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Wat doet u graag?

Vrijwilligerscoördinator Carin Laros: “Als je
nog maar net in Het Laar bent komen wonen, ben je nog niet helemaal op je gemak.
Vrijwilliger Coby Melis beseft dat. 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 Hermien. Een mooi voorbeeld van
eigen initiatief van vrijwilligers om nieuwe
bewoners wegwijs te maken. Eenmaal in
Het Laar, komen de bewoners in contact met
een vrij constant aantal van 150 vrijwilligers.
Ze werken onder andere als chauffeur, als
Laarambassadeur, in het internetcafé, in de
huiskamers, in de verschillende clubs, maar
ook in de tuinen en als persoonlijk bezoeker

van bewoners. Of ze schrijven een rubriek
en een column, zoals Bep en Harrie, die je
vanaf nu in deze Babbelaar kunt lezen.
Als vrijwilligerscoördinator houd ik me bezig
met het vrijwilligersbeleid. De veranderingen
die we in de zorg zien nemen we mee naar de
vrijwilligers. Dat betekent dat ook hen scholing
wordt aangeboden. Dit jaar houden we een
benchmark, waarin de vraag of we het goed
doen met onze vrijwilligers bovenaan staat.
Samen met het vrijwilligersplatform stimuleren we dat de teams op de verschillende
afdelingen waar de vrijwilligers werken, ook
zelf contact met de vrijwilligers onderhouden,
ze erbij betrekken. Tegenwoordig zijn vrijwilligers moeilijker te vinden, toch hebben we niet
te klagen bij Het Laar. Maar in de toekomst
verandert dit misschien. Hoe blijven we vrij-

willigers aan ons koppelen, dat is belangrijk.
Ik zie de laatste tijd meer jongeren bij Het Laar
komen, ook dat is heel erg leuk. Ze kiezen heel
bewust voor dit werk. En we hebben twee vrijwilligers die al 30 jaar in dienst zijn. Dat vieren

we uitbundig tijdens het etentje voor vrijwilligers. Wat ik ze vertel is: zoek wat voor jou leuk
is om te doen. Loop eerst eens mee en bedenk
daarna wat je wilt. Er is zoveel meer binnen
Het Laar dan mensen aanvankelijk denken.”

het Laar van morgen
Iedere dag wordt er door onze medewerkers
en vrijwilligers samen met mantelzorgers
gezorgd voor (wijk)bewoners van Het Laar.
En dat gaat goed! Enthousiast en vol levensplezier zorgen we er samen voor dat iedere
dag weer een fijne dag is.
Maar we staan niet stil, we denken ook aan
Het Laar van morgen! Cliënten, financiers,
vrijwilligers, familie, medewerkers enz.
denken met ons mee. Op pagina 4 leest u
hoe we dat bij Het Laar doen.
Een ding weten we zeker: Het Laar van
morgen is ongetwijfeld anders dan Het Laar
van vandaag.
We houden u op de hoogte.
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25 juni deed Het Laar mee aan Kunstroute de Blaak. Op negen adressen in de Blaak lieten kunstenaars
hun werk zien. In Het Laar toonden enkele leden van onze schilderclub hun werk. Ook schilderijen van
het Atelier van Hanneke Bollen waren te bezichtigen. De expositie werd druk bezocht en was een succes.
3
De schilderijen zijn nu nog te zien in de doorloop.
3

ver
o
n
e
k
n
e
d
e
e
M
n
e
g
r
o
M
n
a
v
r
Het Laa
“Als consultant in de Farmacie kwam ik
bij veel zorgcentra voor diverse audits”,
vertelt Ingrid van Broekhoven. “Mijn
ouders woonden in Het Laar en al snel
merkte ik dat het er bij Het Laar uniek
en anders aan toeging in vergelijking
met die andere huizen. In 2016 kreeg
ik de vraag of ik lid wilde worden van
de cliëntenraad, die de belangen behartigt van de bewoners van Het Laar.
Mijn ouders hadden het erg naar hun
zin in Het Laar. Ik wilde iets doen voor
de cliënten. Dus toen die vraag kwam,
hoefde ik er niet over na te denken”,
licht Ingrid haar beslissing toe.
Na het overlijden van beide ouders wilde ze
graag bij de raad betrokken blijven, vertelt ze.
“De raad bestaat grotendeels uit bewoners,
want die zijn uiteindelijk dagelijks bij Het Laar
betrokken en dus heel belangrijk. Ik ben positief
kritisch, ik lees me altijd in in de stukken, ik draag
de cliëntenraad een warm hart toe,” aldus Ingrid.
Als lid van de cliëntenraad is ze sinds kort ook
deelnemer van een nieuwe strategiegroep die
zich buigt over het meerjarenbeleidsplan ‘Het
Laar van Morgen 2018-2020’. “Daar zijn twee

