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het gebouw en de hele organisatie kunnen
Welkom in Het Laar inkennismaken.
Dat het gebouw zo groot is
Pas verhuisd naar Het Laar, dat is wennen.
Iedereen lijkt elkaar te kennen. Maar jij voelt
je niet meteen thuis. Je weet dat er veel te
doen is, maar waar is dat dan? Gelukkig zijn
er de Laarambassadeurs. Dat zijn bewoners
van Het Laar die zich samen inzetten om de
nieuwe bewoners wegwijs te maken in Het Laar.

Hoe doen de Laarambassadeurs dat, ervoor
zorgen dat nieuwe bewoners zich thuis voelen
bij Het Laar? De Laarambassadeurs zijn
Annie van Kruisselbergen, Mieke van de Ven,
Annie Linkels, Agnes Mommers en Toos van
Brunschot. De dames vertellen: “Mensen die
nieuw in Het Laar wonen worden uitgenodigd
voor een kennismaking. Wij verzorgen een
rondleiding voor ze zodat ze met alle plekjes

het restaurant of naar een activiteit. Er wordt
een paar keer samen koffiegedronken met de
groep nieuwe bewoners, en er volgt nog een
borrel en een etentje. De Laarambassadeurs
helpen de nieuwe bewoners zelfs op verzoek
met de nieuwe keuken, de werking van de
magnetron, de inductiekookplaat. Dat vinden
ze erg leuk om te doen. “Een beetje bemoederen, een paar maanden lang”, vertellen ze.
“Je moet toch een beetje voor elkaar zorgen.
We doen dat heel graag, het is gezellig. En
je ziet dat de mensen zich daardoor sneller
thuis voelen in Het Laar. Zo doe je dat samen.
Het is net als vroeger in je eigen straat, waar
je je nieuwe buren verwelkomt en elkaar de
eerste tijd een beetje op weg helpt. Nieuwe
vriendschappen worden gemaakt en oude
contacten van vroeger worden weer gemakkelijk hersteld.”

en er overal zoveel activiteit is, is leuk om
te ervaren. Meestal zijn de mensen positief
verbaasd, als ze zien wat voor organisatie
er achter het wonen en de zorg zit. Met de
rondleiding komen we ook in Laarhoven,
waar bewoners met dementie wonen. En dat
valt de mensen dan heel erg mee. Nu zien ze
waar ze op kunnen rekenen, als ze misschien
gaan dementeren. Dat werkt geruststellend.”
Vrijwilliger Leonie Konings ondersteunt de
Laarambassadeurs in hun werk. Ze organiseert achter de schermen de rondleiding,
de etentjes en koffiemomenten.
De Laarambassadeurs doen meer. Als mensen
eenmaal bij Het Laar wonen, moeten ze hun
weg weten te vinden. De Laarambassadeurs
begeleiden ze in het begin op verzoek naar

Het Laar in beweging
We leven in een wereld die voortdurend in
beweging is. De afgelopen jaren waren er veel
ontwikkelingen in de ouderenzorg. Aanvankelijk
was er krimp en afbouw. Nu zien we een uitbreiding op allerlei terreinen. Gelukkig ontstaat
het besef dat er meer nodig is dan alleen goede
zorg. De kwaliteit van leven staat centraal.
Ouderen hebben ook behoefte aan ‘beweging’,
letterlijk en figuurlijk. En daar zijn niet alleen
zorgverleners voor nodig!
Op dit moment loopt het dansproject Soepel
& Stijf. Soepel & Stijf tovert een lach op het
gezicht van iedereen die meedoet. En dan voel
je je weer jong! Dat past ook bij het programma
Positieve Gezondheid dat in oktober start. Bij
Positieve Gezondheid staat de mens centraal
en niet de beperking of de aandoening.
Ik ben er van overtuigd dat het
de passie in het leven versterkt!
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Twee tovertafels en twee fietslabyrinten zijn onlangs in gebruik genomen in de huiskamers van Laarhoven en in
de fitnessclub. De tovertafel is een soort lamp die op een tafel veel verschillende bewegende beelden projecteert.
Bewoners van Laarhoven zijn op een leuke manier heel actief bezig door deze projecties. De tafels en de labyrinten
zijn gefinancierd door Het Laar, de Vrienden van Het Laar en de Cliëntenraad. De Vrienden van Het Laar is een
3
stichting die extra’s biedt om het leven van de bewoners in Het Laar te veraangenamen.
3
De stichting verkrijgt haar vermogen uit donaties, giften en legaten.
3
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“Er is me gevraagd te vertellen wat ik
van Het Laar vind. Ik woon er al jaren
naar tevredenheid maar nadenken vind
ik de laatste jaren moeilijker. Maar die
mevrouw die de vragen stelt is heel
geduldig en legt alles goed uit”, vertelt
een bewoonster van Laarakker.
Je vraagt soms heel wat van bewoners als je wilt
weten hoe ze over Het Laar denken. Toch doen
we dat graag, omdat het belangrijk is. Iedere dag
opnieuw zetten medewerkers zich in om er een
mooie dag van te maken. Maar doen we juist dat
wat onze bewoners waarderen en nodig hebben?
Op gezette tijden houdt Het Laar daarom een
cliënttevredenheidsonderzoek. Bij 46 bewoners
van Laarakker en Laarzicht die verzorgingshuiszorg ontvangen, nam onafhankelijk bureau Facit
een interview af. 80 thuiszorgcliënten en 176
contactpersonen van de bewoners die verzorgd
of verpleegd worden, kregen een schriftelijke
vragenlijst. Thema’s daarin zijn veiligheid, woonen leefsituatie, kwaliteit medewerkers, regie over
eigen leven, lichamelijk en mentaal welbevinden,
participatie, inspraak en informatie en communicatie. De uitkomsten verwerkt Facit tot overzichtelijke scores.
Het merendeel van de scores is op een constant
hoog niveau. Van de gevraagde contactpersonen
geeft bijvoorbeeld 93 % aan dat hun naaste

