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CRUISEN IN HET LAAR

De afgelopen tijd hebben we genoten van het 
mooie voorjaar. De tuin en de balkons zijn bijna 
klaar, ik hoop dus ook dat we een prachtige 
zomer gaan krijgen. De vakantietijd breekt aan 
en in Het Laar hebben we al een voorproefje 
gehad. We zijn op cruise geweest! Met onze 
vaste bemanning hebben we diverse havens 
aangedaan. Wat hebben we genoten van de 
port- en wijnproeverij, de Griekse dansen maar 
zeker ook van de Franse picknick in de haven 
van Marseille. Op vrijdagavond heb ik als een 
heuse ‘captain’ het diner bijgewoond. Het was 
een geweldig ‘reis’. Een bijzondere dank aan 
alle reisgenoten en de bemanning. Ik wens 
degenen die nog op vakantie gaan een net zo 
bijzondere ervaring!

Aangename groet,

Ingrid van Huijkelom
Raad van Bestuur Het Laar
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In the picture
Een dag in Laarakker

Niek van den Adel vertelde zijn levensverhaal 
in Het Laar tijdens de conferentie ‘Op weg 
naar een Aangenaam Leven’ op 15 mei. In 
de bloei van zijn leven krijgt hij een motor-
ongeluk. Hij houdt aan het ongeval een 
dwarslaesie over en is blijvend verlamd vanaf 
zijn middel. Tijdens zijn revalidatie wordt hij 
verliefd op zijn ergotherapeute en zij op hem. 
Ze trouwen en krijgen drie kinderen. Het geluk 
lacht hem toe, zou je zeggen. Terwijl hij in zijn 
rolstoel vertelt, luisteren de aanwezigen in 
Chapeau! ademloos toe. Want zijn positieve 
verhaal kent ook veel schaduwkanten. 
Elke ochtend opnieuw heeft hij een paar uur 
nodig om een beetje op gang te komen. Zijn 
gehavende lichaam vraagt veel pijnstillers en 

ingrijpende verpleegkundige handelingen 
om de dag door te komen. Zijn beperkingen 
geven hem toch nieuwe inzichten en hij 
probeert het geluk te grijpen. Voor hem zit 
dat nu in andere dingen dan in een gezond 
lichaam. De presentatie van Niek was een 
aangrijpend verhaal van lichamelijk verval 
en mentale groei. Dat maakt hem een echte 
ambassadeur van Positieve Gezondheid. 
De bezoekers van de conferentie - dat zijn 
de medewerkers, vrijwilligers, leden van de 
Cliëntenraad en de Huurdersvereniging van 
Het Laar - gingen tijdens de conferentie ook 
zelf aan de slag met het thema ‘Op weg naar 
een Aangenaam Leven’. Ze verkenden de vier 
routes van het Meerjarenbeleid. Wat bete-
kenen ‘Werken aan positieve gezondheid, 
Samen ondernemen, Vernieuwend bezig zijn 
en Middenin de samenleving staan’ voor de 

Ode aan het leven
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Cruisen, dan doe je verschillende havens aan. In Het Laar startte op 9 juni de cruise in Griekenland met 
een optreden en modeshow van de Griekse volksdansgroep Neraida Hellenic Dance. Zelfs drie bewoners 
en een dochter van een bewoner van Het Laar deden mee, geheel in klederdracht. Het cruiseschip zette 
vervolgens koers naar Portugal, Frankrijk en België om een week later te eindigen in Nederland met een 
echt captainsdiner in restaurant Chapeau!

de coverHet verhaal van

bewoners, medewerkers en vrijwilligers? Hoe 
geef je daar invulling aan, zodat het bijdraagt 
aan een aangenaam leven. Tijdens de confe-
rentie zijn er veel interessante ideeën opge-

haald bij de deelnemers die gebruikt worden 
voor het jaarplan van 2019. De centrale vraag 
was en is ‘Wat kunnen we er samen aan doen 
om er een aangename dag van te maken’.
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‘Genieten van 
stralende gezichten’
Als bewoner sta je er waarschijnlijk 
niet bij stil dat er in Het Laar heel wat 
studenten rondlopen die graag in de 
ouderenzorg aan de slag willen. Het leek 
ons een goed idee daar wat meer over 
te vertellen. En wie kunnen dat beter 
dan de studenten, de praktijkopleider 
en de werkbegeleider van Het Laar. 

Joanna van Erve koos heel bewust voor een 
opleiding in de zorg: “Jaren geleden deed ik al 
een deel van de opleiding. Drie jaar geleden 
begon ik bij Het Laar in de huiskamer. Ik ben 
heel blij met de mogelijkheid die ik gekregen 
heb om intern de opleiding te volgen. 
Werken én studeren, het gaat me goed af 
én ik vind het heerlijk om te doen.” Op dit 
moment loopt Joanna een half jaar mee op 
de verpleegafdeling van Laarakker. Ieder half 
jaar vindt er een wisseling plaats, zodat de 
studenten met alle aspecten van de zorg in 
aanraking komen. Medestudent Sandra werkt 
dit half jaar ook in Laarakker. “Ik solliciteerde 
heel bewust bij Het Laar, omdat het bekend 
staat om de goede zorg voor ouderen. 
Ik voel me hier echt thuis en heb plezier in 
mijn opleiding.”

