inmiddels zover, dat de participanten nu of 

binnenkort aan de slag gaan in het LaefHoês. We sluiten 

hiermee een hectische en intensieve periode af. Het resultaat 

mag er zijn. Architect Ludo Groen ziet zijn ideeën voor een 

groot deel terug in wat er nu staat: oud en nieuw gaan mooi 

hand in hand en de ruimtes ademen iets authentieks uit. 

Oordeelt u zelf maar als u in het LaefHoês komt. De 

bovenverdiepingen zijn via de trap of de lift bereikbaar. 

Natuurlijk zijn er nog zaken, die afgewerkt moeten worden, 

maar ook dat zal binnenkort gebeurd zijn.  

In de keuken / ruilbieb wordt nog gewerkt. Het buitenterrein 

wordt nog aangepakt en wellicht nog uitgebreid voor de 

kloostertuin.  

 

Samenstelling Bestuur het LaefHoês 
Het bestuur bestaat thans uit Ben van Essen (voorzitter), Toos 

Tielen (secretaris), Jan Versleijen (penningmeester) Jan 

Driessen (namens de cliëntenraad) en per 1 februari Pieter 

van Wijk (aandachtsgebied participanten). Jan Versleijen en 

Pieter volgen respectievelijk Wilma van der Ligt en Jan van 

Dongen op. Wilma en Jan : dank voor jullie inzet voor het 

LaefHoês. Jan en Pieter: veel plezier en wijsheid toegewenst.  

 

Vrijwilligers  
Geweldig om te zien hoe er steeds weer vrijwilligers klaar 

staan en stonden om actief deel te nemen in het LaefHoês. 

Zonder deze slopers , de timmerlui, de texers, de kitters, de 

opruimers, de grondverzetters, de poetsers, de denkers, 

gastheren, gastvrouwen  en alle andere vrijwilligers hadden 

we dit niet klaargekregen. En nog steeds komen er 

vrijwilligers bij. Heel erg bedankt allemaal!! 

 

Gastvrouw / gastheer / assistent prikdienst. 
Op onze oproep in ’t Peelklokje zijn er een aantal mannen en 

vrouwen, die zich gemeld hebben voor deze mooie functies. 

Heel fijn ! Zij zullen u verwelkomen en naar de goede plek 

wijzen of brengen en U wegwijs maken  in het LaefHoês. U 

herkent ze aan de badge. De prikdienst is op de 1e etage.  

 

Procesbegeleider. 
Op onze oproep zijn diverse reacties binnengekomen. Het 

bestuur is bezig om hier de geschikte persoon voor te kiezen.  

 

Afscheid Jan van Dongen 
Op 12 januari nam America afscheid van Jan en Monique van 

Dongen. Het werd een onvergetelijke dag voor hen. Heel veel 

mensen, lekker informeel  en erg gezellig. Iets lekkers om te 

eten en voldoende te drinken. Precies zoals Jan het zelf 

bedacht zou kunnen hebben.  

 

Kern met Pit.  

Het project Ruilbieb en dorpskeuken werd beloond met het 

predicaat “ Kern met Pit” en een cheque van € 1000,-  

Vanaf 1 maart is de ruilbieb dagelijks te bezoeken in de het 

LaefHoês.  

 

Officiële opening het LaefHoês. 
Op zaterdag 18 maart zal deze bijzondere gebeurtenis 

plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat 

vaststaat is dat er in ieder geval de mogelijkheid bestaat om 

binnen een kijkje te komen nemen. Vooraf is het besloten 

officiële  gedeelte.  

Programma: 

Van 11.00 uur tot 12.30 uur - besloten deel met officiële  

   opening en speciale gasten 

Van 12.30 tot 15. 00 uur open gedeelte  

 

Open Bedrijvendag 2017. 
Op 23 april neemt het LaefHoês, samen met enkele andere 

bedrijven, deel aan deze Open bedrijvendag, georganiseerd 

door de St. Brood op de Plank. Ook dan kunt u een kijkje 

nemen in het LaefHoês.    

 

TV opnamen.  
Omroep HUMAN zendt op zes zondagen (vanaf 5 februari; 

NPO2; 16.20-16.50) reportages uit van mooie en 

vernieuwende bewonersinitiatieven. Drie uit de stad; drie van 

het platteland. De drie plattelandsinitiatieven zijn 

Kloosterburen (Gr.), Ecodorp Boekel (N.Br.) en America. 

het LaefHoês in America is op 12 maart aan de beurt om 

16.20 uur op NPO 2.  

Op 25 maart  organiseert HUMAN een groot festival in 

Amersfoort; een soort mengeling tussen PlattelandsParlement 

en Landelijke Bewonersdag; met veel workshops; 

presentaties; local heroes; interessante sprekers. Het 

weekeind erna zendt HUMAN een reportage van 50 minuten 

uit over het festival op NPO2. Via de overige media is een 

veel langere reportage en interviews met local heroes en 

kopstukken te zien.  