prettig woont en leeft in Het Laar. Over gemaakte
afspraken is de tevredenheid hoog. De bewoners
geven het woon- en leefklimaat het rapportcijfer
8. Regie over het eigen leven geven ze een 8,3 en
de activiteiten krijgen een 7,9. De kwaliteit van de
medewerkers een 8,3 en van de thuiszorgcliënten
geeft 95 % aan dat de gemaakte afspraken over
de ondersteuning van Het Laar worden nagekomen. Alles samenvattend in rapportcijfers laat
zien dat de bewoners gemiddeld een 8,1 geven,
de contactpersonen een 7,8 en de thuiszorgcliënten
een 8,4. Gemiddeld krijgt Het Laar het cijfer 8,1.
Een aantal scores geeft aanleiding tot verbetering. Daar gaan we dan intensiever mee aan de
slag. Een contactpersoon zegt: “De zorgmedewerker maakt niet altijd goed contact met de
bewoner. Zoals bij binnenkomst de bewoner niet
aankijken of ingaan op wat deze zegt.” Een bewoner vertelt: “In de nacht of ’s ochtends vroeg
wordt bevoorraad. Ik slaap daar slecht van. Ik zei
dat en nu gaat het beter.” Een andere bewoner:
“Ik vind dat er te vaak veranderingen zijn in de
grote zaal.” Of “Het personeel is lief, maar het
zijn er te weinig en ze zijn vaak nieuw.” Op basis
van de resultaten doet Facit aanbevelingen. Zoals
deze: vraag de bewoner of de contactpersoon bij
evaluatiegesprekken of ze Het Laar een rapportcijfer willen geven. En vraag dan wat Het Laar
kan doen om dat cijfer te verhogen. Met deze
concrete tip is Het Laar al aan de slag gegaan.

‘In zichzelf gekeerd
maar tevreden’

Geef uw waardering op internet. Dat kan op zorgkaartnederland.nl. Internetwaarderingen worden steeds
belangrijker. De reviews worden door de zorginstanties
heel serieus geraadpleegd. Maar ook door mensen die
zich oriënteren op verblijf in een zorgomgeving. Zorgkaartnederland.nl is een autoriteit op dit gebied. Op hun website kunt u over Het Laar een recensie plaatsen. Vul in als
zoekterm Het Laar, en het volgt vanzelf. Voor veel mensen
is internet nog een drempel. Daarom komen de medewerkers van Zorgkaart Nederland op 30 oktober naar Het Laar
om een aantal bewoners te interviewen. In november
interviewen ze enkele contactpersonen telefonisch. Zorgkaart Nederland maakt zelf de selectie wie ze gaan interviewen. Als u niet in die selectie zit, kunt u zelf de website
bezoeken en heel gemakkelijk uw waardering plaatsen.