Het aantal leerlingen dat bij Het Laar een 
opleiding volgt is groot. “Vanmorgen nog heb 
ik het nagekeken en kom op ca. 60 leerlingen 
en stagiaires uit”, vertelt praktijkopleider 
José Vermeer. “Leerlingen stromen van alle 
kanten bij ons binnen. Via Prins Heerlijk, de 

snuffelstage, de BBL- en BOL-opleidingen tot 
Hbo-V. Maar we kennen ook doorstroom-
trajecten van mensen die een andere richting 
op willen in de zorg. En ook in de horeca en 
de facilitaire dienstverlening begeleiden we 
studenten. Ik weet niet beter dan dat Het Laar 
al heel lang een erkend leerbedrijf is. Leer-
lingen voelen zich welkom en veilig, worden 
opgenomen in het team en we streven er 
natuurlijk naar dat ze een diploma halen.”

José geniet telkens weer van de stralende 
gezichten tijdens een diploma-uitreiking. 
Om de hoge scores te bereiken werkt José 
nauw samen met de contactpersonen van 
de opleidingen, het kenniscentrum SBB (Stg. 
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfs-
leven) en de werkbegeleiders van Het Laar. 
Karin is zo’n begeleider: “Het begeleiden van 
de studenten is een leuke uitdaging. Ik blijf zo 
ook op de hoogte van de nieuwste ontwikke-
lingen. Ook de feedback van de studenten is 
heel waardevol.”

José: “Recent ontvingen we een SBB Pluim 
uit handen van Marij, de contactpersoon. 
Haar motivatie maakte ons allemaal blij: 
Wij waarderen jullie manier van het organiseren 
van de begeleiding van de stagiaires. Ondanks 
de bezuinigingen van afgelopen jaren hebben 
jullie toch ingezet op de deskundigheidsbe-
vordering van de werkbegeleiders en de aan-
dacht voor de leerlingen en stagiaires. 
Mooi toch dat we hier gezamenlijk aan werken!”  
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Elke dag 
scherp blijven
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“Al vele jaren maak ik bewaaragenda’s. 
Het zijn min of meer dagboeken 
waarin ik bijhoud wat er in het leven 
plaatsvindt. Gebeurtenissen, voor-
vallen die de moeite waard zijn om 
te onthouden.”

Aan het woord is Leny Verhoeven-van Gorp, 
een kwiek persoon en erg rap van tong. Een 
‘kwèbbelke’ zeggen ze in Tilburg. Maar dan 
in de goede zin van het woord. Al enige tijd 
woont ze naar volle tevredenheid in Het Laar. 
Enkele jaren geleden, toen ze drie velletjes 
decemberzegels kocht, kreeg ze er een agenda 
gratis bij. Dat bracht haar op het idee om deze 
van een zeer afwisselende inhoud te voorzien. 
Tot op de dag van vandaag ontsnappen bid-
prentjes, geboortekaartjes en krantenartikelen 
niet aan haar aandacht. Al jaren is Leny ge-
abonneerd op twee dagbladen. De Volkskrant 
en het Brabants Dagblad. “Luxe hè…”, merkt ze 
lachend op. “Als je al jaren deze bladen leest kan 
je ze niet meer missen. Je blijft geïnteresseerd 
in het leven van alle dag. Het houdt je scherp.” 
Krantenknipsels, vooral columns, netjes uitge-
knipt en ingeplakt, gaan veelal over onder-
werpen zoals de politiek, de natuur, religie en 
uiteraard onderwijs. Want wat het laatste item 
betreft kan je merken dat het onderwijsbloed 
nog door Leny’s aderen stroomt.
“In 1948 ging ik na mijn kweekschooltijd les 
geven op ‘Huize Sint Vincentius’ te Udenhout. 
Een internaat voor meisjes met een verstandelijke 
beperking. Maar na tien jaren in 1958 trad ik 
met Piet in het huwelijk. Dit had consequenties 
voor mijn onderwijsloopbaan. In die tijd werd 

met ingang van de trouwdatum ontslag aan-
gezegd. Een gehuwde vrouw moet zich geheel 
aan haar huishoudelijke taken kunnen wijden.” 
Aan betrokkenheid bij de dingen die zich in 
de wereld afspelen heeft het Leny nooit 
ontbroken. Helaas is drie jaren geleden haar 
man overleden. Voordat ze samen in goede 
gezondheid in Het Laar een nieuw nestje gingen 
bouwen woonden ze in de Tilburgse wijk Het 
Zand. Beiden waren in dit stadsdeel erg actief. 
Parochiewerk schuwde het echtpaar niet. 
Kinderen uit de buurt kwamen graag bij Leny 
over de vloer. Ze noemden haar tante Leny.  
Tot slot laten we Leny aan het woord.
“Door nieuws vooral uit de politiek, onderwijs 
en omgeving te volgen blijf je geïnteresseerd 
in het leven van alle dag. Ook in de dingen 
die zich buiten Het Laar afspelen. Je moet 
bezig zijn met onderwerpen die bij je passen. 
Onderwerpen die stimuleren, zin en af en toe 
nieuwe moed geven om elkaar te helpen. En 
daar kan het maken en weer doorlezen van een 
bewaaragenda een steuntje in de rug bij zijn.” 
Leny vindt het heel leuk als iemand anders in 
Het Laar samen met haar bewaaragenda’s wil 
maken. Heb je interesse, dan kun je dit Leny 
laten weten, of je geeft je naam door aan 
Aniëla Govaarts in Er-op-uit.
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Onzezaak!

