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Wat koffie kan doen
Elke vrijdagochtend druppelt vanaf 10.00 uur
een vaste groep bewoners Chapeau! binnen en
neemt plaats aan de grote tafel bij de vleugel.
Tegen elven is de groep gegroeid tot een man
of 20. “Als je nog maar net in Het Laar bent
komen wonen, ben je nog niet helemaal op
je gemak”, besefte vrijwilliger Coby Melis heel
goed. Daarom kwam ze met het initiatief elke
vrijdagochtend een koffie-uurtje te doen.
‘Aanschuiven bij Coby aan tafel’, heet het.
Dat loopt heel goed. Coby doet het nu samen
met vrijwilliger Hermiene van Pelt.
“We begonnen als klein groepje maar zijn
hard gegroeid. Want als je eenmaal gewend
bent in Het Laar, wil dat niet zeggen dat je
niet meer welkom bent op de vrijdagkoffie!

De bewoners die het gezellig vinden, blijven
gewoon komen.” Dat kan mevrouw Hoogers
beamen. “Ik ben hier al vanaf het begin dat
Coby dit doet. Het is gewoon heel gezellig,
ik zou het niet willen missen.” Haar partner
dhr. Vermeulen gaat ook altijd mee. “Onze
tafel heeft ook een soort mannenhoekje
gekregen, de mannen gaan toch bij elkaar
zitten, maar dat deert niet. Mannen zijn toch
wel een beetje in de minderheid hier en hoe
meer zielen hoe meer vreugd! Maar toch,
moet je eens kijken, er zitten deze ochtend
vier mannen en negen vrouwen.” Mevrouw
Maes, mevrouw Storimans en haar partner,
de heer Schouten, hebben ieder een druk
leven met ook dingen die ze buiten Het Laar
ondernemen. Maar ze zorgen ervoor dat
ze elke vrijdagochtend aan de koffie zitten.
“Want zo leer je andere mensen kennen,

op een heel gezellige manier.” Aan de overkant van de tafel zitten drie dames samen
te keuvelen. Het zijn mevrouw Simmers,
Jonkergouw en Langenhuysen. De ene
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mevrouw woont twee jaar in Het Laar, de ander
een jaar en mevrouw Jonkergouw pas een paar
weken. “En toch ben ik al gewend”, lacht ze.
“Dat komt door dat theekransje hier.”

Beste (wijk)bewoner,
Met trots kijk ik terug op 28 februari. Samen
met u en burgemeester Weterings onthulden
we het nieuwe meerjarenbeleid “Bewandel
de weg van een aangenaam leven”, met een
ANWB-paddenstoel als symbool van dit beleid.
Deze paddenstoel staat inmiddels op ons binnenplein en geeft de vier routes aan om tot
onze missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’
te komen. We werken hier elke dag hard aan.
Twee grote projecten hieruit zijn inmiddels
gestart: Positieve Gezondheid en de inrichting
en ingebruikname van het nieuwe elektronische cliëntendossier ONS. Daarnaast werken
we aan het voldoen aan de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze nieuwe wet is er ter bescherming van
uw persoonsgegevens en privacy. Binnenkort ontvangt u daarover meer informatie.
U merkt het, we hebben er stevig de pas in!
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Burgemeester Theo Weterings bezocht 28 februari Het Laar. Tijdens de lunch maakte hij kennis met de bewoners.
Weterings onthulde daarbij samen met Ingrid van Huijkelom een paddenstoel. Dat is het beeldmerk van het nieuwe
meerjarenbeleid van Het Laar. Dit beleid bestaat uit vier routes die bijdragen aan het realiseren van de missie
‘Aangenaam leven met Het Laar’ zoals Werken aan Positieve Gezondheid, Samen ondernemen, Vernieuwend bezig
zijn en Midden in de samenleving staan. Tot en met 2020 gaan we met Het Laar deze routes bewandelen. 3
3
3
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Een v
voelkussen
“Als ik op een woensdagochtend niet
naar Het Laar kom dan ben ik écht
ziek”, zei Nelie Looij toen ze opgebeld
werd om een afspraak te maken voor
het afnemen van een interview.
Als vrijwilligster helpt ze iedere week
op een zeer enthousiaste manier een
groep vrouwen met o.a. haken, breien
en borduren.
Enige tijd geleden kreeg Nelie het verzoek om
voor de bewoners van Laarhoven voelkussens
te maken. Met haar achtergrond als coupeuse
was Het Laar natuurlijk aan het goede adres.
Nelie: “Voelkussens worden gebruikt bij bewoners met dementie. Elke kant van het kussen
heeft vier vakken met verschillend aanvoelende
stof. Hard, zacht, glad, ruw, geribbeld enz. De
stoffen hebben een heldere kleur. Aan de zijkant
van het kussen zitten lusjes, elastiekjes, veters
en vlechtjes van verschillend formaat en verschillend materiaal. Soms kennen de bewoners
hun eigen kracht niet, is me verteld. Daarom
heb ik alles heel stevig vastgezet. Voorwerpen
zoals knopen gebruik ik expres niet.”