externen voor ingehuurd die ons, de werkgroep bestaande uit personen uit alle gelederen
van Het Laar zoals medewerkers, vrijwilligers
en ik als cliëntenraadslid/mantelzorger, op
een leuke, enthousiaste manier begeleiden.
In de eerste bijeenkomst moesten we denken
vanuit de drie aspecten: Waarom, Hoe en Wat
doen we in Het Laar. We gingen dieper in op
de kernwaarden van Het Laar en hoe we die
inzetten, wie onze klanten zijn, of we bruisend
zijn”, blikt Ingrid terug. Ze ervaart de bijeenkomsten als een dynamisch proces waarbij
iedere deelnemer aan het denken gezet wordt
over de toekomst. De generatie bewoners die
eraan komt is immers anders en mondiger dan
de huidige. Er moet over nagedacht worden
hoe daar op in te springen. Er volgen nog twee
sessies waar Ingrid met plezier naar uitkijkt.

‘petje af, dat heb
je goed gedaan!’
Teamleider restaurant Eric de Bakker heeft
er zin in: “Er staat heel wat te gebeuren
in het restaurant. We laten het restaurant
en het grand café meegroeien met onze
gasten. We kijken naar de toekomst. De
zeventigers van nu houden van andere
horeca dan de negentigers. We laten
de horeca meebewegen met de trends.
Niet achter de feiten aanlopen, maar een
stapje voor zijn, onze gasten verrassen.

Ingrid kijkt naar de toekomst: “Het Laar organiseert ontzettend veel voor haar bewoners.
Maar je ziet dat de zorgzwaarte toeneemt.
Een passende aansluiting van evenementen
bij sommige ziektebeelden is gewenst. Daarnaast kunnen we meer gebruik maken van de
inbreng en de beleving van de mantelzorger
en de vrijwilliger. Hun bagage en ideeën zijn
heel waardevol.”

Binnenkort in juli start de verbouwing van het
restaurant. Van 17 tot en met 22 juli zal midden
in het restaurant een gedeelte met schermen
afgezet worden. Daar zal de nieuwe bar komen.
En met alle technische snufjes vanuit de kelder
gerealiseerd, wordt de bar het middelpunt in
het restaurant. Het zal even wat overlast geven;
als bewoners dat niet wensen, kunnen ze altijd
in hun appartement blijven om te eten.
Dat is de eerste fase, vertelt Eric. “De tweede
fase is in 2018 gereed. Waar nu het buffet en
de bar is, met daarachter de kleine keuken, zal
ingericht worden als onderdeel van het restaurant met zitplaatsen. De keuken komt wat meer
via de zijkant naar voren en zal open zijn. Met
een bar middenin het restaurant, kun je sterker
verschillende sferen inkleuren. Je breekt de
zaal in twee delen. Aan de ene kant kun je het
sjiek houden en aan de andere kant komt het
cafégedeelte.”

het Laar van morgen
Vaak maken organisaties het opstellen van een
meerjarenbeleidsplan nodeloos ingewikkeld.
Om tot het meerjarenbeleidsplan Het Laar
van Morgen 2018-2020 te komen doet Het
Laar het anders. Het Laar haalt de kennis en
de beleving van de belangrijke thema’s direct
op bij de mensen die in de toekomst het plan
ook zullen gaan uitvoeren: dat zijn de medewerkers, de vrijwilligers, de mantelzorgers en
cliëntenraadsleden. Wat bewoners willen, is
voor het grootste deel wel bekend bij deze
deelnemers. De bestuurder van Het Laar bepaalt de richting en de thema’s. Daarna geeft
de strategiegroep daar invulling aan. Hierin
staat de beleving van de bewoner centraal.