SLAGERIJ VAN OLPHEN

Mieke van Olphen-
van Diessen

Wie herinnert zich nog dat slagerij Van Olphen 
aan het NS-plein gevestigd was? Dat was 
tot 1979. Daarna specialiseerden ze zich tot 
groothandel in het leveren van vlees aan 
horeca en instellingen. Met succes! Want 
tot op de dag van vandaag doet Van Olphen 
Viande Select dat nog steeds. Zelfs met 
Het Laar als trouwe klant! 

Mieke van Olphen-van Diessen woont sinds 
een half jaar in Het Laar. Daarvoor woonde 
ze met haar man Karel in de Blaak. Karel 
overleed in 2016. “De Van Olphens zitten al 
meer dan 200 jaar in het slagersvak”, weet 
Mieke van de rijke historie van het familie-
bedrijf. Met de vestiging van de slagerij door 
opa Van Olphen, ruim 80 jaar geleden aan 
het NS-plein, toen nog Koestraat geheten, 
werd de basis gelegd voor Mieke en Karel. 
“Opa zocht zelf het vee uit bij de boer of 
op de veiling. Dat was echt ‘handjeklap’ de 
koeien kopen. Karel ging als jonge jongen 
al mee. Ze slachten het vee zelf. Alle vlees-
producten die in de toonbank lagen waren 
zelfgemaakt en het vlees werd voor de klant 
vers gesneden. Toen we anderhalf jaar ge-
trouwd waren, overleed opa. In een rap 
tempo moesten we de zaak in. Ik was zwanger 
van onze eerste zoon. Ik dacht lekker met 
de kinderwagen te kunnen wandelen, maar 
dat zat er niet in! Werken moesten we”, 
herinnert Mieke zich. Nu kan ze er om 
lachen, maar toen was dat flink aanpoten. 
“Ik weet nog dat ik met een dikke buik in 
de auto de tour deed, bestellingen afleveren 
bij onze klanten.” 

Het einde van de vastentijd was voor slagers 
een mooie tijd, vertelt ze. “Op witte donder-
dag maakten we de etalage op. Ik weet nog 
hoe mooi mijn schoonmoeder met bloemen 
van vleeswaren de vleesschalen decoreerde. 
Als de kerk uitging, liepen de klanten zich 
langs de etalages al te verheugen op het 
moment dat ze weer vlees mochten eten.” 

Hotel Modern en De Klinkert uit de Lange 
Nieuwstraat waren, naast vele particulieren 
klant bij Van Olphen. Later leverde de zaak 
steeds meer vlees aan de horeca en instel-
lingen. In 1979 nam Karel het besluit om 
met de winkel te stoppen en een vlees-
groothandel te beginnen, Mieke deed de 
boekhouding. De naam werd veranderd 
in Van Olphen Viande Select. De zaak 
verhuisde naar de Tartinistraat in Tilburg-
Noord, daarna nog naar de Von Suppéstraat. 
Het bedrijf groeide zo hard dat in 1996 de 
huidige productielocatie in Rijen werd be-
trokken. Inmiddels bestieren de twee zonen 
van Mieke en Karel, Ton en Roger, nu Van 
Olphen Viande Select, een florerende zaak 
met een goede naam!

76

In deze rubriek staan de bewoners 
centraal die een eigen zaak in Tilburg 
hebben gehad. Veel Laarbewoners 
hebben nog herinneringen aan de 
Tilburgse middenstand van vroeger.

Vroeger ging iedereen naar de 
bakker en de slager. Niet vreemd 
dus dat in Het Laar veel onderne-
mers wonen die een bakkerij of 
slagerij hadden. Dit keer hebben 
we weer prijs: Slagerij van Olphen. 

Meer dan 
200 jaar slagers-
geschiedenis

Toon en de nog jonge Karel van Olphen 
op de veemarkt. 

De Tilburgse 
middenstand van toen!

De winkel aan het NS-plein in de beginjaren. 
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We lopen dit keer een dag mee met de 
zorgmedewerkers in Laarakker. Laarakker 
is in 2002 gebouwd. Elk appartement 
heeft een slaapkamer, badkamer en 
een woonkamer met kleine keuken. Zes 
etages hoog is het gebouw en er wonen 
67 bewoners, allemaal heel verschillend. 
In Laarakker werken 52 medewerkers, 
bijvoorbeeld als gastvrouw, zorghulp, 
verzorgende of verpleegkundige.