‘Het Laar maakt werk
van de zorg’
Nelie weet te vertellen dat door het gebruik
van diverse materialen, de zintuigen worden
geprikkeld. “Van aaien, knijpen, drukken,
kortom friemelen aan kleurrijke linten en verschillende soorten stof worden de bewoners
rustiger. Doordat er een zekere ontspanning
ontstaat hebben ze minder stress. De bewoner
wordt zo veel alerter en denkt alleen nog maar
aan het kussen.” Nelie gebruikt ook materialen
uit het verleden. Haar kussens kunnen prima
voldoen bij reminiscentie, dat is het oproepen
van herinneringen. Onder begeleiding denken
bewoners zo terug aan vroeger, en kunnen
ze duidelijk maken wie ze zijn en wat ze
hebben beleefd.

We kennen allemaal de berichten in
de media. In de zorg is het moeilijk om
personeel te krijgen én te behouden.
In Het Laar zorgen we voor een prettige
werksfeer en werkomgeving en een
ruim aanbod van opleidingsmogelijkheden. Maar wat vinden de medewerkers? Welke problemen ervaren ze op
de werkvloer en is Het Laar een goede
werkgever? Daarom is eind 2017 de
werkgroep Arbeidsmarktvraagstukken
opgericht.
Ans Besselink, adviseur HR zit in deze werkgroep: “We verdeelden onze medewerkers in
drie typeringen: je hebt de jonge ambitieuze
medewerker, er is de dertiger met jonge
kinderen en als laatste de oudere die mantelzorger is met kleinkinderen. Deze medewerkers
vormen een dwarsdoorsnede in Het Laar. We
gingen in gesprek met medewerkers uit deze
dwarsdoorsnede.” Lianne Schepens, projectmanager Positieve Gezondheid, vult aan: “We
lieten ze een keuze maken bij welk type ze
zich het meest betrokken voelen. Vervolgens
mochten ze out of the box dromen over de
ideale werkomgeving voor dat type.
De dromen leidden tot heel verrassende
uitkomsten en inzichten. Deze gaan we op
de korte termijn en sommige op de lange
termijn in de werkgroep uitwerken.”
Ans lacht: “Onze deelnemers waren heel
enthousiast. In de toekomst willen ze over
arbeidsvraagstukken mee blijven denken.
Daar zijn we heel blij mee.”
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Positieve Gezondheid wordt ook meegenomen
in de werkgroep. Dat is een bredere kijk op
gezondheid. Het accent ligt niet op de ziekte
of op problemen, maar op de mensen en
wat hun leven betekenisvol maakt. Lianne:
“We kijken niet alleen naar onze bewoners
maar ook naar onze medewerkers. Hoe wil
en kan de medewerker zelf de regie behouden
over zijn loopbaan, wat is diens ambitie en
hoe kan Het Laar daar een rol in spelen? We
voeren levensloopgesprekken, met aandacht
voor sociale en financiële aspecten. Thema’s
die bij de medewerkers leven komen terug
in de werkgroep.”
Niet alleen goed zorgen voor je medewerkers,
maar ook nieuwe medewerkers werven is
belangrijk. Een grote groep oudere medewerkers van Het Laar zal binnen tien jaar
willen stoppen met werken. Daarom is het
belangrijk telkens nieuwe medewerkers te
werven. Voor een belangrijk deel haalt Het Laar
deze tijdens hun opleiding binnen. Wanneer
ze klaar zijn met de opleiding wil Het Laar ze
graag behouden. “Ook vroegen we leerlingen
HBO-Verpleegkunde hoe zij aankijken tegen
de ouderenzorg. Verrassend was dat ze een
heel verkeerd beeld daarover hebben”, aldus
Lianne. “Voor ons de taak om dat beeld bij te
stellen, zodat we ook een instroom krijgen via
de HBO-opleidingen. Verder leidt Het Laar zelf
leerlingen op via de BBL-leerweg en begeleiden
we BOL-leerlingen. We zijn er in geslaagd om
voor de komende jaren meer leerlingen in
Het Laar hun opleiding te laten volgen.”
5
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André Wijffels en
Rietje Vingerhoets
SLAGERIJ WIJFFELS
André Wijffels en Rietje Vingerhoets
in 1958 in hun geheel vernieuwde winkel
aan de Besterdstraat.