“Wat een verschil met het privéverpleeghuis waar ik in Den Haag regelmatig kom”,
start Jeroen zijn verhaal. “Daar moeten
alle medewerkers alles kunnen en doen.
Hier in Het Laar zijn verplegers, activiteitenbegeleiders en huiskamermedewerkers.
Ze kunnen zich focussen op hun eigen taak.
Dat komt de aandacht en zorg voor de
bewoners zeker ten goede.”

geven.” Ook de families worden nu meer
betrokken, dat vindt Jeroen fijn. Hij vertelt:
“Afgelopen kerst heeft mijn moeders kleindochter Kelly Engelse kerstliedjes gezongen in
de huiskamer. De bewoners en verzorgenden
vonden het heel erg leuk en hebben ervan genoten. Mijn moeder is dan de stille genieter.
Je merkt aan alle kanten dat het welbevinden
van de bewoners hier hoog in het vaandel staat.”

Sinds vier jaar woont Jeroens moeder, mevrouw
De Zwart, in Het Laar. Drie jaar geleden verhuisde ze naar Laarhoven, de verpleegafdeling.
Jeroen: ‘Mijn moeder heeft Parkinson en is
dementerend. Een gesprek met haar voeren
is lastig. Ze is erg in zichzelf gekeerd, maar ze
is wel een lief en tevreden persoon. Op een
gegeven moment viel me telkens op dat er
meer huiskamermedewerkers aanwezig waren.
Dat heeft effect. Waar eerst bewoners nog wel
eens dwaalden over de gangen en om de zuster
riepen, heerst er nu rust. De bewoners maken
een tevreden indruk. Dat komt omdat er meer
ruimte is voor persoonlijke aandacht. Ik vind het
een goede beslissing van Het Laar om gelden
vanuit Waardigheid & Trots onder andere in te
zetten voor meer huiskamermedewerkers.”

Waardigheid & Trots
Waardigheid & Trots is het verbeterplan van
staatssecretaris Van Rijn. Het maakt extra inzet
van middelen om de ouderenzorg te verbeteren mogelijk. De beleving van de bewoner, het
betrekken van mantelzorgers en het trots maken
op hun werk van zorgverleners staan daarin
centraal. Het Laar investeerde extra in uitbreiding
van huiskamermedewerkers in Laarhoven met
2,5 fte per week. Hierdoor zijn er meer individuele
persoonsgerichte activiteiten voor bewoners
en bij groepsactiviteiten en tijdens de maaltijdmomenten is er meer ondersteuning. De extra
inzet van medewerkers heeft positieve effecten.
Doordat activiteiten in kleinere groepjes uitgevoerd worden is er meer persoonlijke aandacht.
Er wordt beter gegeten omdat er meer rust en
begeleiding is aan tafel. En er is meer individuele
aandacht, voor bijvoorbeeld een praatje, een
wandeling of fietstochtje. Vanwege deze positieve effecten continueert Het Laar in 2018 de
extra inzet van huiskamermedewerkers. Het beweegproject ‘Soepel en Stijf’, waar ook bewoners
uit Laarakker en Laarzicht aan meedoen wordt
ook via Waardigheid & Trots gefinancierd.

“Ook wij merken het verschil in sfeer”, vult
huiskamermedewerker Silvie aan. “We kunnen
nu beter aan de behoeften van onze bewoners
tegemoet komen. Zo draaien we muziek die ze
graag horen, we hebben tijd voor gesprekjes,
drinken samen koffie en eten samen. Maar ook
individueel kunnen we nu meer aandacht
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San Gimbrère
Makelaar-taxateur

“Ik maakte
lange dagen”