De bewoners van de etages drie tot en met 
zes worden door de zorgmedewerkers onder-
steund in hun dagelijkse leven en doen heel 
veel dingen zelfstandig. Zo woont daar Riet 
Vorselaars-Merkx, een kranige dame die dit 

jaar 100 jaar is geworden. Ze is de oudste van 
Laarakker en had, naar eigen zeggen nooit 
gedacht dat ze 100 zou worden. ’s Ochtends en 
’s avonds komt de verzorging om haar te helpen 
bij het wassen en opstaan en het aandoen van 
steunkousen. Riet loopt iedere dag zelf naar de 
brievenbus om de krant te halen en eten doet 
ze ook in Chapeau! 
Op etage een en twee wonen de bewoners 
die vanwege medische problemen 24 uur per 
dag verpleging nodig hebben. Ook bij deze 
bewoners staat het leiden van een eigen leven 
voorop. We lopen mee met twee medewerkers 
verzorging en verpleging, Mariska en lIonka. Ze 
zorgen er voor dat mevrouw Bol en mevrouw 
Rammeloo, beiden in een rolstoel, aan hun dag 

Een dag in Laarakker
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eerste een speciaal programma voor de 
verpleeghuisbewoners. Maar daar is ook 
de wekelijkse gesprekgroep, die voor alle 
Laarbewoners toegankelijk is. Woensdag-
ochtend is de beweeggroep van Laarakker 
onder leiding van Ilonka Rindt actief in de 
Laarzaal. Vrijdagmiddag is er nog een beweeg-
groep speciaal voor de verpleeghuisbewoners. 
Dagelijks, terwijl de medewerkers van de 
verzorging en de verpleging de bewoners 
verzorgen, zijn de zorghulpen Margret en 
Wilma actief. Ze verschonen de bedden van 
de bewoners, ondersteunen bij het ontbijt, 
doen de bestellingen, halen de post en regelen 
de was. Samen met mevrouw Wijngaard 
willen ze wel even op de foto. Laarakker is 
een gebouw met een eigen sfeer en karakter, 
maar het hoort onmiskenbaar bij Het Laar!

kunnen beginnen. In de ontmoetingsruimte van 
Laarakker op de eerste etage ontbijten enkele 
bewoners samen. Gastvrouw Bea verzorgt het 
ontbijt. Ilonka gaat verder naar de jongste be-
woner van Laarakker, Mirjam Taminiau. Ze is 60 
jaar en wordt gedoucht door Ilonka. De dames 
praten honderduit en zoeken samen de kleren 
uit die Mirjam die dag gaat dragen. Een uurtje 
later wordt ze naar Chapeau! gebracht. 
De bewoners van Laarakker maken zoveel als 
mogelijk dagelijks deel uit van de levendige 
woongemeenschap die Het Laar is. Ze nemen 
deel aan de activiteiten, bezoeken de muziek-
avonden en zijn lid van de clubs. Een aantal 
activiteiten wordt speciaal in Laarakker geor-
ganiseerd om voor de bewoners de drempel 
om eraan deel te nemen zo laag mogelijk te 
houden. Zo kent de ontmoetingsruimte op de 

In the Picture
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ELEkTRONISCH CLIëNTENDOSSIER ‘ONS’ 
Op 1 april 2018 is het nieuwe cliëntendossier ONS in gebruik genomen in de thuiszorg. Mede-
werkers zijn tevreden over het systeem. Zo kunnen ze op elk benodigd moment de cliëntgegevens 
makkelijk inzien en bijwerken. Ook cliënten en hun contactpersonen zijn erg tevreden. Ze zijn vooral 
positief over de manier waarop ze het dossier en de afspraken van de cliënt in kunnen zien en over 
de mogelijkheid om berichten te sturen naar medewerkers van Het Laar.

In het najaar van 2018 wordt ONS ook ingevoerd in Laarzicht, Laarakker, Laarhoven en de Dagacti-
viteit. Bewoners of hun contactpersonen ontvangen tegen die tijd een brief met daarin een unieke 
eigen code zodat zij ook zelf inzage hebben in hun dossier via de besloten website Carenzorgt.nl. Op 
17 september gaan Laarzicht en de Laarsuite als eerste over op ONS, waarna de andere afdelingen 
volgen. Laarhoven 1 en Laarhoven 2 gaan vanaf 8 oktober als laatste werken met ONS. 
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Nieuws en 
 korte berichten

FOCUS OP PRIVACy
Per 25 mei is de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De wet heeft als doel ieders privacy te beschermen. Privacy is altijd al belang-rijk in Het Laar, maar de invoering van deze nieuwe wet stelt Het Laar nog beter in staat uw privacy te beschermen. Een paar onderdelen uit de wet: Het Laar mag uw gegevens niet opvragen en doorgeven aan externe partijen zonder uw toestemming. Ook heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen, tenzij dit wettelijk niet mogelijk is. Medewerkers van Het Laar mogen alleen met uw eerste contactpersoon over u spreken, tenzij u toestemming geeft daarvoor. Het Laar informeerde u midden mei uitgebreid over deze wet, maar kan zich voorstellen dat u nog vragen heeft. U kunt uw vraag mailen naar avg@hetlaar.nl of u neemt via de receptie contact op met de functionaris Gegevensbescherming van Het Laar.