“Wij verkochten
eerder nasi en
bami dan de
Chinees”

André Wijffels (89) en Rietje Vingerhoets
(86) zijn 63 jaar gehuwd. Vanaf mei 2017
wonen zij in Het Laar. Iedere ochtend
wandelt André naar de brievenbus om het
Brabants Dagblad eruit te vissen. Want de
krant, die kan hij geen dag missen. Rietje
legt graag een kaartje met bewoners van
Het Laar. Ze eten regelmatig in Chapeau!
De trouwdag op 25 april 1955 was voor
slagerszoon André Wijffels en Rietje
Vingerhoets, dochter van een Tilburgse
touringcarbedrijf-houder, in meerdere
opzichten bijzonder. Op die dag mocht
André in de slagerij aan de Besterdstraat
86, een pand dat zijn vader Lauran in 1952
van de Tilburgse slager Sjef Zoontjes had
gekocht, voor zichzelf beginnen. En op
de receptie van hun trouwdag kwam de
voorzitter van de Tilburgse Slagersbond
St. Nicolaas André vragen of hij ook in het
bestuur wilde plaatsnemen. Lang verhaal
kort: het echtpaar heeft 20 jaar de slagerij
aan wat per 1963 Besterdring is gaan heten
gerund. En André was 20 jaar voorzitter
van de Tilburgse Slagersbond St. Nicolaas.
In 1990 kreeg hij daarvoor de zilveren
legpenning van de gemeente Tilburg.
In 1991 speldde burgemeester Gerrit Brokx
hem de eremedaille in goud op, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.

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.
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maakten’, aldus het opschrift
op het winkelzonnescherm. André was ook
zakenman. ‘Van voorganger Zoontjes hoorde
ik dat woensdag de slechtste dag van de
week was omdat hier dan de weekmarkt,
ook op de Besterdstraat, voor de deur stond
en zijn winkel door kramen aan het zicht
onttrokken werd...’ Gewapend met een paar
ringen boerenworst toog André naar de
marktkooplui met de vraag of zij de kramen
voor zijn winkel niet een metertje naar
links en rechts wilden opschuiven. Hetgeen
gebeurde, en de woensdag werd de beste
dag van de week. Na de winkel nog 10 jaar
verhuurd te hebben, verkochten André
en Rietje hun slagerij in 1985 aan ‘scharrelslager’ Rob van Ginhoven.

Maar zoals vaak in een klein familiebedrijf
was de onvoorwaardelijke inzet van echtgenote Rietje van belang voor het succes.
‘Nog voordat het eerste Chinees restaurant
in Tilburg opende, verkochten wij al bakken
bami en nasi, voor 1,25 gulden per pond,’
vertelt Rietje. ‘Dat was geheel nieuw voor
Tilburg; de kilo’s vlogen de deur uit.’ André
toonde zich de ware vakman door tijdens
zijn maandagse kokerij verse producten zelf
te vervaardigen, zoals balkenbrij, bloedworst
en boerenzult ‘zoals uw ouders hem zelf

Wie kent slagerij Wijffels nog?
Slagerij Wijffels maakte verse
producten zelf: balkenbrij,
bloedworst en boerenzult ‘zoals
uw ouders hem zelf maakten’,
aldus het opschrift op het
winkelzonnescherm.

André Wijffels en Rietje Vingerhoets in 2015
in de Winterefteling.
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Er-op-uit!
Lekker uitgaan of lekker binnen
blijven, het kan allemaal. In Het Laar
hoeft niemand zich te vervelen.
Er zijn circa 15 clubs om je bij aan te
sluiten. Er is vaak iets leuks te doen.
Het ‘gevoel van uitgaan’ wordt in huis
georganiseerd. Dus ook als u niet in
staat bent om bioscoop, muziekzaal of
theater te bezoeken, brengt Het Laar
kunst, cultuur en vermaak naar binnen.
Maar ook als u iets buiten Het Laar
wilt ondernemen, kunt u voor advies
terecht in Er-op-uit.