Vincent Gimbrère, roepnaam San, woont in
oktober jaar al 10 jaar in Het Laar. Hij kwam
er samen met zijn vrouw wonen. Zijn vrouw
overleed in 2010, San is inmiddels 96 jaar
oud. “In mijn familie kunnen ze oud worden.
Ik heb een neef in Groningen die al 102
is.” San Gimbrère volgde een opleiding tot
makelaar. Zijn carrière begon op 2 juni 1946.
Hij werd toen beëdigd als makelaar-taxateur
door de rechtbank.
In gesprek met San wordt zijn familie veel
aangehaald. De Gimbrères zijn afkomstig
uit Bordeaux. Pater familias Jean François
kwam in 1839 van Antwerpen naar Tilburg
en begon een paraplufabriek. De Gimbrères
werden talrijk in Tilburg. De familie hield
zich met allerlei ambachten en beroepen
bezig en bracht ondernemers, artsen,
juristen en zelfs een professor voort.
San’s vader Hypolite werkte in de paraplufabriek. “Zijn naam vonden mijn grootouders in een misboekje. Hij was het
elfde kind, wat moesten ze nu toch weer
bedenken.” Ook San moest als jonge jongen
wel eens meehelpen om paraplus te maken.
In het jaar 1937 sloot de fabriek. Daar staat
nu modezaak Gimbrère. “Die wordt gerund
door achterneven van mij.”
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In 2012, met ruim 65 dienstjaren op de
teller was San Gimbrère verreweg de oudste
makelaar-taxateur van het land. Hij kreeg
daarom een kunstwerk - de bronzen
makelaarsstaf gehuld in zilveren mantel
met gouden kroon - van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars (NVM). San was
altijd op pad voor zijn werk. “Ik werkte
keihard en kwam dikwijls genoeg pas
‘s avonds om elf uur thuis, als ik weer ergens
in het land was geweest. Ik wilde er niet
mee stoppen toen ik 65 werd. Maar op een
gegeven moment zei mijn vrouw dat het
echt genoeg was geweest. Ze wilde me ook
wel eens een keer thuis hebben om samen
te genieten. Nou, dat heeft ze geweten”,
lacht San, “met mij was het niet altijd
gezellig winkelen!”
Op een gegeven moment kwam zijn zoon
erbij in de zaak. “Hij was assurantiebemiddelaar, net als zijn opa. Het kantoor groeide
en we hadden zelfs drie medewerkers in
dienst. Enkele jaren na mijn pensionering
heeft mijn zoon de zaak verkocht.” Het huis
aan de St. Josephstraat staat er nog steeds.
“Ik kijk met genoegen terug op mijn werkzame leven en volg de ontwikkelingen in
de onroerend goed sector nog steeds.”

San’s vader werd assurantiebemiddelaar
en San volgde een opleiding tot makelaar.
In 1942 behaalde hij zijn diploma. Door de
Tweede Wereldoorlog kon hij pas per 2 juni
1946 door de rechtbank worden beëdigd als
makelaar-taxateur. Aan de St. Josephstraat
63 te Tilburg hield hij kantoor aan huis. “Ik
was makelaar-taxateur, ik verkocht huizen
en taxeerde onroerend goed. De belastingdienst schakelde me regelmatig in om onroerend goed te taxeren, bij erfeniskwesties
bijvoorbeeld. Daardoor reisde ik heel Nederland door om huizen te taxeren. Ik heb er
zeker meer dan duizend getaxeerd.”

We kennen allemaal wel iemand
van de Gimbrères. In Het Laar
woont San Gimbrère. Als makelaar
verkocht hij huizen en taxeerde
onroerend goed. Hij heeft er zeker
meer dan duizend getaxeerd.

San met de makelaarsstaf in
zilveren mantel met kroon.
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Verhuizen van de Duynsberg naar Het Laar
Verhuizen van twee verschillende appartementen naar twee appartementen in
Het Laar, en dan het liefst tegelijkertijd,
dat is best een flinke opgave om dat
voor elkaar te krijgen. Bij de heer en
mevrouw Krebbers is dat bijna gelukt.
Tussen hun verhuizing zat vier weken.
De heer en mevrouw Krebbers verhuisden in
september en oktober van de Duynsberg naar
Het Laar. Het echtpaar woonde drie jaar in de
Duynsberg, waarvan de heer de laatste twee
jaar in de verzorgingsafdeling van De Duynsberg
woonde. Mevrouw Krebbers woonde naar
alle tevredenheid in een huurappartement.
Maar omdat de verzorgingsafdeling van De
Duynsberg op termijn wordt gesloten, zou de

Vanzelfsprekend zijn die mee verhuisd. Manager
huisvesting Frank Maas zorgde ervoor dat in
het nieuwe appartement de gouden platen
opnieuw aan de muur prijken. Intussen draait
de heer Krebbers mee in het dagelijkse ritme
van het leven in Laarhoven.

heer Krebbers gaan verhuizen naar Het Laar.
Alleen, zonder zijn vrouw. Daarom heeft het
Servicebureau van Het Laar gezocht naar een
mogelijkheid waar binnen een zo kort mogelijk
tijdsbestek een verpleegappartement in Laarhoven én een huurappartement in Laarzicht vrij
zou komen. In september en oktober was dat
zover. De heer Krebbers verhuisde 6 september
naar zijn nieuwe appartement in Laarhoven.
Donderdag 5 oktober is mevrouw Krebbers verhuisd naar Het Laar. Twee verhuizingen in een
gezin, dat is een pittige tijd.
Dochter Silvana en haar broer assisteerden al bij
de verhuizing van hun vader. De heer Krebbers
is een beroemd violist. In zijn werkzame leven
woonde het gezin toentertijd in Amsterdam.
Zijn gouden platen hingen in de Duynsberg.