BUITEN SPELEN
De zomer komt eraan, we gaan 
weer buiten spelen! Al is de 
nieuwe beplanting nog niet 
helemaal volgroeid, de nieuwe 
putting green, de twee jeu de 
boulesbanen, de nieuwe volière 
en de terrassen liggen er zeker 
uitnodigend bij. Samen met 
de nieuwe balkons van Laarhoven 
komt er steeds meer levendigheid 
in de tuin.
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NIEUWS VAN DE CLIëNTENRAAD
De algemene vergadering van de Cliëntenraad, waarbij iedere bewoner van Het Laar welkom is, 
is dit jaar gehouden op 9 mei. Voor het eerst is de vergadering ‘s avonds gehouden. Dat bleek een 
succes, de opkomst was hoog. De Cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht over de 
oprichting van de Bewonersraad. Het Bestuur van de Huurdersvereniging staat hier niet afwijzend 
tegenover, maar wil -alvorens een besluit te nemen- haar achterban raadplegen. Het ligt in de 
bedoeling in de tweede helft van 2018 met de Bewonersraad van start te gaan.  Wanneer het 
definitief is, ontvangen alle bewoners hierover bericht. Het Laar heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld naar een woonleefgemeenschap waarin verschillende doelgroepen onder één dak 
samen wonen en leven. In dit licht is de oprichting van een Bewonersraad een passende en op 
de toekomst gerichte vervolgstap in de organisatie van de medezeggenschap in Het Laar.

PEPITA BEDANkT!
Begin 2018 breide kunststudente Pepita Aarts 
samen met vier leden van de handwerkclub van 
Het Laar  8 meter van een sjaal die uiteindelijk 24 
meter is geworden. De sjaal gaf ze aan een vrien-
din, die haar moeder onlangs was verloren. Pepita 
is de handwerksters heel erkentelijk, ze tekende 
ook namens haar vriendin dit bedankje.

JUBILARISSEN IN HET 
LAAR
Maar liefst 16 jubilarissen vier-

den 29 mei hun werkjubileum in 

Het Laar. 
14 medewerkers zijn 12,5 jaar 

in dienst en eentje 25 jaar. 
Maar de klapper is Hans Gulde-

naar, die met een dienstverband 

van 40 jaar als kok al jaren de 

sterren van de hemel kookt in 

Het Laar. 

MUZIEkTHERAPIE
Het Laar gaat meedoen aan het project 
‘Dementie en muziektherapie’. Daartoe 
heeft Het Laar muziektherapeut Tineke 
de Vogel aangetrokken. Tineke is een 
ervaren muziektherapeut. Ook met de 
doelgroep mensen met dementie heeft 
ze ruimschoots ervaring. Tineke zal 
enerzijds muziektherapie aanbieden 
aan individuele bewoners en in de groep. 
Anderzijds zal ze de medewerkers sti-
muleren en ondersteunen om gebruik 
te maken van muziek in de dagelijkse 
zorgverlening. 

< > >
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Het Gouden Ringetje
Lang geleden, toen jouw leven nog moest beginnen
liep je moeder bij Guusje Peijnenburg binnen
Ik heb daar gevraagd aan de eigenaar
voor mij een ringetje te maken, heel klein, niet te zwaar
Het ontwerp had ik al in gedachten, en na een tijdje van wachten
kon ik het kleinoodje gaan halen, aan mijn vinger schuiven en betalen
Het was een schitterend klein ding, dat precies paste achter mijn trouwring…

Na jouw geboorte begon voor ons een andere tijd
en raakte ik de belangstelling voor het ringetje kwijt
Het kleinoodje werd “gewist”, en verdween boven in de juwelenkist
Er brak een tijd aan van zorgen en verdriet, daarin paste een gouden ringetje niet 
Maar samen hield ons gezin, in die tijden van tegenslag de moed erin
En of we nu huilden of dat we nu lachten, al die tijd lag dat ringetje te wachten…

Nu je sinds een tijd heel goed kunt denken en praten, kreeg je toch wel in de gaten
dat er boven in je moeders kistje, een ringetje lag, gewoon, dat “wíst” je
Daarna ben je een offensief gestart, om met heel je grote hart
dat ringetje in je bezit te krijgen, om het daarna aan je vinger te rijgen
Aan mijn handen, nu grof en krom, past dat ringetje niet meer om   
daarom heb ik zitten bedenken, dit juweeltje nú aan je te schenken…

Alsjeblief schat, het is je gegund, geniet ervan zolang je kunt.
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Tijdelijk 
verblijven in Het Laar
In Het Laar wonen ruim 340 vaste 
bewoners. Maar wist u dat we dage-
lijks nieuwe gasten verwelkomen die 
tijdelijk bij ons verblijven?    

Hotelkamer
Zo hebben we op de dertiende etage een 
hotelkamer. Deze kamer is volledig ingericht 
om onze gasten comfortabel te laten verblij-
ven. Met een kleine keuken met koelkast, 
koffie- en theevoorzieningen, een zitje met tv 
en hifi-set, een tweepersoons boxspring en 
een badkamer met toilet, wastafel en douche. 
De hotelkamer heeft een eigen uitgang naar 
het grote dakterras. De kamer wordt vaak 
geboekt door familieleden van bewoners die 
ver weg wonen en samen een avondje willen 
doorbrengen. En zelfs onlangs nog door 
aanstaande huurders die net nog niet in hun 
Laarappartement konden, maar wel al hun 
huis uit moesten. 