De 15 clubs van Het Laar zijn ook zeer zeker
de moeite waard. Ze hebben elk hun eigen
agenda en de leden ontmoeten elkaar op vaste
momenten. Ze worden ondersteund door
Het Laar en een aantal vrijwilligers zodat ze
zich kunnen focussen op juist datgene dat ze
leuk vinden. Zes dagen per week zijn er een of
meerdere clubs actief. Ook vindt er vaak een
groot evenement of een kleine activiteit plaats.
Op dinsdag bijvoorbeeld kunt u Meer Bewegen
voor Ouderen, hoogjassen, biljarten, jeu de
boulen, internetten en sjoelen. Een topdag!
Op andere dagen in de week zijn fitnessclub
Laarfit, het Laarkoor, de puttingclub, de handwerkclub, de bridgeclub, de schilderclub,
de petanqueclub, de klassieke muziekclub en
de Soepel & Stijfclub actief.

Sinds kort is de ruimte naast de receptie,
waar de wekelijkse bibliotheek is, omgetoverd
tot Er-op-uit. Er-op-uit wordt uitgebaat door
Aniëla Govaarts, de Coördinator Vrije Tijd,
Verenigingen en Vermaak (VVV) van Het Laar.
Alle informatie over de circa 15 clubs die
Het Laar rijk is, is daar te vinden. Zo ook de
tweewekelijkse activiteitenagenda waarin
nog meer informatie te vinden is over de
drukke uitgaanskalender van Het Laar.
En informatie over wat u kunt doen binnen
en buiten Het Laar. Heeft u hobby’s of een club
buiten Het Laar? Houd deze dan zeker aan en
blijf uw club bezoeken, is het devies van Aniëla.

Wilt u lid worden van een club, dan vult u een
aanmeldformulier in. Dat formulier is te vinden
in Er-op-uit en staat ook in het informatierek
tegenover de receptie. Natuurlijk kunt u lid
worden van meerdere clubs. Voor huurders
met een woonarrangement is het lidmaatschap
gratis, anderen betalen een kleine bijdrage.
Heeft u zelf een idee voor een nieuwe club?
Ook dat is mogelijk. Clubs ontstaan en verdwijnen, naargelang er animo voor is. Soms
ontstaan nieuwe clubs door initiatief van bewoners, soms door initiatief van vrijwilligers, er is
heel veel mogelijk in Het Laar. In Er-op-uit vindt
u alle informatie die u nodig hebt over (nieuwe)
clubs en activiteiten. Deel uw hobby met anderen
en wie weet ontstaat er een nieuwe club!

In the Picture
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Nieuws en
korte berichten

Carnaval 2018

Het was weer een gezellig feest met een
aantal mooie hoogtepunten. Loeske van
Twaalef en Gijs d’n Blaozer hadden de
avond van hun leven tijdens de Laarbruiloft, omdat eindelijk hun liefde werd
bezegeld. Een bezoek van Prins Etienne
d’n Irste met zijn gevolg, die toch weer
een gaatje voor Het Laar wist te vinden.
Het Kruikenpaar dat als huwelijksgeschenk
voor Loeske, Gijs en alle carnavalsvierders
van Het Laar advocaat met slagroom
meebracht. De vele dweilorkesten die
slechts voor een Schrobbelèr de sfeer
met hun muzikaliteit kwamen verhogen.
Meezingkoor Meepesaant zong op Aswoensdag samen de laatste middag uit.
Kortom een feest waar met veel plezier
op teruggekeken wordt.

Elektronisch cliëntendossier
‘ONS’ van start

Op 1 april is het nieuwe cliëntendossier ONS in gebruik
genomen. Het nieuwe registratiesysteem is als eerste
gestart in de wijkverpleging van Het Laar. Alle wijkcliënten
zijn ruimschoots geïnformeerd. Voor de start ontvingen
ze een brief met daarin een unieke eigen code zodat zij
en hun mantelzorger ook zelf inzage hebben in hun
dossier via de besloten website carenzorgt.nl. Carenzorgt
biedt ook de mogelijkheid om berichten met medewerkers
van Het Laar te delen. In het najaar gaat het gehele Laar
met Ons werken.