In de week van 5 oktober reisde dochter
Silvana, dit keer bijgestaan door vriendin
Monique, weer af naar Tilburg om haar moeder
te helpen met het verhuizen. Veel dozen werden ingepakt, stickers geplakt op de meubels
om aan te geven waar ze naar toe moesten en
op 5 oktober was het zover. ’s Ochtends reed de
verhuiswagen van Nouwens voor bij de Duynsberg. De verhuizers pakten alles in en reden
naar Het Laar. Daar werd alles weer uitgeladen
om het appartement in te richten. Dochter
Silvana bleef nog een nacht over en verbleef in

de hotelkamer van Het Laar. Vrijdagmiddag was
alles uitgepakt en de verhuizing achter de rug.
Dat betekent dat voor mevrouw Krebbers nu
ook een nieuw hoofdstuk op een nieuwe plek
is aangebroken. Een hoofdstuk, waarvan ze
drie jaar geleden nog niets vermoedde. Dat is
wennen en dat vergt veel energie. Inmiddels
heeft ze kennisgemaakt met de technische
dienst, met de medewerkers in de horeca en
de keuken. Ook is Leonie Koning van de Laarambassadeurs al langs geweest om met mevrouw
te bespreken of ze open staat voor de kennismakingsactiviteiten van de Laarambassadeurs.
Carin Laros van het Servicebureau ging bij
mevrouw op bezoek om te kijken hoe de eerste
dagen in Het Laar verlopen zijn. Binnenkort zal
er weer een evaluatiebezoek worden gepland.
Verhuizen is niet niks, dat weten we allemaal!

In the Picture
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Nieuws en
korte berichten

Ballroomdancing in Het Laar

Elke donderdag met de Laarmarkt staat Ria
Kop er met haar sieradenkraam. Ria heeft nog
een hobby en dat is ballroomdancing. Het liefst
danst Ria in vol ornaat met haar danspartner
Boudewijn Jansen. In het kader van oktober
dansmaand kwam Ria zelf met het aanbod om
een demonstratie te geven. Zet daarom 31
oktober in je agenda. Van 15.00 tot 17.00 uur
geeft het duo in Chapeau! een demonstratie
van de Engelse wals, tango, Weense wals, slow
foxtrot, quick-step, samba, rumba, pasodoble
en cha cha cha. Jan Hoesen zingt en praat de
dansen aan elkaar. Na afloop nodigen Ria en
Boudewijn ook u uit voor een dansje. Het belooft een hele gezellige middag te worden.

Burendag in Het Laar

In Het Laar hebben we ‘de Laarburen’. Dat
zijn de bewoners die iets extra’s voor andere
bewoners doen. Ze zijn goede buren in
Het Laar, zorgen voor hun medebewoners,
organiseren van alles en betrekken de
andere bewoners die minder vitaal zijn
erbij. Het is een vaste groep van bewoners
die zorgzaam zijn voor hun buren. Deze
Laarburen bieden we op de Nationale
burendag altijd een high tea aan. Dit keer
op 23 september deden we het anders:
de Laarburen kregen een kookworkshop
in de keuken aangeboden. Onder leiding
van de koks bereidden ze zelf hun eigen
feestmaaltijd. Na afloop genoten ze samen
van hun inspanningen in de Brasserie.

Praten met de ouderenadviseur

Nieuws van de cliëntenraad

Alle 60-plussers kunnen terecht bij een ouderenadviseur van ContourdeTwern. De ouderenadviseur
helpt met informatie en advies. Voor al je vragen
over wonen en woningaanpassingen, financiële
regelingen en subsidies, de Regiotaxi en WMO en
praktische hulp bij het invullen van formulieren.
Ook is de ouderenadviseur vraagbaak voor je
familie. Ouderenadviseur Ingrid van den Hout
hield elke maandagmiddag spreekuur in Het Laar.
Vanaf maandag 23 oktober is ze alleen nog
telefonisch te bereiken op 06 10525976 of per mail
ingridvandenhout@contourdetwern.nl. Ouderenadviseurs houden ook spreekuren in wijkcentra.
Om te weten waar dat is, kun je bellen met 013
549 86 46 of kijken op de website van ContourdeTwern. Soms is een probleem telefonisch niet op
te lossen. Of je bent niet in staat naar het spreekuur te gaan. Je kunt dan ook een afspraak maken
zodat de ouderenadviseur op huisbezoek komt.