Logeerkamer
Op de 13e etage bevindt zich ook de logeer-
kamer. Deze kamer, een studioappartement 
met keuken, badkamer en zit/slaapkamer, is 
beschikbaar voor mensen met lichte zorg, die 
tijdelijk niet thuis willen of kunnen verblijven. 
Ook wordt deze ruimte verhuurd aan mensen 
die tijdelijk andere woonruimte nodig hebben. 
Zo herbergden we dit jaar al een echtpaar dat 
tijdelijk hun huis uit moest wegens brandscha-
de en een ander echtpaar wiens woonruimte 
waterschade had. Leuk om te horen was dat 
deze mensen het verblijf zo op prijs stelden, 
dat ze zich meteen hebben ingeschreven op 
de wachtlijst voor huurappartementen in 
Het Laar.

Eerstelijns verblijf
Steeds meer kwetsbare ouderen blijven langer 
thuis wonen. Zorg is soms acuut nodig. Daarom 
stellen we de verzorging en verpleging van Het 
Laar ook beschikbaar via twee Eerstelijns Verblijf 
appartementen (ELV, ook wel kortdurend verblijf 
genoemd) in Laarhoven. Via de ZorgbedMB-app 
houdt Het Laar in Midden Brabant collega-instel-
lingen en ziekenhuizen op de hoogte van de be-
zetting van deze appartementen. Is een van deze 
twee appartementen vrij en heeft iemand acuut 
zorg nodig, dan stelt Het Laar het appartement 
beschikbaar. De nieuwe tijdelijke bewoner ont-
vangt direct zorg van de medewerkers van Het Laar.   

Aangenaam leven
Eenmaal verblijvend in Het Laar maakt u deel uit 
van onze levendige gemeenschap. Wanneer u 
verblijft in een zorgsetting zijn alle maaltijden en 
activiteiten inbegrepen. We kunnen u aanraden 
om hiervan te genieten! Verblijft u in de hotel-
kamer of de logeerkamer? Dan kunt u afspraken 
maken met de keuken over de maaltijden. Ook 
hier bevelen we u onze muziekvoorstellingen, 
lezingen en ander activiteiten aan. Het Laar is een 
bruisende en gezellige gemeenschap, met voor 
elk wat te doen. Komt u graag een keertje proef-
slapen? Ook dat kan.
Wanneer u in Het Laar gaat verblijven in de 
logeerkamer met lichte zorgvraag, is vaak (deels) 
financiering van uw verblijf mogelijk. U kunt dat 
navragen bij uw zorgverzekeraar. Verblijft u op 
basis van Eerstelijns Verblijf, dan wordt een deel 
van de kosten ook vergoed door uw zorgverze-
keraar. Wilt u de hotelkamer of de logeerkamer 
boeken, dan kunt u zich bij het Servicepunt laten 
informeren over de prijs en de bezetting van deze 
kamers. We verwelkomen u graag in Het Laar.
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Een gedicht bij een bijzonder 
cadeautje voor mij, geschreven 
door mijn Moeder.

ALS EEN VIS IN HET WATER 
Nelleke Verhoef is nu 33, maar ze wist op jonge 
leeftijd al dat ze de zorg in wilde. Ze werd jong 
moeder en kwam er na vier maanden alleen 
voor te staan. Toen haar zoon drie was ging ze 
de opleiding Verzorgende niveau 3 doen. 
“Dat was extra leuk omdat ik bij mijn overgroot-
moeder in het verzorgingshuis de opleiding 
volgde. Het leek mij toen al heel fijn om voor 
ouderen met dementie te zorgen.” Ze maakte 
de opleiding niet af wegens migraine en zware 
rugklachten en kwam uiteindelijk in de bijstand 
terecht. “Het werd me allemaal te veel, met 
de zorg voor mijn zoon er bij. Maar uiteindelijk 
ontdekte de arts dat ik een hernia had. Nadat 
ik daaraan geopereerd was, verminderden mijn 
lichamelijke klachten. Langzaam durfde ik weer 
aan mijn toekomst te werken. Van de gemeente 
Tilburg mocht ik vrijwilligerswerk gaan doen. 
Ik ben meteen naar Het Laar gelopen om te 
vragen of dat daar mogelijk was, het liefst met 
bewoners met dementie. Gelukkig kon ik in de 
huiskamer van Laarhoven aan de slag. Vanaf de 
eerste dag voelde ik me als een vis in het water. 

Het werken met bewoners met dementie geeft 
mij veel voldoening. Ik probeer het voor elkaar 
te krijgen om een lach op hun gezichten te 
toveren, om contact met ze te krijgen, om ze 
actief te laten worden. Dit werk heeft zo veel 
uitdagingen! Ik werk nu 1.5 jaar in Laarhoven 1 
als vrijwilliger en ik start zelfs in september met 
de opleiding Helpende in de zorg. Dan werk ik 
vier dagen in de week en volg de vijfde dag les. 
Ik verdien mijn eigen salaris en ik doe het werk 
waar mijn hart ligt. Mijn zoon gaat volgend jaar 
na de zomer naar de middelbare school. Dat 
geeft mij ook meer ruimte. Het leven begint me 
weer toe te lachen.”