Aandacht voor dementie met
‘Oploskoffie’

Een bijzondere Vergeet me niet-avond met ‘Oploskoffie’, een theatervoorstelling door Pythia Winia op
19 maart. Er was erg veel herkenbaarheid met de
moeder, dochter en kleindochter die ze op het podium
neerzette. Aan het einde kwam nog een interessante
nabespreking op gang tussen de bezoekers die zelf
dagelijks ervaren wat het is om dement te zijn, of
als mantelzorgers of familie met dementie te maken
hebben. Pythia gaf mooie tips en tricks mee, waar
alle aanwezigen hun voordeel mee kunnen doen.

Kenji
Vrijwilligersdiploma voor de
voorpagina

Politiek en stemmen in Het Laar

Maar liefst 10 politieke partijen die meededen aan
de gemeenteraadsverkiezingen brachten 8 maart
een bezoek aan Het Laar. De bewoners waardeerden
het om persoonlijk met de leden van de diverse
partijen in gesprek te gaan. Door de veelheid aan
partijen wordt stemmen er niet makkelijker op.
Mogelijk dat deze middag toch meer mensen naar
de stembus trok, iets wat de politieke partijen graag
zien. 21 maart was het zover en werd het stembureau
in Het Laar ingericht. Voor de stemmers van Het Laar
en daarbuiten uit de wijk was er koffie om na te
praten. Er zijn heel veel kopjes koffie geschonken.

Een warme sjaal als kunstproject

Eind 2017 vroeg Pepita Aarts, 2e jaars kunststudent van
Fontys, of Het Laar mee wilde doen aan haar kunstproject.
Een vriendin van Pepita verloor het afgelopen jaar haar
moeder en Pepita wilde iets voor haar doen. Ze wilde haar
vriendin een warme sjaal geven. Een sjaal van minimaal
24 meter lang, uit vele stukjes, waar door velen moeite en
liefde in gestoken is. Elk stukje sjaal als een warme knuffel.
Om haar vriendin zo het idee te geven dat ze er niet alleen
voor staat, dat er altijd mensen zijn die om haar geven.
Pepita vroeg of de handwerkclub van Het Laar aan de slag
wilde gaan. Uiteindelijk leverden de handwerksters een
bijdrage van maar liefst acht meter aan de warme sjaal.

Nieuws van de Cliëntenraad en de Huurdersvereniging

In december 2017 stond Kenji Hommel op
vrijwilliger met
van het Brabants Dagblad. Hij was de jongste
is vrijwilliger
ji
een vrijwilligersovereenkomst in Tilburg. Ken
zit. Dat werd zo
in Het Laar, terwijl hij nog op de basisschool
t, ook nog
uniek bevonden dat na de reportage in de kran Kenji.
van
Omroep Brabant langskwam voor een portret
door de
kt
Uiteindelijk werd Het Laar op de vingers geti
ijd van Kenji
gemeente Tilburg omdat een kind van de leeft
Kenji toch als
niet zulke overeenkomsten mag sluiten. Om
ördinator
vrijwilliger te erkennen, maakte vrijwilligersco
r Kenji.
voo
Carin Laros alsnog een vrijwilligersdiploma

De Cliëntenraad en de Huurdersvereniging van Het Laar onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om gezamenlijk op te gaan in een Bewonersraad. Deze Bewonersraad behartigt zowel de
belangen van de zorgcliënten als van de huurders. Omdat de vraagstukken waarover met de Raad
van Bestuur wordt gesproken in omvang en complexiteit toenemen wordt eveneens gekeken naar
de meerwaarde van het werken met een secretaris. Het voorstel ligt voor om 60% van de leden
in de Bewonersraad uit Het Laar te betrekken en 40% van buiten Het Laar. Denk bij deze laatste
groep aan bijvoorbeeld wijkbewoners en mantelzorgers. De Bewonersraad zal, zoals hier nu naar
wordt gekeken, gaan werken met adviescommissies. Gedacht wordt aan een commissie voor
Zorgzaken, voor Woon-/huurzaken, voor Lief & leed, voor Faciliteiten, activiteiten & evenementen
en voor Organisatievraagstukken. De commissies, die bestaan uit leden van de bewonersraad die
affiniteit hebben met het specifieke aandachtsgebied, adviseren de voltallige raad. Besluitvorming
over de oprichting van de Bewonersraad moet nog plaatsvinden.
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In Het Laar hangt een ideeënbus.
Hoe werkt dat?
Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
bezoekers van Het Laar vullen tips en ideeën
in op de kaarten. Deze kaarten kunt u vinden
naast de brievenbussen in de gang naar de
wasserette en in Laarhoven. U schrijft uw
idee of tip op de kaart en post deze in de
brievenbus, die in de gang naar de wasserette
hangt. Ook anonieme kaarten tellen mee!
We kunnen u dan echter niet persoonlijk
berichten over de behandeling van uw tip.

er een nieuwe, grote stijlvolle klok. Dus, heeft
u een goed idee of een leuke tip voor Het Laar
en haar bewoners? Zet het op de kaart en er
wordt aan gewerkt, zoals u ziet!