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. De laatste vergaderingen besprak de
cliëntenraad onder andere de eind dit jaar op handen zijnde verhuizing van de laatste bewoners van
de Indigolaan naar Het Laar. Gesproken is over de
volière in de tuin die aan vervanging toe is. Daar
wordt een donatieverzoek voor vervanging aan de
Stichting Vrienden van Het Laar gedaan. De Gerritsenhal (doorloop naar de tuin) wordt aangepast.
Hierin komt een koffie/theevoorziening voor gebruik in de tuin. Er is een aanvraag gedaan om een
derde tovertafel aan te schaffen voor Laarhoven.
In het najaar worden de huiskamers van gebouw
Laarhoven aangepakt en worden er balkons
geplaatst. De cliëntenraad is tevreden met de toenemende levendigheid ’s avonds doordat er door
meer mensen ’s avonds warm wordt gegeten.
Bijzonder leuk is dat er nu vaker familie mee-eet.

Gezondheidsgoeroe Machteld Huber in Het Laar

12 oktober vond in Het Laar de aftrap plaats van het programma Positieve Gezondheid. Machteld
Huber gaf bij deze aftrap een lezing. Zij is in 2016 uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de
publieke gezondheid. Huber introduceerde in 2011 een nieuw concept van gezondheid: gezondheid is
het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Positieve Gezondheid is een verdere uitwerking van dit concept, de
mens staat met al zijn behoeften centraal en niet de aandoening of beperking. Het programma zal de
komende jaren draaien in Het Laar. Het is gericht op de bewoners, partners, mantelzorgers, medewerkers
en vrijwilligers. Lianne Schepens gaat met Vilans dit programma draaien. De leden van het projectteam,
welke bestaat uit ongeveer 15 mensen, waaronder bewoners, medewerkers, een behandelaar en een
vrijwilliger gaan een gezondheidsscan uitvoeren. Daarna start de pilot in Laarhoven 2 en de thuiszorg.
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Naschrift van Leonie:
‘Ik was aangenaam verrast door deze
mooie onderscheiding. Tot het laatste toe
had ik niet in de gaten dat het om een lintje
ging. Ik wil graag iedereen bedanken die
zich hiervoor heeft ingezet, zowel Het Laar
als Club 92. Om dit voor te bereiden, is er
heel veel werk verzet. Verder wil ik alle
aanwezigen op deze middag, zoals mijn
familie, de cliëntenraad, huurdersvereniging,
de Laarambassadeurs en leden van het
vrijwilligersplatform en Club 92, het MT
en secretariaat van Het Laar bedanken.
Niet te vergeten de medewerkers van de
horeca die ons in de watten legden tijdens
de huldiging en het diner.’

App he lp t hu isa rt s bi j vi nd

Kwetsbare ouderen die thuis wonen heb en le eg ve rpl eegb ed
ben soms acuut extra zorg nodig. Het vin
den van een
bed voor een kortdurende opname kos
t de huisarts veel tijd. De nieuwe app Zor
gbedMB helpt
zorgverleners in Midden-Brabant. De app
biedt een overzicht van de beschikbare
eerstelijns
bedden in de regio en is een hulpmidd
el om te bepalen welke zorg het beste
aansluit bij de
patiënt. Bovendien kan de huisarts via
de app een specialist ouderengeneesku
nde of de geriater
van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhui
s consulteren. Eerstelijns verblijf (ELV) is
bedoeld voor
kwetsbare ouderen die tijdelijk (aanvu
llende) zorg nodig hebben en niet in hun
eige
kunnen verblijven. De benodigde zorg kan
n woning
geleverd worden in een zorgcentrum. De
app voorkomt
dat patiënten onnodig lang op de huisar
tsenpost of de spoedeisende hulp moete
n
zelfs in het ziekenhuis opgenomen mo
eten worden. Het Laar doet ook mee me verblijven of
t deze app.

< >
>

Koninklijke onderscheiding

Leonie Koning ontving 5 oktober in Het Laar
een Koninklijke onderscheiding. Zij kreeg
deze voor haar 30-jarig jubileum als vrijwilliger bij Het Laar. Ook bij Club 92 in de Blaak
is Leonie al jaren actief. Locoburgemeester
Marcelle Hendrickx reikte de onderscheiding uit.
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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.
Een van de vrijwilligers van de fitnessclub zag
de deelname aan de club groeien. Steeds meer
huurders met een woonarrangement fitnessen.
De vijf apparaten in de fitnessclub zijn tijdens
de openingstijden van de club steeds bezet.
Er ontstond ook behoefte aan een ander
apparaat, drie van de vijf apparaten zijn hometrainers, de andere twee roeitrainers. Hij vulde
dit verzoek in op de ideeënkaart. Activiteitenbegeleider Bewegen Ilonka Rindt vertelt over
de afhandeling van deze vraag.

is dit een welkome
aanvulling. Daarnaast
is er besloten om extra
groepen te starten op
donderdagochtend.
Natuurlijk blijft het ook
mogelijk om zelfstandig
te fitnessen. Leden kunnen buiten de
groepslessen om altijd zelf de sleutel halen.
Uit veiligheidsoverwegingen is het belangrijk
dat men de persoonsalarmering bij zich draagt”.