Eric heeft al jarenlang ervaring in de horeca:
als sommelier, gastheer en ondernemer in onder
andere Prinses Juliana in Valkenburg, de Swaen
in Oisterwijk en Lucebert van Theaters Tilburg.
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“In dienst treden bij Het Laar is voor mij de kern
van mijn werk: het omgaan met mensen, het
brengen van service. Je kunt er heel veel van
jezelf in stoppen omdat je direct in contact bent
met de bewoners. Toen ik voor het eerst bij
Het Laar binnenliep, dacht ik ‘Wat een modern
gebouw voor ouderen en wat leeft het hier!’
Het deed me denken aan een luxe overdekt
winkelcentrum. Een mooie levendige omgeving.”
Eric vervolgt: “Maar ik zag ook een groot onoverzichtelijk restaurant, waar het niet meteen
gezellig is. Een moeilijke ruimte om goed in te
richten, want er moet alles kunnen, optredens
en dineren. Dat bijt elkaar soms. Vooral als er
’s avonds optredens zijn, dan kunnen de mensen
die ’s avonds in het restaurant eten, daar hinder
van hebben. Daarom gingen we plannen maken
voor een andere aanpak.”
Bij een nieuwe aanpak hoort een nieuwe naam
van het restaurant. De leden van de cliëntenraad kozen uit een aantal voorstellen een paar
namen, die als keuze onder de Laarbewoners
werden gepresenteerd. Uiteindelijk kwam
Chapeau! uit de bus. “Waarom Chapeau!”, stelt
Eric, “Het betekent: petje af, goed gedaan! We
zeggen Chapeau! voor onze oudere bewoners,
die elkaar blijven opzoeken in het restaurant om
er een leuk moment van te maken. Chapeau! is
een pluim voor de medewerkers, vrijwilligers en
mantelzorgers die dat ook mogelijk maken. We
kiezen hiervoor, omdat het restaurant duidelijk
een ander onderdeel is van Het Laar. In Het Laar
woon je, word je verzorgd, ben je huurder.
Maar bij Chapeau! ben je gast, ben je er even
uit, daar zoek je de gezelligheid op.”
5
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mieke keusters-huijbregts
van Bakkerij keusters

“met een
bakkerij
blijf je aan
het werken”

Bakkerij Keusters was in 1989 al 100 jaar
in hetzelfde pand aan de Sint Josephstraat
gevestigd. In 1889 kwam de bakkerij in
de familie, overgrootvader Harrie startte
Bakkerij Keusters. De derde Harrie in de
stamboom die de bakkerij draaide, deed
dat van 1959 tot 1989. Deze Harrie Keusters
trouwde in 1959 met Mieke Huijbregts.
Mieke Keusters-Huijbregts (84) woont nu
ongeveer anderhalf jaar in Het Laar. “Na het
overlijden van mijn man in 2014 vond ik dat
het stilletjes aan wel verstandig was om te
verhuizen naar Het Laar.”
Precies 100 jaar vormde de bakkerij de
broodwinning voor drie generaties Keusters.
“Bij het 100-jarig bestaan hebben we een
boekje laten maken met foto’s en verhalen
van vroeger. Gelukkig was er in de familie
nog heel veel bewaard gebleven. Foto’s
van Harrie’s vader die als jonge jongen de
broodkar duwde, de leerjongen Janus met
de hondenkar, de aanschaf van de eerste
auto, een T-ford in 1929, de vele verbouwingen die de bakkerij doormaakte.”
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Mieke was zelf een bakkersdochter, van
Bakkerij Huijbregts op het Oranjeplein in
Loon op Zand. Ze kende het klappen van
de zweep wel toen ze bakkerszoon Harrie
leerde kennen. “In 1959 zijn we getrouwd.
Terwijl ik wist dat je in een bakkerij nooit
klaar bent met werken”, lacht Mieke. “Maar
je ontmoet elkaar en dan is dat toch meteen
vertrouwd. De herkenning van de gezinnen
waar je uit komt. We zijn 55 jaar gelukkig
getrouwd geweest en kregen drie kinderen.
Onze oudste zoon noemden we Harrie.
Want hij zou de bakkerij overnemen dachten
we. Maar de kinderen kozen toch een ander
bestaan.” Mieke werkte in de bakkerij als
een soort manusje van alles, zegt ze. Achter
de schermen, de administratie, maar ook
met schoonzus Riet in de winkel en de

Wie kent Bakkerij Keusters nog?
Kwaliteitsbrood aan de St. Josephstraat, dat leverde Bakkerij
Keusters. “Mijn man Harrie was
een echte broodbakker. Dat was
zijn specialisatie. En de poffers,
broodjes gevuld met kaneel en
bruine suiker. Mieke KeustersHuijbregts vertelt hoe ze samen
met haar man Harrie eind jaren
vijftig de bakkerij van zijn vader
Harrie overnam.