‘Het gevoel
ertoe te doen’
Het welzijn van de bewoners, het betrekken
van mantelzorgers en de medewerkers
trots maken op hun werk, dat staat
centraal in Waardigheid & Trots. Het Laar
investeert ook in 2018 in extra voorzieningen en maatregelen. Welke zijn dat?

Twee verzoeken kwamen binnen over restaurant Chapeau! Een bezoeker trok de stoute
schoenen aan door te vragen of er iets aan de
muziek gedaan kon worden. Soms klinkt er
zware klassieke muziek, ‘waardoor’, volgens
de indiener, ‘het restaurant op de aula van een
crematorium lijkt’. De playlist van muziek in het
restaurant is inmiddels aangepast. Lichtere muziek klinkt nu en op sommige momenten is het
ook gewoon stil. Dat wordt ook gewaardeerd.
Daarnaast kwam er een verzoek binnen dat
niet met de oren, maar met de ogen te maken
heeft. Aan de muur in Chapeau! hangt een
kleine klok, formaat keukenklok. Heel moeilijk
om vanaf een afstandje de tijd te lezen, vinden
de bezoekers. Inmiddels hangt

Familieperikelen rond onze dochter van (toen) 5 jaar.
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En als ik hem dan liefjes vroeg van wie ik dat
dan had gekregen
bleef ‘ie vaag en werd er in alle talen gezwegen.
Maar ook Opa kon het niet laten
om zeer gewichtig over zijn kleindochter te praten
En als ik het tweetal zo eens af wou remmen
was de boel helemaal niet meer te temmen
Ik ben toen stiekem toch aan het denken gegaan:
karakters kunnen écht wel een generatie overslaan.
Ons lieve Moeke op de achtergrond
hoorde en zag het aan, maar hield vooral haar mond.
BB
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>

Als ik je ‘s avonds in je bedje legde
en zachtjes “welterusten vlindertje” zegde
dan draaide je lui nog even terug
en riep je na een aantal treden
“welterusten mamavlinder” en tevreden
sliep je in op je rug.
Maar zo nu en dan
als de vlam was in de pan
ging dit ritueel niet van een leien dak
en zo gauw ze geland was onder haar dek
schreeuwde ze met een enorme bek
“vind je mij niet lief meer dan?”
Opa de Bont zei “dat heeft ze van jou,
al dat driftige en al dat gemauw”.

In Laarhoven wonen dementerende ouderen.
Ook van Laarakker en Laarzicht brengt een
aantal bewoners hun dag door in de huiskamers van Laarhoven. Daar worden activiteiten
georganiseerd die aansluiten bij de doelgroep.
Het gaat erom dat iedere bewoner voelt dat
hij of zij ertoe doet.
In 2017 was er uitbreiding van huiskamermedewerkers. De extra inzet heeft positieve effecten.
Er is meer ruimte voor individuele aandacht en
groepsactiviteiten. Bewoners eten beter door
meer rust en begeleiding aan tafel. Daarom
continueert Het Laar deze extra inzet.
In Laarhoven worden miMakkers ingezet. Dat is
een soort clown, een zielemaatje, dat zorgt voor
contact als taal niet meer vanzelfsprekend is.
Door contact met de miMakker zijn bewoners
levendiger en hebben meer plezier. In 2018
komt de miMakker vier uur per week extra.
Religie is voor veel bewoners van groot belang,
ook al is dementie in een vergevorderd stadium.
Het biedt troost, veiligheid en herkenning.
De muziek, de rituelen en de verhalen blijven
voortleven. Het Laar kiest daarom ook in 2018
voor extra inzet van de geestelijk verzorger.
In 2017 zijn binnen Het Laar diverse activiteiten
op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd. Het stimuleert het onderlinge contact,
zet aan tot beweging, inspireert en verbindt