‘Was mijn
moeder een jong meisje,
dan deed ze streetdance’
Choreograaf Andrew Greenwood is
vaste gast in Het Laar. Twee keer per
week laat hij een groep bewoners,
waaronder mevrouw Philippa, dansen
in de workshop Soepel & Stijf. Hij doet
dit samen met zijn vrouw, danseres
Eirini Kreza. Andrew vertelt gloedvol:
“Ik doe verschillende dans- en beweegprojecten, veelal met oudere mensen.
Soms met Parkinson of Alzheimer.
Dit is mijn lust en leven. Ik vind het
mooi dat Het Laar dit doet. Bewoners
krijgen de kans om creativiteit te ontdekken terwijl ze hun gezondheid en
sociale contacten bevorderen.”

“In overleg met José (eerste lijn fysiotherapeut
binnen het Laar) zijn we gekomen tot een stepapparaat. Het is een apparaat waarbij je zowel
de spieren van het onderlichaam kunt versterken als ook aan je conditie kunt werken. Gezien
de groei van het aantal leden van de fitness

Zolang ik me kan herinneren zat ons moeder achter haar Singer trapnaaimachine,
zo eentje waar je de machine naar beneden kon laten zakken en dan het werkblad
aan de linkerkant er overheen kon leggen. Je creëerde daarmee een soort tafeltje.

Op 16 augustus gaf Andrew de introductiedansworkshop voor een grote groep in Het
Laar. Daarna startte zijn workshop met 22
bewoners. Twee keer per week dansen ze
samen met dansbuddy’s. Dat zijn leerlingen
van Fontys en Factorium. Mevrouw Philippa
is vanaf het begin een fanatieke deelnemer.
Ze is een echte dansliefhebber. Zoals haar zoon
zegt: “Zou mijn moeder nu
een jong meisje zijn
geweest, dan weet
ik zeker dat ze op
streetdance was
gegaan. Ik vind
het echt heel
leuk voor

Jarenlang zat ze voor ons te naaien, te verstellen of wat voor een ander te maken waardoor
het zogenaamde tafeltje nooit tevoorschijn kwam.
De laatste tijd echter werden er verschillende handelingen achter haar trapnaaimachine
steeds moeilijker voor haar om uit te voeren, zoals de draad in de naald doen, een andere
spoel plaatsen enz. en kwam je steeds vaker bij haar binnen terwijl haar naaimachine
dichtgeklapt was, een mooi zelfgemaakt kleedje eroverheen.
Stillekes zat ons moeke mij dan aan te kijken, de Privé onaangeroerd op haar schoot,
en soms, als haar ogen naar haar machine afdwaalden, en ik het verleden naar het
heden haalde, zag je dat ze weer even straalde…
BB
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haar dat ze dit nu kan doen.” Mevrouw Philippa:
“Ik danste vroeger ook al, moderne dans, dat
deed ik. Ik speel ook piano. Dansen, bewegen,
muziek, dat doe ik vanuit mijn gevoel.”
Projectleider Carlijn Meijs en coördinator VVV
Aniëla Govaarts zochten contact met Dans
Brabant. Dat resulteerde in een voorstelling
op 25 oktober in Het Laar en 29 oktober in de
Spoorzone. Dans Brabant is heel enthousiast
over Het Laar. Of je nu gezond en vitaal bent,
of in een verpleegappartement woont, iedere
bewoner van Het Laar kan meedoen. Het Laar
is hiermee deelnemer aan de Tilburgse Oktober
Dansmaand. De voorstelling Soepel & Stijf
wordt geen dansvoorstelling van ingestudeerde
patronen, maar een muzikale reis waarbij samen
bewegen voorop staat. Iedere aanwezige
wordt aangespoord om mee te doen.
Dat kan mevrouw Philippa beamen:
“Die man en zijn vrouw doen het
zo leuk en mooi, dat je
gewoon niet stil
kunt blijven
staan.”
In heel oktober staat dansen centraal
in de activiteiten in Het Laar. Deze drie
voorstellingen staan nog te gebeuren:
25 oktober: voorstelling Soepel & Stijf
in Chapeau! om 19.30 uur
29 oktober: voorstelling Soepel & Stijf
in de Spoorzone Tilburg om 11.00 uur
31 oktober: Ballroom dancing in
Chapeau! van 15.00 uur - 17.00 uur
13
13

Nieuwe fruit- en groentekraam

In plaats van de donderdagochtend staat
er sinds eind september nu iedere dinsdagochtend een fruit- en groentekraam in Het
Laar. Wekelijks bieden Hesselberth en zoon
de lekkerste verse fruit en groente aan.
Omdat de kraam veel groter is dan die we
eerst hadden, staat deze onder de luifel
bij de ingang van Het Laar.
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Wie
doet er
mee?

