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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. 

 
Update financiën LaefHoês 
In de bijgevoegde brief (zie achterzijde) een woord van dank 
van het bestuur van het LaefHoês en uitleg  hoe het bestuur 
omgaat met de gelden van de actie America Samen sterk en 
hoe ze de exploitatie verder op orde wil brengen. Een 
onderdeel daarvan zijn duurzaamheidsmaatregelen om kosten 
te besparen. Op het oude gedeelte komen zonnepanelen en 
wordt de spouwmuur geïsoleerd.  

Stevig staan.  
Vanuit de gemeente, fysiotherapie Kr8 en de Vitaliteit -
coöperatie America Left wordt er binnenkort voor ouderen 
een GRATIS cursus valpreventie opgestart. Voor opgaven en 
informatie kunt u terecht bij Hay Mulders 06-21274075 

Gesprekken over zorg en ondersteuning (America 
Left) in America.  
De afgelopen tijd zijn studenten in gesprek gegaan over zorg 
en ondersteuning in America. We zijn benieuwd naar de 
uitkomsten hiervan. De gesprekken, die Fenna Deters gevoerd 
heeft, krijgen in ieder geval nog een vervolg in de 
vitaliteitscoöperatie America Left.  
Vitaliteitscoöperatie America Left.  
De werkgroep is volop bezig met het verder ontwikkelen van 
de plannen om te komen tot een vernieuwend project om 
zorg en ondersteuning zelf te gaan organiseren. Hierover zijn 
we met flink wat mensen en organisaties in overleg. Het gaat 
dan o.a. over zaken als draagvlak, gemeenschapszorg, 
preventie, vrijwilligers, betrokkenheid, bestuur, partners, 

We houden u 
op de hoogte. Voor vragen of info: americaleft@inamerica.nl  

Repair Café America, de Ruilbieb, Oudercafé 0 -
16 en de Laefkeuken  
Op dit moment is het 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 
zomervakantie worden. Wij houden u op de hoogte.  

Activiteiten Kloostertuin 
De afgelopen tijd is er hard gewerkt in de Kloostertuin. Alles 
groeit en bloeit weer: een pracht om te zien. Eind mei werd 
er m.m.v. veel vrijwilligers meegedaan aan de actie NL Doet. 
Half juli zal de officiële opening van de Kloostertuin 
plaatsvinden en zullen er verrassende dingen te zien zijn in 
deze tuin. We nodigen u uit om een keer een kijkje te komen 
nemen. Zeer de moeite waard. Neem gerust een kropje sla of 
een bloemetje mee. De poort staat altijd open!  

Activiteiten Ruilbieb  
De ruilbieb is voorlopig nog alleen open op woensdagavond 
van 18-19 uur om boeken te ruilen of te brengen.  

Duo fiets  
Sinds 1 juni beschikbaar. Aanvragen hiervoor lopen via 
het nummer van Vervoer in America: 06 38294416 
 
Facebookpagina LaefHoês 
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/ 

 
Beheerder LaefHoês 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.  
Bestuur LaefHoês 
Het bestuur heeft de laatste maanden wat wijziging 
ondergaan. Jan Driessen en Pieter van Wijk hebben het 
bestuur na vele jaren verlaten. Heren, dank voor jullie inzet 
voor het LaefHoês. Als nieuwe bestuurders zijn intussen 
aangeschoven: Kelly Kusters, Jos Geurts en Pim Beelen.  
 

Bloedprikken Vie Curi 
Vie Curi is vanaf april weer opgestart. Dit jaar wordt er in de 
vakantie periode een periode NIET geprikt. Hou het 
Peelklokje in de gaten hiervoor.  
 
Huisartsenpraktijk van Weeghel America   
Elke ochtend tot 12.00 uur is er een huisarts aanwezig. 
Apotheek elke dag open van 8-12 en van 13-15 uur.  
De huisartsenpraktijk is iedere werkdag telefonisch (077 
4641707) bereikbaar  
 
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. 
 
Bezoek van Deken Wilson Varela.  
Onlangs was deken Varela (tevens pastoor van America) op 
bezoek in het LaefHoes en heeft zich laten informeren o.a.  
over de Kloostertuin.  Hij was zeer ingenomen met alles wat 
hij zag. Zijn 2e bezoek heeft ook al plaatsgevonden.  

 
Kijk ook op www.laefhoes.nl of op facebook 

Fijn dat we zo  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!! 



Beste dorpsgenoten, beste Americanen, 

Vorig jaar mei hebben wij u gevraagd om een 

hebben een aantal dorpsgenoten ook een machtiging afgegeven voor 2021 en 2022.  
Met deze gulle bijdragen heeft America bewez
voorziening is die we samen in stand willen houden. America Samen Sterk dus! 

Vorig jaar hebben wij u ook gemeld dat er in 2019 een verlies was. Ook in 2020 was 
verhuur van de ruimtes 

in het gebouw. Die inkomsten zijn nodig om bijvoorbeeld de hypotheek en het 
onderhoud van het pand te kunnen betalen. Enkele deeltijd-huurders hebben mede 

s 
minder huurinkomsten.  

Een werkgroep is aan de slag gegaan met maatregelen om de kosten te verlagen en 
de inkomsten te verhogen. De volgende acties zijn of worden binnenkort ingevoerd: 

  
 Met de opbrengst van America Samen Sterk en andere bijdragen worden de 

volgende maatregelen genomen:  
o Verbeteringen van het gebouw waarmee we nieuwe huurders willen 

aantrekken.  
o Achterstallig onderhoud uitvoeren (onder andere buitenschilderwerk). 

 Met subsidies gaan we het Kloosterdeel verduurzamen zodat onze energielasten 
 

verhuurbaarheid van het gebouw verbeterd en wordt achterstallig onderhoud 
uitgevoerd. Daarmee zijn we er nog niet! De komende tijd werken we verder, zodat 

 

Als u nog verbeterideeën heeft, meldt ze dan a.u.b. bij ons: info@laefhoes.nl .  
Op onze website www.laefhoes.nl vindt u meer informatie onder het kopje Actie 
America Samen Sterk. 

Het bestuur van t LaefHoês bedankt u nogmaals hartelijk voor uw steun. 

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

 


