NIEUWSBRIEF nr.5 juli 2017
AMERICA: EEN LEVENSLOOPBESTENDIG DORP
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van het LaefHoês de inwoners van America informeren over de stand van zaken
rond het LaefHoês en alle projecten en activiteiten daaromheen.

Samenstelling Bestuur het LaefHoês

Open Bedrijvendag 2017.

Het bestuur bestaat thans uit Ben van Essen (voorzitter), Toos
Tielen (secr./penn.), Jan Driessen (namens de cliëntenraad)
en Pieter van Wijk (aandachtsgebied participanten).

Op 23 april nam het LaefHoês, samen met enkele andere
bedrijven, deel aan deze geslaagde Open bedrijvendag,
georganiseerd door de St. Brood op de Plank. Velen kwamen
weer een kijkje nemen in het LaefHoês. De werkgroepen
vertelden vol overgave over hun plannen.

De klankbordgroep bouw is bezig met de voorbereiding
om te komen tot realisering van de serre, de verwijdering van
de garage met carport en de toekomstige ruimte voor de
nachtlevering van de medicijnen.

Het LaefHoês begint te laeve:
Activiteiten tuingroep
Contactgegevens bestuur:
Tel. secretaris: 077 4641943. E-mail:
info@laefhoes.nl secretariaat@laefhoes.nl
Binnenkort zal de website www.laefhoes.nl in de lucht zijn.

Vrijwilligers
Er zijn nog steeds veel
vrijwilligers actief rond
het LaefHoês. Naast de
werkgroepen Ruilbieb,
keuken en de tuin zijn er
op maandag en donderdag
gastheren en gastvrouwen
actief. Ook zijn er een
paar klusjesmannen
beschikbaar voor kleine
klussen. Ook de
dorpsondersteuner doet
regelmatig een beroep op
mensen die graag voor een
ander iets willen
betekenen. Wil U iets doen voor anderen? Neem dan contact
op met dorpsondersteuner Hay Mulders 06 21274075

Gastvrouw / gastheer / assistent prikdienst.
Op onze oproep in ’t Peelklokje hebben een aantal dames en
heren zich gemeld hebben voor deze mooie functie. Heel fijn!
Zij zullen u op maandag en donderdag tijdens het
bloedprikken verwelkomen en naar de goede plek wijzen of
brengen en U desgewenst wegwijs maken in het LaefHoês. U
herkent ze aan de badge. De prikdienst is op de 1e etage.

Officiële opening het LaefHoês.
De officiële opening is alweer een hele tijd geleden: 19
maart. We kijken nog steeds met veel plezier terug op deze
mooie en bijzondere dag. Binnenkort krijgen de 7
kunstwerken een vaste plek in het LaefHoês.

De mensen van de tuingroep hebben de achtertuin vol
gezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel voor de bijen.
Verder heeft deze groep de voortuin keurig bijgewerkt.
Chapeau! Op 18 juli was er een informatieavond voor de
bewoners van Aan de Brug over de tuinplannen. Er zijn 3
bewoners die mee willen denken. Super ! Ook is de werkgroep
aan het zoeken naar gelden en fondsen om hun mooie
plannen gerealiseerd te krijgen. Goede ideeën zijn welkom.

Activiteit Ruilbieb de Laeshook.
Er is een flinke toename van het aantal boeken dat geruild
wordt. U kunt tussen 9 en 17 uur altijd terecht om te ruilen.
Op 21 november vanaf 19.30 uur zal dichteres Mien
Wijnhoven te gast zijn in de ruilbieb de Laeshook. Mien is
geboren en getogen in Sevenum en was al op jonge leeftijd
geboeid door letters. In 2015 bracht ze haar eerste
gedichtenbundel uit. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Activiteit Laefkeuken
Tijdens het ‘Laefontbijt’ op zondag 25 juni hebben enkele
Americanen samen genoten van een goed verzorgd ontbijt
georganiseerd door de werkgroep keuken. Heerlijk
warmgebakken broodjes, verschillend beleg, een gekookt
eitje aangevuld met stukjes fruit. Dit alles in de gezellige
keuken van ’t LaefHoês. Kortom: het was een geslaagde
morgen.