mensen. Daarom worden ook in 2018 extra
mogelijkheden geboden, afgestemd op de
bewoners en mantelzorgers.
In Het Laar werkt een activiteitenbegeleidster,
gespecialiseerd in aromazorg. Ze verzorgt
handmassages en badmomenten. Bewoners
zijn na de behandeling zeer ontspannen, zowel
mentaal als fysiek. Daarom wordt het aantal
uren uitgebreid. Ook gaat de activiteitenbegeleidster een medewerker en een vrijwilliger
scholen in aromazorg.
In 2018 wordt nog een tovertafel aangeschaft.
Dat is een kastje dat boven een tafel hangt en
beelden projecteert op de tafel, zoals vissen,
herfstblaadjes of een bal. Een infraroodsensor
detecteert handen op de tafel waardoor de
bewoners bijvoorbeeld de blaadjes van de tafel
kunnen vegen of de bal overtikken. Zo wordt de
apathie van sommige dementerende ouderen
doorbroken en komen ze in beweging.
Voor Laarhoven wordt een MOTOmed aangeschaft. Dat is een apparaat waarmee armen
en benen door een motor of op eigen kracht
worden getraind. Op een veilige en leuke manier
gaan de bewoners bewegen. Dat heeft een
positief effect op de gezondheid en op sociaalemotioneel gebied.
Voormalig staatssecretaris Van Rijn presenteerde zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om
de verpleeghuiszorg te verbeteren. Waardigheid
& Trots maakt extra inzet van middelen om de
ouderenzorg te verbeteren mogelijk. Het draagt
eraan bij dat de trots en het zelfbewustzijn in
de zorgsector weer terugkomt.
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mooi afscheid

Beste bewoners, collega’s en vrijwilligers,
Wat heb ik een mooi afscheid mogen meemaken. Uw belangstelling heeft mij niet onberoerd gelaten. Eenmaal thuis moest ik alles
even laten bezinken. Prachtig dat de bewoners
een “Hendrik Groen” achtige actie op touw
hebben gezet met als cadeau het kunstwerk
en een bijdrage aan een reis naar Rome. Het
kunstwerk heeft nu een mooi plaatsje in onze
huiskamer en in het voorjaar krijgt het boompje van de collega’s een speciale plek in de
tuin. Ik vergelijk de 28 jaar bij Het Laar met een
goed boek. Verreweg de meeste hoofdstukken
mooi en goed, soms ook een paar taaie. Het
slot was in één woord geweldig. Het boek is nu
uit en ik kan u zeggen, het was een fantastisch
boek. Ik wil u bedanken voor uw gezelligheid,
uw belangstelling en zeker uw vertrouwen,
waardoor we samen belangrijke zaken voor
elkaar gekregen hebben. Het gaat u allen
goed, geniet en wie weet tot ziens.
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Wie
doet er
mee?

In deze rubriek bekijken we foto’s
uit het oude Tilburg. Soms zijn de
objecten niet meer zichtbaar in het
straatbeeld, soms nog wel.

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. De oplossing is iets waar
instellingen in de winter last van kunnen hebben. Stuur de oplossing naar babbelaar@hetlaar.nl op stop de oplossing
in de brievenbus van de Babbelaar. Deze brievenbus is verhuisd naar de gang van de wasserette. De goede oplossing is
de vorige keer gewonnen door A. Mommers, app. 391, die hiermee een cadeaubon van Het Laar heeft gewonnen.

brievenbussen

Pulverseerglas
Pumperemunt
Punder
Puntböltje

kookvrouw, kookster
Praatjes, bluf
Waardeloze rommel
peluw, een met kaf of
veren gevulde zak op
het bed
glazen potje met deksel
waarin H.olie
Pepermunt(jes)
ponder, weegstok, unster
spits toelopend
(papieren) zakje

Wie weet wat dit is (was) en waar
de foto gemaakt is?
U kunt uw oplossing mailen naar
babbelaar@hetlaar.nl of in de
brievenbus van de Babbelaar doen.
De brievenbus is verhuisd naar de
gang van de wasserette.

De winnaar van de fotopuzzel uit de vorige Babbelaar is
P. Smits-Dekkers, app. 157, die hiermee een cadeaubon
van Het Laar heeft gewonnen. De goede oplossing was
de AaBe-etalage aan de Heuvel.