< > >



WIE WIL EEN DAGTOCHTJE MAkEN? 
Een bewoonster van Het Laar zoekt andere 
bewoners om samen dagtochtjes mee te maken. 
U kunt in Er-op-uit! aan Aniëla Govaarts laten 
weten of u dit ook leuk lijkt. Samen kunt u dan 
vervolgens gaan kijken wat de mogelijkheden en 
de wensen zijn.

NEEM JE BUREN MEE 
Er is veel leuks te doen in Het Laar. Bewoners 
van Het Laar krijgen iedere maand de activitei-
tenkalender in hun brievenbus. Ook wordt deze 
naar de thuiszorgcliënten, de wachtlijstcliënten 
en de contactpersonen van de bewoners van 
Het Laar gemaild. Ook op www.hetlaar.nl vindt 
u het overzicht. Maar niet iedere bewoner kan 
er even makkelijk zelf op uit. Soms heeft hij of zij 
het niet goed in de gaten als er iets leuks te doen 
is. Elkaar attenderen op leuke activiteiten en be-
geleiden naar bijvoorbeeld Chapeau! draagt bij 
aan het woonplezier. En als het geen probleem 
voor u is om een medebewoner in een rolstoel 
mee te nemen, dan wordt dit zeer gewaardeerd. 
Dit mag iedereen altijd doen, hiervoor hoeft u 
zeker niet apart verzekerd te zijn.

DANk JE WEL!
Caroline vierde 29 mei haar 12,5 jarig werkjubi-
leum in Laarhoven II. Ze organiseerde een high 
tea om samen met bewoners en collega’s feest 
te vieren. Ze presenteerde het lekkers op allerlei 
soorten serviesgoed, voor de bewoners een feest 
van herkenning. Caroline wil langs deze weg haar 
collega’s en bewoners bedanken voor het feest. 
“Ik heb enorm genoten van ieders aanwezigheid, 
de lieve woordjes en cadeautjes”,  aldus Caroline. 
Op de foto zie je Caroline en mevrouw Hermans, 
een van de bewoners van LH II.

Er-op-uit! 

COLOFON
Colofon Babbelaar, jaargang 33, nummer 2 juli 2018
Redactie: Myriam Krol, Jan van Beurden, Leny Verhoeven-van Gorp, 
Harrie Janssen, Aniëla Govaarts, Jos Naaijkens, Bep Dierckx
Teksten: Myriam Krol, Bep Dierckx, Jos Naaijkens, Erica Theloosen
Fotografie: Peter Jan Fernhout, Myriam Krol, Linn de Kort, familie 
Van Olphen, Het Regionaal Archief Tilburg, Het Laar
Vormgeving: Karin Caron, Idefix VC, Ossendrecht
Drukwerk: DekoVerdivas Tilburg

De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van 
Het Laar en verschijnt in een oplage van 600 stuks. Wilt u de 
Babbelaar (digitaal) ontvangen of heeft u  een andere vraag, 
dan kunt u mailen naar babbelaar@hetlaar.nl

Wilt u contact met Het Laar? Het Servicepunt voor uw vragen 
over wonen en zorg is van maandag tot en met vrijdag geopend. 
De receptie van Het Laar is ook in het weekend geopend. 
Beide zijn bereikbaar op 013-4657700. kijk ook op www.hetlaar.nl14

De wandeling
We maken een wandeling. Het vertrekpunt is het 
Korvelplein, het driehoekig plein in het midden van de 
kaart. We nemen de rode weg omlaag naar het zuiden 
richting Goirle. Het eerste gedeelte krijgt vanaf 1900 de 
naam Laarstraat, verderop bij No. 25 Goirleseweg ge-
noemd. In 1975 verandert de naam in Oude Goirleseweg. 
Tussen de Laarstraat en de Oude Goirleseweg is een aftak-
king naar links. Dit is de Rielseweg, de weg naar Riel. In 
1974 noemt de gemeente Tilburg de Rielseweg voortaan 
Generaal Winkelmanstraat. 
We komen bij groene bospercelen. De smalle strook van 
het grote bosperceel boven de Rielseweg is de toekomstige 
locatie van Servicecentrum Het Laar. Bij de bospercelen is 

er een aftakking recht omlaag naar het zuiden, Galgenpad genoemd. Een gedeelte hiervan is nu nog als 
fietspad in gebruik. Je gaat onder het witte tunneltje door en vervolgens linksaf richting Goirleseweg.
Op de kaart vallen de namen ‘De Berkdijk’, ‘Korvel’ en ‘Het Laar’ op. Het zijn toponiemen. Namen die 
vroeger de eigenaar aan een stuk land gaf om het te kunnen onderscheiden. Laar kan de betekenis 
hebben van bosachtig terrein of open plek in een bos. Het buurtschap Het Laar in Tilburg was lang een 
akkerbouwgebied want in 1426 was er al sprake van de ‘Laersche ackeren’. 
Bronnen: Ronald Peeters, De straten van Tilburg, Tilburg, 1987 J.R.O.Trommelen & M.P.E. Trommelen, Tilburgse toponiemen in 
de 16e eeuw, Tilburg, 1994 www.regionaalarchieftilburg.nl

Hoe heet de website waarvoor u een unieke code ontvangt voor inzage 
in uw dossier? 
Een bewoonster in het Laar zoekt andere bewoners voor een? 