toer deed ze ook geregeld. Altijd werd er
gewerkt. “Sinterkaas en kerstmis waren het
drukst. In november begonnen we met speculaas, in december bakten we duizenden
worstenbroodjes. Elke ochtend om 7.00 uur
ging de winkel al open. Veel klanten haalden
zelf hun brood. Op de vrijdagen en zaterdagen
was het altijd heel druk. Harrie stond elke
dag om 04.00 uur op. Op de vrijdagmiddag
ging hij dan nog even naar bed, om verder
de hele avond en nacht door te werken tot
08.00 uur zaterdagochtend.”
In 1989, toen de bakkerij 100 jaar bestond
verkochten ze de zaak aan Bakkerij Pastoor.
“Ik zeg wel eens dat ik blij ben dat mijn
kinderen het niet overgenomen hebben,
want dan zou ik nu misschien nog in de zaak
staan. Bij familiebedrijven zie je dat vaak.”
Met bakkerij Keusters zijn we in de Babbelaar
inmiddels al aan de tiende ondernemer toe.
Op www.hetlaar.nl kunt u ze allemaal nog
nalezen. Er wonen in Het Laar veel meer
ondernemers. Allemaal hebben ze prachtige
verhalen, die door iedereen herkend worden.
‘Wie wil mijn verhalen nou horen? Ik hoef niet
zo nodig in the picture’, is wat we vaak horen,
als we ze vragen hun verhaal te vertellen. Wist
u dat deze rubriek, de Tilburgse Middenstand
van Toen, een van de best gelezen stukken in
de Babbelaar is? Daarom vragen we u niet
bescheiden te zijn en uw medebewoners te
trakteren op uw verhaal van vroeger. U kunt uw
tips over ondernemers in Het Laar doormailen
naar babbelaar@hetlaar.nl of in de brievenbus
stoppen van de Babbelaar bij de receptie.

Precies 100 jaar vormde de
bakkerij de broodwinning voor
drie generaties Keusters
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Van koffie met gebak tot cateren voor
meer dan 100 personen
“Casselerrib met krielaardappeltjes
en bietjes”, meldt Mieke en schept
aan het buffet in het restaurant de
krielaardappels op. Ze passeert het
bord naar Elly die er de casselerrib
en bietjes bijlegt. Vervolgens serveert
Angela de maaltijd aan tafel in het
restaurant.
Rond dezelfde tijd belt Steffanie aan bij het
appartement van meneer en mevrouw Hessels
in Laarakker. Meneer doet open en heeft
het tafelzuur al klaargezet. Zijn vrouw neemt

De bewoners in het restaurant maken aan
tafel de keuze uit een aantal menu’s, de maaltijden worden aan tafel geserveerd. ‘s Middags
wordt er in de huiskamers van Laarhoven
gegeten. Net als bij de Dagbesteding en in de
ontmoetingsruimte van Laarakker. Daar wordt
de tafel gedekt voor de bewoners die gezamenlijk willen eten. ’s Middags worden alle gebruikte
serviesgoed, bestek en keukenmaterialen in
de afwaskeuken door de meterslange wasstraat
gehaald. ’s Avonds herhaalt dit proces zich weer.
Dan is het restaurant geopend voor de bewoners die liever ‘s avonds de warme maaltijd
eten. Ook bewoners die in hun appartement
eten, krijgen de maaltijd bezorgd. De keuken
van Het Laar kookt dagelijks voor 340 personen.

plaats en Steffanie serveert de diners aan tafel.
Kipsaté met rijst en boontjes voor meneer
en een kippenboutje met aardappelpuree en
tuinbonen voor mevrouw. Even daarvoor zijn
deze maaltijden dagvers in de keuken bereid.
De maaltijden van de bewoners die in hun
appartement eten, worden opgeschept aan
de lopende band en in een warmhoudwagen
vervoerd. Deze bewoners kiezen zelf tevoren
uit de menulijsten wat ze willen eten, ze vullen
dat in en stoppen de lijsten in de brievenbus
bij de receptie.

’s Ochtends en ’s middags is het Grand Café
geopend. Bakkerij Geerts levert vers gebak, in de
keuken worden verse appelflappen gebakken.
Bezoekers nuttigen koffie met een gebakje of
bestellen gerechten van de kleine kaart, zoals een
belegd broodje, een biefstukje of een ijscoupe,
die in de keuken vers bereid worden. Soms willen
de bezoekers nog wel eens een borrelgarnituurtje bestellen. Met lekker weer is ook het terras
geopend, waar de gasten goed van genieten. Op
het moment van dit schrijven bereiden keuken en
horeca naast de gebruikelijke werkzaamheden
een extra avonddiner voor 100 personen voor.
Dat betreft het jaarlijkse diner voor vrijwilligers.
Extra aanpoten dus vandaag voor de medewerkers van de keuken en de horeca!

In the Picture
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Nieuws en
korte berichten

stuDenten houDen quiz

FotoaLBum Feest 13 apriL kLaar

De succesvolle modernisering van Laarzicht
werd 13 april bekroond met een knalfeest,
geopend door burgemeester Noordanus.
Buiten en binnen Het Laar stonden diverse
foodtrucks waar de lekkerste dingen verkrijgbaar waren. Van dit feest is een fotoalbum
gemaakt dat nu ter bezichtiging op de leestafel
bij het Binnenplein ligt. Er staan ruim 100
foto’s is. De kans dat er iemand op staat die
u kent is dus groot, ga vooral even kijken. En
wilt u foto’s bijbestellen, ook dat is mogelijk.
Bij het album ligt een lijst waar u de nummers
van de gewenste foto’s kunt invullen. We zorgen
er dan voor dat ze bij u bezorgd worden.