Tevens was dit de aftrap van een maandelijkse
georganiseerde activiteit. Het motto is meedoen. Samen in
groepjes een maaltijd voorbereiden, tafels dekken, koken,
maar ook samen opruimen hoort erbij. Zin om ook een keer
mee te doen. Dat kan al op woensdagavond 2
augustus. Er is dan een gezellige kookavond.
Samen in kleine groepjes een drie- of viergangendiner koken
waarin je al je creativiteit kwijt kunt!
Aanvang 18.30 uur. Er kunnen max.12 mensen meedoen (wie
het eerst komt, wie het eerst maalt…). Deelname kost €
10,00 p.p. als bijdrage in de kosten. Aanmelden tot 26 juli bij
Ruud Baltussen, r.baltussen@zonnet.nl of tel. 077-4641396
Mooi is het ook als activiteiten vanuit de Americanen zelf
komen. Wil je zelf met familie, vriendengroep of
vereniging een leuke (kook-)activiteit in de Laefkeuken
houden. Ook dat kan. Americanen kunnen voorlopig als een
soort experiment kosteloos (tot 1-1-2018) gebruik maken van
de keuken voor een zelf te organiseren activiteit, bv een
workshop jam-maken of gezond eten met producten uit eigen
moestuin.

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
Oud volleyballer Nico Freriks (momenteel werkzaam bij de
gemeente) , Mark en Hay vanuit het LaefHoês zijn samen met
de basisschool, enkele verenigingen en enkele participanten
van het LaefHoês (diëtiste en fysiotherapeut) bezig met dit
onderwerp. Doel is om ouders en jongeren bewust te maken
van gezonde voeding en veel bewegen. Op school is er al een
1e activiteit geweest in het kader van bewegen.

vernieuwer. Dit klopt helemaal!
We zijn erg blij met Mark als procesbegeleider. Mark heeft
intussen al met veel Americanen kennis gemaakt.

Afscheid dokter Sandra Schakenraad.
Op donderdag 13 juli nam
Sandra afscheid van de
huisartsenpraktijk America.
Vanwege verhuizing naar het
westen van het land neemt zij
afscheid en gaat binnenkort
aan de slag als huisarts in
Schiedam.
We wensen haar veel succes in
haar nieuwe woon- en
werkomgeving.

Schuifdeuren te koop.
Wie heeft er interesse in een paar
stevige schuifdeuren (2 stuks) met
12 raampjes ?
Ze staan in het LaefHoês te
wachten op een nieuwe eigenaar.
Afmetingen: hoogte 241 cm en
breedte 147 cm.
Interesse ? Neem contact op met
Hay Mulders 06-21274075

Film LaefHoês. De documentaire van 12 maart, gemaakt
door Human is nog steeds te zien op www.human.nl/wedoen-het-zelf-wel/kijk/afleveringen/aflevering-6.html

De zorgprofessionals in het LaefHoês
In het LaefHoês zijn een aantal zorgprofessionals werkzaam:
Hieronder vindt u de contactgegevens

Participanten in het LaefHoês
Procesbegeleider.
Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure werd Mark
Schapendonk uit Venray voor 3 jaar benoemd tot
procesbegeleider. Mark is
geen onbekende in het
zorglandschap. Hij heeft
lang bij de Zorggroep
gewerkt als Hoofd Zorg,
manager, directeur en
bestuurssecretaris. Hij is
momenteel nog voorzitter
van Alzheimer Noord
Limburg. Hij wordt
getypeerd als een
kartrekker, verbinder en

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
077-464 1707
Fysiotherapie Westsingel
077-464 0858
Cesartherapie CesarHorst
077-398 7748
Podotherapie Anne Thijssen van Thijssen & Gubbels 0773980107 horst@thijsen-gubbels.nl
Diëtiste Eefje Smits 06-20366248 info@dietisteefjesmits.nl
Logopedie Stappers-Dijkman 077-398 5045
Pedicure Henriette Thijssen 06-2889 2718
www.pedicurevotena.nl
Pedicure Wilmie Sleegers 06-2883 9878
www.pedicurepraktijkwilmie.nl
De Zorggroep, thuiszorg team America
088-6108861
VieCuri, Bloedprikken
Maandag
8.00-8.30uur
Donderdag 9.30-10.00uur

Het LaefHoês, Past. Jeukenstraat 6, America
Bestuur het LaefHoês info@laefhoes.nl