Waarmee kreeg de jongeman, die vertelde, een ongeluk?

Hoe is de voornaam van deze  jongeman?

Welk onderwerp heeft de speciale aandacht van Leny Verhoeven?

Hoe is de afkorting van de privacywet die per 25 mei van kracht is?

Wat breide Pepita Aarts begin 2018 samen met de handwerkclub?

Waarin kunnen gasten verblijven op de 13e etage?

Wat is er voor de bewoners van Laarhoven gerealiseerd?

Hoe worden “verrekte kaoj vrouwe” ook wel genoemd?

Waar vindt u de sleutel voor de vitrine voor familieberichten?

Hoe noemt men op de oude kaart de Berkdijk, Het Laar en Korvel?

Waar was slagerij Van Olphen tot 1979 gevestigd?
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De goede oplossing van de filippine is de vorige keer gewonnen door A. Reijnders-Smits, 
app. 471, die hiermee een cadeaubon van Het Laar heeft gewonnen.
Los de puzzel op door de antwoorden in te vullen. U vindt alle antwoorden in deze Babbelaar. In sommige vakjes 
staat een getal. De letter die u daar in vult, past ook in de andere vakjes met hetzelfde getal. Stuur de oplossing naar 
babbelaar@hetlaar.nl of stop de oplossing in de brievenbus van de Babbelaar.
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FAMILIEMEDEDELINGEN
Door de invoering van de nieuwe Europese 
privacywet (AVG) gaat Het Laar nog discreter 
om met persoonsgegevens van haar bewoners. 
Privacy staat altijd hoog in het vaandel bij Het 
Laar. Vermelding van bewoners met geboorte- 
en sterfdata in de Babbelaar is niet toegestaan 
zonder toestemming van de bewoner of diens 
familie. Het Laar biedt de bewoner en diens 
familie reeds jaren de mogelijkheid om, als een 
bewoner overleden is, een rouwkaart op te han-
gen in de vitrine tegenover de winkel. De mede-
bewoners van Het Laar stellen dit erg op prijs. 
Wilt u een familiemededeling doen? De sleutel 
voor de vitrine kunt u bij de receptie halen.

FRANSE LEENWOORDEN IN 
DE TILBURGSE TAAL
In het dialect van Tilburg zijn veel woorden te 
vinden die uit het Frans komen. Het zijn zoge-
naamde leenwoorden. Frans is lang de omgangs-
taal van de hogere klasse geweest. Frans was een 
chique taal. Frans spreken was goed voor je image. 
Een zoon op een internaat plaatsen waar Frans de 
voertaal was kwam in de betere kringen geregeld 
voor. Denk aan instituut ’Huize Ruwenberg’ te 
Sint Michielsgestel. Soms werd ten huize van 
bepaalde vooraanstaande families als de dienst-
bode in de buurt was overgeschakeld op het 
Frans. Men wilde voorkomen dat deze hulp in 
de huishouding van alles op de hoogte zou zijn. 
Omdat veel Tilburgers deze taal wel begrepen 
maar niet goed konden uitspreken, is een soort 
Tilburgs-Frans ontstaan. We zien dat bij het woord 
‘kenaaje’. Het is afgeleid van het Franse woord 
‘canaille’, wat bazige vrouw, loeder betekent. 

Onze paa zeej vruuger aaltij:
‘Jonge, ge hèt tweej sorte vrouwe.
Kaoj èn verèkte kaoj…
Tis mar dègget wit.
Die kaoj die kunne der wèl meej deur.
Ik bof, want ik hèbber tèùs zo êen.
Mar die verèkte kaoj dè zèn gin fraaje.
Ze noeme ze wèl kenaaje…’

WIE kENT NOG DRIE ANDERE 
TOPONIEMEN IN TILBURG?
U kunt uw oplossing mailen naar babbelaar@
hetlaar.nl of in de brievenbus van de Babbelaar 
doen. De brievenbus is te vinden in de gang van 
de wasserette. 
De goede oplossing van de fotopuzzel in de vorige 
Babbelaar is gegeven door de heer Lauwers, 
app. 419, die daarmee een cadeaubon van 
Het Laar heeft gewonnen.

< > >



Wonen in Laarhoven betekent voor een aantal bewoners dat ze niet op eigen houtje 
Het Laar kunnen verlaten. Daarom is bij de bouw van Laarhoven een aantal vrij 
toegankelijke binnentuinen gerealiseerd. Deze tuinen, waaronder een belevingstuin, 
zijn prachtig. En hoewel ook de bewoners van de eerste en tweede etage zelf naar 
deze tuinen kunnen via de lift, zien we in de dagelijkse praktijk dat ze dat nauwelijks doen. 
Daarom wordt nu de laatste hand gelegd aan twee grote balkons die op elke etage vanuit 
de huiskamers te betreden zijn. En vooruit, ook de begane grond heeft bij de huiskamer 
een groot terras gekregen. Bij het maken van deze Babbelaar legden de vakmannen 
de laatste hand aan de balkons. Als deze Babbelaar 
bij u in de bus valt, zijn de balkons klaar. 
Hopelijk schijnt de zon dan ook weer! 

Laat de zon 
nog maar even wachten