Leuk, een appeLtaartConCert!

Bewoners en medewerkers van Laarhoven en de Dagbesteding werden 8 mei
getrakteerd op iets speciaals: een appeltaartconcert. De combinatie van klassieke
muziek en appeltaart met slagroom
zorgde voor een bijzondere zintuigelijke
ervaring. De sfeer in de huiskamers was
intiem. De violist, gitarist en cellist trokken als troubadours van huiskamer naar
huiskamer, om telkens een aantal bijzondere muziekstukken te spelen. De ene
bewoner genoot in stilte met de ogen
dicht en de ander deinde mee met het
ritme. Na elk concert werd er een lekker
stuk appeltaart met verse slagroom
geserveerd. Smullen!

e D e n?
B e n t u t e v rvr
en in
edenheidsonderzoek

In juni vonden er Te
ltaten
io juli zullen de resu sed
m
,
ts
aa
pl
ar
La
et
H
ging
ling zijn er 30 verzor
bekend zijn. Monde woners van de verbe
huisbewoners en 15 Daarnaast ontvingen er
d.
pleging geïnterview n schriftelijke vragenee
81 thuiszorgcliënten ersonen van 96 bewoners
tp
ac
lijst, zo ook de cont
zoeksorgd worden. Onder de
rz
ve
of
d
eg
le
rp
ve
e
di
em
de interviews en ne
bureau Facit houdt zal via diverse media van
li
vragenlijsten af. In ju nd gemaakt worden.
ke
be
n
Het Laar de uitslag
nog niet ingevuld, da
Hebt u de vragenlijst li doen.
ju
kunt u dat nog tot 9

nieuWs van De CLiëntenraaD

Pieter, Marloes, Jennifer, Adriaan, Evi en
Wouter, 2e jaars psychologiestudenten van
de universiteit Tilburg, lieten een aantal
bewoners van Het Laar op woensdag 7 juni
flink zweten. Als onderwijsopdracht onderwierpen ze de bewoners aan een quiz met
vragen over zowel het heden als het verleden.
De onderwerpen waren liedjes, door de
studenten zelf vertolkt, kennis van social
media en weetjes over Tilburg. Het was een
gezellige ochtend, die de heer van Beurden
en mevrouw Verhoeven als winnaars een
flinke doos Merci opleverde.

trekken en de bijeenkomsten vroeg in de avond
te organiseren. De cliëntenraad nam kennis
van de wijziging in de huishoudelijk hulp via de
WMO. Voor Het Laar betekent deze overheveling
dat ze huishoudelijke zorg in de thuissituatie
moet organiseren ook voor cliënten met een
geldige Wlz-indicatie buiten het gebouw. Voor
de uitvoering van die schoonmaak is met
Nuevo een overeenkomst gesloten.

Meepraten, meedenken, meebeslissen maar
vooral adviseren, dat is wat de cliëntenraad van
Het Laar doet. De cliëntenraad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van alle bewoners
van Het Laar. Er is een nieuwe brochure uit waarin u alles kunt lezen over de cliëntenraad van Het
Laar. Deze brochure is te vinden op www.hetlaar.
nl/meer-informatie, maar ook te verkrijgen bij
het Servicebureau. Tijdens de laatste vergadering
boog de cliëntenraad zich onder andere over
nieuwe zorgovereenkomsten van Het Laar, de
wijziging in het onderaannemerschap van de
schoonmaak en werd er gesproken over een
alternatieve rookplaats buiten het gebouw voor
gasten en medewerkers.
Een delegatie van de cliëntenraad bezocht de
introductiebijeenkomst voor de nieuwe Wlzbewoners. De bijeenkomst werd slecht bezocht.
De cliëntenraad werkt nu aan een voorstel voor
verbetering. Zo stelt ze voor om mantelzorgers/
familie bij de introductiebijeenkomsten te be-

ju B iL a r is se n B eDa n

ke n
Werken bij Het Laar is leu
k. Ieder jaar
vieren we in juni de jubi
leren
kers. Zes medewerkers we de medewerrd
bloemetjes gezet. Debby, en 7 juni in de
Ofelia, Kiki, Els en
Monique waren 12,5 jaa
r in
was maar liefst 25 jaar in dienst, Marion
di
Laar. De receptie op het enst van Het
Binn
jaarlijks hoogtepunt en wo enplein is een
rdt altijd heel
erg druk bezocht door ve
el bewoners. De
zes jubilarissen willen ied
er
voor de mooie woorden een bedanken
en de prachtige
cadeaus.