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

Rummikuppen en jokeren

Een bewoonster wil graag jokeren of rummikuppen in de middag in Chapeau! Opgeven kunt
u via coördinator VVV Aniëla Govaarts per mail
a.govaarts@hetlaar.nl of een briefje in haar
brievenbus.

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

Rikken in Chapeau!

De winnaar van de fotopuzzel uit de vorige Babbelaar is Tine Molenschot, appartement 463,
die hiermee een cadeaubon van Het Laar gewonnen heeft. De goede oplossing was het oude
postkantoor op de hoek van de Willem IIstraat en de Poststraat.

Een aantal dames dat iedere middag om 14.30
uur rikt in Chapeau! kan nog enkele medespelers
gebruiken. Opgeven kunt u via coördinator VVV
Aniëla Govaarts per mail a.govaarts@hetlaar.nl
of een briefje in haar brievenbus.

1
2
3
4

Mannen van Het Laar

Tilburgse Zegswijze
pòtverdommeke
		

plukje haar tussen
lip en kin

praaj

prei

		

praot 		

Zin in een uitje of een goed gesprek?
De mannen van Het Laar maken het gezellig
en gaan er op uit. Een paar weken geleden nog
gingen ze samen naar museum De Pont. Bezoek
de mannenclub elke vrijdagmiddag van 14.30
uur tot 16.00 uur in de Mijmerij in Laarhoven 1.
Iets voor u? U bent van harte welkom, dus tot
binnenkort! Wilt u eerst meer weten, vraag het
bij de coördinator VVV Aniëla Govaarts.

roddel

prèès
prijs
			
prèèze 		
loven
			
prèlwèg 		
Paralelweg
prèngel 		

gierig persoon

priegel		

slaag (Duits prűgel )
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Geleidehonden

De doppenactie in Het Laar voor de blindengeleidenhonden is afgerond. De actie heeft 63,3
kilo opgeleverd in 4 maanden tijd. De grote fles
waarin de doppen verzameld konden worden is
verwijderd. De opbrengst van de actie is voor de
geleidehondenopleiding van het KNGF.

Opleiding van San Gimbrère (8)
Wat zong de kleindochter van mevr. De Zwart? (12)
2
Merk naaimachine uit de column “Ons Moeke” (6)
Naam van bureau dat tevredenheidsonderzoek
3
houdt (5)
Wat is er in het kader van oktober georganiseerd? (6)
Kaartspel in de rubriek “Wie doet er mee? (6)
Gevonden Tilburgse zegswijze door Jan … (10 3-7)
Veel scores in tevredenheidsonderzoek
7
zijn van… (10 4-6)
De oplossing van de vorige fotopuzzel (11)
8
Gift van Vrienden van Het Laar (10)
Stepapparaat wordt aangeschaft voor de …. (11)
10
Voornaam van Generaal Winkelman (5)
Naam van dit blad (9)
11
Voornaam van schrijver Tilburgs vur
Tonpraoters’ (5)
Waardigheid en trots is het verbeterplan
13
van …. (7 3-4)

1
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12
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Los de puzzel op door de antwoorden in te vullen. In sommige vakjes staat een getal; de letter die u daar invult, past ook in de andere vakjes met
hetzelfde getal. Zo verkrijgt u door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden. In de gele balk leest u van boven naar
beneden de oplossing. De oplossing is een beroep. U vindt de antwoorden in deze Babbelaar. Stuur die naar babbelaar@hetlaar.nl of stop de
oplossing in de brievenbus van de Babbelaar bij de receptie.

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 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

Goed doorrollen
Het was vrijdag 29 september. Het kwik
steeg na een koude week plotseling naar
24 graden. De petanqueclub twijfelde geen
moment en genoot volop van de mooie
middag. Waarschijnlijk was dit een van de
laatste keren op de oude petanquebaan.
De nieuwe ligt er al, maar het grind op
de toplaag moet eerst nog aangestampt
worden. De boules zakken er nog te veel in
weg en rollen niet goed door. Voor zolang
doet de oude dus nog goed dienst.