Op het festival valt een boel te halen voor actieve 

dorpsbewoners. 

Het is de bedoeling dat we hier met de bus (sen) naar toe 

gaan vanuit America. U hoort hier nog van. 

 

De zorgprofessionals in het LaefHoês 
In het LaefHoês zijn een aantal  zorgprofessionals werkzaam: 

huisarts, apotheek, fysiotherapeut, ergotherapeut, 

logopediste, podotherapeut, diëtiste, pedicure, de 

Zorggroep, Oefentherapeut Cesar en Vie Curi 

(bloedprikdienst). Ze stellen zich kort voor en hieronder vindt 

u de contactgegevens (bewaren):  

 

 
Bij Diëtistenpraktijk Eefje Smits kunt u terecht voor een 

voedings- of dieetadvies op maat. Eefje Smits zal vanaf 

februari 2017 op de dinsdagochtenden werkzaam zijn in het 

LaefHoês. Op de overige dagen kunt u terecht in Horst of in 

Blerick.  

De praktijk is te bereiken op 0620366248 of via 

info@dietisteefjesmits.nl.  

 

Logopedie Stappers – Dijkman in America 
Behandeling van kinderen en volwassenen met 

articulatieproblemen, taalproblemen, stemproblemen, eet- 

en drinkproblemen, problemen met auditieve verwerking  

en dyslexie. 

Nu ook in het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6.  

Tel. 077 3985045 

 

 

Mijn naam is Henriette Thijssen, maar 

de meesten noemen me Yet. 

Ik ben sinds 2002 werkzaam als 

(ambulant) pedicure. 

Vanaf 2015 ben ik medisch pedicure.  

Vanaf februari mag ik u verwelkomen,  

op de donderdagmorgen in t LaefHoês`. 

U kunt telefonisch een afspraak bij me maken, of  

online op mijn site www.pedicurevotena.nl.  
Henriette Thijssen 06-28892718.   

 

 

 
Huisarts en apotheek: van maandag t/m 

vrijdag geopend en bereikbaar onder nummer 
077-4641707 

e-mail: praktijkamerica@cohesie.org 
Voor info: www.america.praktijkinfo.nl  

 

BLOEDPRIKKEN  

Op maandag van 08.00-08.30 uur  

en op donderdag van 09.30 tot-

10.00 uur. 

Vanaf 2 febr. 2017 in het LaefHoês, Past. Jeukenstr. 6 

Neem altijd het ziekenhuispasje mee. 

 

Mijn Naam is Wilmie Sleegers, 

Ik ben Medisch Pedicure en sinds 2010 

werkzaam in Horst. Daarvoor 4 jaar in 

Blerick.  
Vanaf maart 2017 kan ik u verwelkomen in 

de praktijk in het LaefHoês te America. 

Op donderdagmiddag ben ik daar voor de 

voetverzorging, de overige dagen ben ik in Horst aan het 

werk. Voor afspraken:  06-28839878 of via mijn website: 

www.pedicurepraktijkwilmie.nl 

 

Fysiotherapie, 
ergotherapie en 

fysiofitness Onze 

dependance in America bevindt 

zich op de eerste etage in het 

LaefHoês". Voor info en afspraken: 

Tel: 077-4640858, E-mail: info@fysiowestsingel.nl  

Voor de openingstijden verwijzen wij u naar: 
http://www.fysiowestsingel.nl/informatie 

 

CesarHorst is dé praktijk voor 

oefentherapie Cesar. Ons team 

bestaat uit bewegingsspecialisten 

die er, samen met u, op 

enthousiaste wijze aan werken om 

uw klachten te verminderen of 

zelfs te laten verdwijnen. Wij zijn 

op maandag- en donderdagmiddag aanwezig in het LaefHoês. 

Daarnaast kunt u van maandag t/m zaterdag bij ons terecht 

in het Zorghoes in Horst.  www.CesarHorst.nl / telefoon: 077-

3987748 

 

Podotherapeute Anne Thijssen zal vanaf 9 
februari op donderdagmorgen werkzaam 
zijn in het LaefHoês. Alle overige dagen 
kunt u terecht op de praktijken in Horst of 
Blerick.  
De praktijk is te bereiken via:  
T 077-3980107 of via e-mail:  

horst@thijssen-gubbels.nl  
www.thijssen-gubbels.nl 

 

Groene Kruis / Thuiszorg Team America is al 

enige tijd actief in het LaefHoês.  

Professioneel, passie voor zorg, hart voor 

cliënten. Team America: Dát Stiët! 

Groenekruisthuiszorg.america@dezorggroep.nl of  
Via  088-6108861  

 
Bestuur het LaefHoês  info@gezondheidscentrum-america.nl  
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