WeDstrijD gezonD LunChen

Gezond leven is gezond eten! De OR van
Het Laar organiseerde de wedstrijd Gezond
Lunchen. Drie medewerkers bereidden maandag
19 juni hun favoriete lunch, onder het toeziend
oog van drie juryleden op het Binnenplein.
Uit hun uitvoering van een gezonde lunch koos
de jury, bestaande uit koks van Prins Heerlijk,
Huuskes Food en een bewoner van Het Laar, de
winnaar. Dat was de avocado met garnalen van
Els Muurmans. Dit gerecht is binnenkort ook te
bestellen in het restaurant van Het Laar.

10

spaar Doppen voor geLeiDehonDen

Vrijdag 9 juni gaf Anouk Bommelijn van het
KNGF een lezing in Het Laar over de opleiding
van geleidehonden. Ze nam daarbij haar hond
Oske mee. De lezing werd druk bezocht; vooral
de prachtige hond Oske oogstte veel bewondering. Gerda Hulsenboom, werkzaam in Laarhoven,
startte een doppenactie om geld te sparen voor
de opleiding van geleidehonden. Op www.
geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/
kunt u lezen over deze actie. In Het Laar kunt u
nu hieraan meedoen. Al uw plastic doppen, die
u gewoonlijk bij het afval zou doen, kunt u nu
sparen. Naast de ingang van de Dagbesteding
vindt u daarvoor een grote verzamelbak.
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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 die bij de receptie of
in Laarhoven hangen. De kaart post u dan in
de brievenbus bij de receptie. Ook anonieme
kaarten tellen mee! We kunnen u dan echter
niet persoonlijk berichten over de behandeling
van uw tip.
Maar liefst drie bewoners brachten ideeën in
voor de tuin. Tips over de vijver voerden de lijst
van aanbevelingen aan. Manager Wonen Joris
Truijen vertelt over de herinrichting van de tuin.
“Het leuke is dat de ideeën van de bewoners de
herinrichting die nu gestart is aanvullen. In gesprek
met de bewoners nemen we dus ook enkele
aanbevelingen over van hen. Zo spraken ze de
wens uit om de vijver vrij te maken van het riet
en de toegankelijkheid voor vogels te verbeteren.
Daarom besloten we om de kiezelwand die nu
om de vijver heen staat, op enkele punten door te
breken, zodat vogels in en uit de vijver kunnen.

Mijn moeder groeide op in een gezin
met nog vijf broers en twee zusjes.
Na hun huwelijken zwermden de broers
en zussen uit, kregen zelf kinderen,
werden ouder en buiten de verjaardagen
om zagen zij elkaar steeds minder.
Er was echter één groot jaarlijks feest
waaraan de drie zussen gezamenlijk
zeer fanatiek deelnamen: gokken op
de Tilburgse Kermis.
Ondanks het zeer grote ongenoegen van mijn
vader daaromtrent, werd er tot op zeer hoge
leeftijd gegokt dat het een lieve lust was en
kwamen er navenant ook heel wat bruikbare
maar zeker zoveel nutteloze spullen mee
naar huis die dan weer aan ons, de kinderen,
doorgegeven werden…
Enkele jaren terug, de middelste zus was inmiddels overleden en haar jongste zus kon
wegens ziekte niet deelnemen aan de jaarlijks
terugkerende gokverslaving, besloot mijn

De bewoners zelf
kunnen dan ook dichterbij komen. Daarnaast willen ze meer
bloemen en kleuren in
de tuin. Daar gaan we
nu ook voor zorgen door
de aanleg van bloemborders. Hoveniersbedrijf
Visser Groen maakte een schetsplan. In deze
zomer nemen we de terrassen en de looproute
onder handen, maken de vijver toegankelijk,
leggen bloemborders en een nieuwe jeu de boulesbaan en putting green aan. Fase 2 en 3 van de
herinrichting pakken we volgend jaar aan.

‘samen een
evenement bijwonen
geeft plezier’
Het is woensdagavond 14 juni.
Franca en haar man Toine nemen
haar ouders, het echtpaar Van Corven,
mee naar het muzikale optreden van
de Tilburg Bigband. Zichtbaar genieten
vader en moeder van de jazz-achtige
muziek. “Sommige liedjes herkent
mijn moeder van vroeger en dan zingt
ze mee. Ik vind dat schitterend om
te zien, want dan geniet ze volop”,
vertelt Franca.

moeder om dan maar alleen op pad te gaan.
Omdat ik dat niet zo’n goed idee vond ging ik met
haar mee… Het was dat jaar opperbest gokweer
en ik stond er maar zo’n beetje bij rond te gapen
totdat ze in een onbewaakt ogenblik misstapte
en viel. Nadat ik haar overeind geholpen had
hing haar gokarm er maar gehavend bij. Op de
EHBO-post van de kermis adviseerden ze om
naar de Eerste Hulp te rijden, waar een gebroken
pols de uitslag was. Ik besloot mijn vader te bellen.
Op mijn vraag of hij ons moeke wou komen
halen klonk er een gedecideerd NEE. Onze
Pater Familias was duidelijk niet van plan om
ook maar enige concessie te tonen rond het
gokgebeuren.