Met het opnieuw inrichten van Er-op-uit is
de muur aan de buitenkant ook in de nieuwe
frisse kleuren geschilderd. Daardoor zijn de
brievenbussen die daar hingen verhuisd.
U vindt de brievenbussen voor de batterijen,
Babbelaar, Pastorale Dienst, Kapsalon,
Personeelsvereniging en de Ideeënkaart nu
een stukje verder doorlopen in de gang naar
de wasserette, naast de brievenbussen van
de medewerkers van Het Laar.

Prösvrouw
Pròts
Prulderij
Pulling

En langs het tuinpad van mijn vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat het nooit voorbij zou gaan

Club in oprichting

Nadat restaurant Chapeau! een tweetal keer een
succesvolle wijnproeverij georganiseerd heeft,
is er nu in Het Laar een wijnclub in oprichting!
Verwacht wordt dat er genoeg belangstelling voor
deze club zal zijn om verschillende activiteiten
rond het thema wijn te organiseren. De laatste
wijnproeverij dateert van 6 maart. Er was zoveel
belangstelling voor, dat de proeverij in de Laarzaal
plaatsvond. Genieten staat voorop in aangenaam
leven met Het Laar. Heeft u belangstelling voor
deze club, dan kunt u dit kenbaar maken bij
Aniëla Govaarts in Er-op-uit.

Frank Maas

Tilburgse Zegswijze

Wie kent niet uit het liedje
‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld
deze slotzinnen?

Luisteren in je leunstoel

Vrijwilligers van ContourdeTwern komen in
Het Laar verhalen voorlezen onder het mom
van ‘Luisteren in je leunstoel’. Vindt u het leuk
naar verhalen te luisteren, haalt u graag herinneringen op, vertelt u zelf ook graag verhalen
en vindt u het gezellig dit samen met anderen
te doen? Elke donderdag om de week kunt u
in de Mijmerij van 10.30 tot 11.30 meedoen.
We beginnen op tijd met een kopje koffie.

1

1

Wat lezen de vrijwilligers van ContourdeTwern in Het Laar voor?

2

Wat breidt de handwerkclub in het Laar met kunststudente P. Aarts?

3

Hoe mochten de medewerkers dromen over hun werkomgeving?

4

Woord van dank van ….. … na zijn afscheid.

4

5

Wat werd er ma 15 maart tijdens Vergeet Me Niet Opgevoerd?

5

6

Welke verse producten maakte Slagerij Wijffels vroeger zoal?

6

7

Welk bewegingsapparaat wordt aangeschaft voor Laarhoven?

7

8

Van welke school waren er leerlingen tijdens NL DOET op 9 maart?

8

9

Wie helpt er elke wo ochtend met haken, breien en borduren?

9

2
3

10 Wat bedoelt men in Tilburgse Zegswijzen met waardeloze rommel?
11 Burgemeester Weterings onthulde een paddenstoel waarop vier …… staan.

11

12 Hoe heet het nieuwe in gebruik genomen cliëntendossier?

12

colofon

Bron: Tilburgs vur tonpraoters en aandere saawelèèrs, door
Frans Verbunt. Gezocht en gevonden door Jan van Beurden.
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De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van
Het Laar en verschijnt in een oplage van 650 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 Servicebureau 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.nl

‘Was alles naar
wens, mevrouw?’

Het leken wel een stel jonge honden, zo energiek stortten de jeugdige leerlingen van
het Tilburgse ROC VeVa zich op de klusjes in Het Laar tijdens NL Doet van 9 maart.
Ze reinigden tientallen houten tuintafels en tuinstoelen en zetten ze opnieuw in de beits.
Met de hogedrukreiniger spoten ze vele terrassen schoon. Samen met een groep medewerkers
van de gemeente Tilburg, die de bloemborders en de plantpotten lenteklaar maakten, werd
deze dag voor vrijwilligers - NL Doet - een groot succes. De ROC-leerlingen worden opgeleid
voor functies binnen veiligheid en defensie. Discipline en hiërarchie zijn geen toverwoorden,
maar realiteit voor deze kids. Na de hele dag in het gareel gelopen te hebben, was de beer los
aan het einde van de middag. Tot het eindappèl.
Vrijwilligerscoördinator Carin Laros wilde de leerlingen
bedanken, en ineens namen ze, zoals geleerd,
de houding aan.
‘Alles was echt naar wens jongens, jullie
hebben het geweldig gedaan.Bedankt!’

