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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 de stand 
van zaken rond het LaefHoês en projecten en activiteiten daaromheen. 

 

LAATSTE NIEUWS 
Vanaf 1 september mogen wij, 

Lianne Reinders en Wieteke van 

der Coelen van Buro Gaafd, ons vol 

trots huurders van ’t LaefHoes 

noemen. Met onze unieke kijk op 

hoogbegaafdheid richten wij van Buro Gaafd ons op de 

herkenning en erkenning van hoogbegaafde kinderen. 

Wanneer je hoogbegaafd of hoog sensitief bent, heb je 

behoefte aan een andere ontwikkelingsroute dan de 

meesten; één waarin aandacht voor je welbevinden, 

talenten en behoeftes centraal staat. Ons aanbod 

betreft daarom met name coaching en training op maat 

voor onderwijs- en zorgprofessionals. Samen met onze 

samenwerkingspartner Marion Steeghs van Praktijk Als 

je Brein Stormt -zelf al geruime tijd gevestigd in ’t 

LaefHoes- zullen we vanuit deze unieke locatie in 

Noord-Limburg onze missie vorm gaan geven. 
 
Update financiën LaefHoes 
In de bijgevoegde brief een woord van dank van het bestuur 

van het LaefHoes en legt het bestuur uit hoe ze de exploitatie 

op orde wil brengen.  

 
Ronde tafel gesprekken over Zorg en 
hulpverlening in oktober.  
Zie bijgevoegde uitnodiging op de achterzijde. We nodigen u 

van harte uit hiervoor! Uw inbreng is onmisbaar. Wie weet: 

tot 6, 7 of 8 oktober.   

 

Repair Café America en Laefkeuken  

Hou het Peelklokje in de gaten voor de opstart van deze 

activiteiten.  

 

Activiteiten Kloostertuin 
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt in de 

Kloostertuin. Alles groeit en bloeit: een pracht om te zien. 

Alle verhardingen (paadjes) zijn klaar, het tuinhuis is gezet 

en de werkgroep is ook al weer uitgebreid. De oude poort is 

geplaatst en we gaan fruitbomen, hagen en vaste planten 

bestellen.  We nodigen u uit om een kijkje te komen nemen 

in de Kloostertuin. Zeer de moeite waard.  

 
Activiteiten Ruilbieb  
De ruilbieb is voorlopig nog alleen open op woensdagavond 

van 18-19 uur om boeken te ruilen of te brengen.  

 
Facebookpagina LaefHoes 

We hebben inmiddels bijna 465 volgers op facebook. Hier kun 

je de laatste ontwikkelingen m.b.t. het LaefHoes volgen. 

https://www.facebook.com/LaefHoes/ 

 

Te huur: deels gemeubileerde kantoorruimte op de 

bovenverdieping van het LaefHoes. Het gaat om een ruimte 

van ca. 15 m2. Voor info: info@laefhoes.nl 

 
Beheerder LaefHoês Voor alle vragen  is beheerder Mart 

Peeters bereikbaar via  mail: beheerder@laefhoes.nl .  

 
Bloedprikken Vie Curi 
Vie Curi is voornemens om z.s.m. weer op te starten.  

 
Huisartsenpraktijk van Weeghel America   
Elke ochtend tot 12.30 uur is er een huisarts aanwezig. De 

apotheek is elke dag open van 8-12 uur en van 13-15 uur.  

De huisartsenpraktijk is iedere werkdag 
telefonisch (077 4641707) bereikbaar van:  
08.00 - 10.30 u 11.00 - 12.00 u 13.00-17.00 u 

 

Oudercafe 016 
De bijeenkomsten voor jonge ouders zijn doorgeschoven naar 

2021.  

 
Dorpsondersteuner America. 
Elke inwoner van America , van jong tot oud, kan mij 

aanspreken of bellen voor vragen en / of ondersteuning en 

alle zaken waar u tegenaan loopt en hulp bij nodig heeft. De 

dorpsondersteuner kost u niets. Ik ben altijd bereikbaar via e-

mail: hay.mulders@ziggo.nl of telefonisch: 06-21274075  

Uiteraard is het dan mogelijk om een afspraak te maken. Ik 

help u graag (verder) voor zover ik kan. U kunt op mij 

rekenen.  Hay Mulders Dorpsondersteuner. 

 
Filmdocumentaire “Wei” van Ruud Lenssen. 
Op 6 september was deze documentaire te zien in het 

Beukenhof. De 125 bezoekers waren zeer onder de indruk van 

deze film over dementie en mantelzorg. De film (op DVD) is 

bij de Werkgroep dementievriendelijk America. Wie hem een 

keer in eigen, kleine kring wil bekijken, kan contact opnemen 

met Hay Mulders (06-21274075) 

 

Kijk ook op www.laefhoes.nl of facebook 

Fijn dat we zo’n plek als het LaefHoês in 

America hebben. Dit moeten we koesteren. 
 

Dank aan alle vrijwilligers die zich de afgelopen 

maanden weer ingezet hebben voor het LaefHoês.  

Zonder jullie lukt het niet ! Chapeau!! 
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