Het Laar organiseert regelmatig muziekevenementen en andere gezellige familiedagen,
filmmiddagen en andere uitjes. Sinds januari
van dit jaar neemt Franca haar ouders, die in
Laarhoven wonen, mee naar elk muzikaal
evenement dat Het Laar organiseert. “Mijn
moeder heeft vroeger, samen met haar
schoonzus die ook altijd meegaat, bij verschillende koren gezongen. Met elkaar genieten we
van wat er gespeeld wordt. Woensdag trad de
Tilburg Bigband op, een groot orkest met 19
enthousiaste muzikanten. De blazers maakten
een fors geluid, dus koos ik er voor om met
mijn ouders achteraan te gaan zitten. Mijn
moeder houdt het soms niet de hele avond
vol. Zo kan ik ongemerkt, wanneer zij aangeeft
dat het genoeg is, wat eerder met haar weg.
Dan breng ik haar naar haar appartement waar
ze opgevangen wordt door de medewerkers.
Het geeft Toine en mijn vader zo de mogelijkheid om tot het eind te blijven”, aldus Franca.

Sindsdien verdween bij mijn moeder de goklust.
De laatste jaren van haar leven bekeek ze de
Tilburgse Kermis in hun appartement op TV,
en namen ik en haar kleindochter de liefde voor
de geldschuiven op de kermis over.
BB

Het leuke is dat er bij elk muziekevenement
steeds iets anders ten gehore wordt gebracht.
Eerder dit jaar genoten ze samen van een pianoconcert en operazangers. De diversiteit van
het muziekaanbod wordt erg op prijs gesteld.
Samen muziek beleven brengt ook andere
leuke aspecten met zich mee. Franca licht toe:
“Het bezoeken van je ouders krijgt op deze
manier nog meer inhoud. Vooraf drinken we
gezellig een kopje koffie en in de pauze pakken
we een lekker drankje. Tijdens al die bedrijvigheid kom je al snel aan de praat met anderen.”
Door samen iets te ondernemen slaan kinderen
drie vliegen in één klap. Ze bouwen gezamenlijke
herinneringen op met hun ouders, die ze tijdens
een volgend bezoek nog eens met elkaar kunnen ophalen. Samen aan een familiemiddag
of uitje binnen Het Laar deelnemen, geeft je
bezoek iets extra’s mee én ouders krijgen daardoor vaker bezoek van hun kinderen.
Franca besluit: “Als we dan naar Het Laar gaan,
pikken we de (schoon)zus van onze ouders, die
ook al behoorlijk op leeftijd is, even thuis op en
nemen haar mee. Zo kunnen ze samen van de
muziek en elkaars gezelschap genieten. Ik kan
het dan ook van harte aan iedereen aanbevelen
om samen met je vader en/of moeder de goed
georganiseerde (muziek)voorstellingen, filmmiddagen of andere evenementen te bezoeken.
Samen zitten, luisteren, genieten en iets beleven.
Alleen dat al zorgt voor veel plezier.”

naschrift redactie: Dhr. van Corven is 18 juni onverwachts overleden.
Franca geeft aan dat ze met haar moeder en tante de avonden in Het Laar blijft bezoeken.
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het Laar Danst

‘Tilburg Dansstad’ en
‘Oktober Dansmaand’,
het zijn kreten die u
jaarlijks in de Tilburgse
media leest. Tilburg
speelt op het gebied van dans een grote rol.
Veel daarvan speelt zich af achter de muren
van de theaters van Tilburg, van Fontys Dansacademie en van de professionele en hobbydansgezelschappen die Tilburg rijk is. Maar
niet tijdens Oktober Dansmaand. Dat biedt dit
jaar iets speciaals: Het Laar is deelnemer. Want
dans is niet alleen iets voor jonge en soepele
lijven, maar ook op leeftijd blijven mensen
dansen. 1 Oktober trappen we de dansmaand
af met een bijzondere voorstelling. In deze
maand organiseren we ook een diner dansant.
Na de zomer start in september in Het Laar de
workshop Soepel & Stijf. Een aantal bewoners,
begeleid door een choreograaf en een danseres,
gaat daarin op ontdekkingsreis naar rekbaarheid. De workshop is een ode aan het ervaren
lichaam! Uiteindelijk laten ze in een voorstelling in oktober de resultaten zien. In aanloop
naar de dansmaand vinden er in de zomer in
Het Laar nog meer activiteiten plaats, zoals
o.a. een flamencovoorstelling met dans.
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Wie
doet er
mee?
postzegeLs gezoCht

De heer Lauwers spaart postzegels. Alle zegels
zijn welkom, zowel oud als nieuw. U hoeft ze niet
van de enveloppen te halen, dat doet hij graag
zelf. Meneer woont in appartement 419.

extra hanDjes gezoCht

plèkbol

met brillantine
bewerkte haardos

plèkbrôojke

bolus, ook vanwege
de vorm plèkdròl

vuLLen van themaDozen

plèkke

rond blijven hangen,
niet naar huis gaan

plèkzak

viezerik

plèkzakske

kind dat zit te knoeien

plèùsèèzer

pincet

pliesie

politie

pliesieuur

sluitingstijd voor cafés

pleejbòrsel

haardracht (Frans: brosse)

Jan Plèk

Kantoorboekhandelaar
Jan van Laarhoven

(Bron: Tilburgs vur tonpraoters en aandere saawelèèrs, door
Frans Verbunt. Gezocht en gevonden door Jan van Beurden.

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

De vakantieperiode komt eraan. Ondanks dat het
een drukke periode is, organiseert Het Laar veel
voor de bewoners. In Laarhoven starten in de zomer
allerlei activiteiten waarvan in augustus, september
en in oktober iedereen van kan genieten. Laarhoven
Begane Grond organiseert een gezellige Midzomernacht in augustus in de sfeervolle tuin, met muziek
en lekkere hapjes. Laarhoven 1 begint aan voorbereidingen voor de Bonte Zondagmiddagtrein
in oktober. Een gezellige middag in de stijl van De
Bonte Dinsdagavondtrein van vroeger. Laarhoven
2 verzorgt in september een Huishoudbeurs, met
heerlijke dingen om te proeven en te kopen. De
voorbereidingen zijn al gestart. Zo doneerde een
sponsor gratis jenever, waarvan de bewoners likeur
van de pruimen uit eigen tuin maken. Hulp van familie bij deze leuke activiteiten is van harte welkom!
Meldt u aan bij de huiskamers in Laarhoven.

tiLBurgse zegsWijze

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

Wie weet wat dit is (was) en waar
de foto gemaakt is?
U kunt uw oplossing in de brievenbus van de Babbelaar doen, of
mailen naar babbelaar@hetlaar.nl
De winnaars van de puzzel uit
de vorige Babbelaar is mevrouw
mommers, appartement 391,
die hiermee een cadeaubon van
Het Laar gewonnen heeft.
De goede oplossing was de ingang
van het Wilhelminapark ter hoogte
van fotograaf schmidlin.
Herken het patroon in deze puzzel en
vind de oplossing van de negen vakjes
met de vraagtekens. Stuur de negen
tekens door naar babbelaar@hetlaar.nl
of stop de oplossing in de brievenbus
van de Babbelaar bij de receptie.

Laarhoven werkt met themadozen om het
geheugen van de bewoners te prikkelen. We
zoeken nog kleine spulletjes van vroeger, over
het koningshuis, de grote crisis, de jaren ‘50,
ziekenzorg, liefde en trouwen. Heeft u iets passends? Meldt u het bij de huiskamers in Laarhoven.

CoLoFon

taFeLtennisCLuB in opriChting

Een bewoner heeft zich gemeld met het
verzoek om een tafeltennisclub te beginnen.
Het Laar wil dat graag ondersteunen: met een
persoon erbij kan er al een partijtje gespeeld
worden. Nog meer bewoners en u bent een
club! Heeft u belangstelling? Maak dat kenbaar
bij coördinator VVV Aniëla Govaarts.
De oplossing van de vorige puzzel was
recordhouder. De prijs, een fruitpakket van
De vitaminebron is gewonnen door Yvonne
van Broekhoven en anouk oerlemans
van Laarhoven 1
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De Babbelaar is het magazine voor bewoners en
relaties van Het Laar en verschijnt in een oplage van
750 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. Beiden zijn bereikbaar op
013-4657700. Kijk ook op www.hetlaar.nl

34 graden
in de schaduw
Het is donderdag 22 juni, half drie ‘s middags
en het kwik geeft 34 graden in de schaduw
aan. De terrassen en de tuinen bij Het Laar
zijn leeg. Het is de heetste dag van de week,
en wie weet wel de heetste dag van 2017.
Het drukke leven in Het Laar draait vandaag
op halve snelheid. Rita Warmerdam, bewoner
van Laarhoven, brengt enige verkoeling.
Ze sproeit de planten en bomen in de
binnentuinen bij Laarhoven. Dat is hard
nodig, want het groen heeft best te lijden
onder die grote droogte.

