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40 jaar ‘Thuis met Het Laar’
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Smaakmakers van 2014
De Laarambassadeurs

Voorwoord

Een speciaal woord van welkom door de Laarambassadeurs. In 2014 hebben deze drie dames het
voor veel nieuwe bewoners heel wat makkelijker gemaakt om zich bij Het Laar thuis te voelen.
Hoe doen de Laarambassadeurs dat, ervoor zorgen dat
nieuwe bewoners zich thuis voelen bij Het Laar? Annie
van Kruisselbergen, die anderhalf jaar in Het Laar woont,
vertelt dat mensen die helemaal bovenaan de wachtlijst staan worden uitgenodigd in Het Laar. “Als kennismaking krijgen ze een uitnodiging voor een etentje in
het restaurant, ze kunnen een nachtje komen logeren,
we verzorgen een rondleiding voor ze. Dat maakt het
voor hen wat makkelijker om de knoop door te hakken
en in Het Laar te komen wonen.” Celine Martin, al vier
jaar wonende in Het Laar, merkt dat de kennismaking
geruststellend kan werken. “Met de rondleiding komen
we ook in Laarhoven, waar de 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.”

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 restaurant of naar een activiteit.
“Een beetje bemoederen, voor drie maanden lang”, zegt
ambassadeur Mieke van de Ven, die al twee jaar in Het
Laar woont. “Je moet toch een beetje voor elkaar zorgen. Ik doe dat heel graag, het is gezellig. En je ziet dat
de mensen zich snel thuis voelen in Het Laar.” Het leven lijkt zo wel op het leven in je eigen straat vroeger,
waar 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. Leonie Koning, al 27 jaar
verbonden aan Het Laar als vrijwilliger, ondersteunt de
Laarambassadeurs in hun werk.

‘Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je
vanzelf bijzonder.’ Kent u die slogan van de reclame van een verzekeringsmaatschappij? Toen ik
die reclame zag, moest ik meteen aan Het Laar
denken. Maar dan met ‘Als je maar lang genoeg
jezelf blijft, word je vanzelf bijzonder.’ Want dat
vind ik bij Het Laar passen. Het Laar is een organisatie met een eigen karakter. Al 40 jaar zijn we
trouw aan onszelf en daardoor trouw aan u.
Het Laar bestaat 17 januari 2015 40 jaar. In het jubileumjaar staan we daarbij stil. Het Laar staat ook voor Trots
met een hoofdletter. Ik ben trots dat ik voor Het Laar mag
werken. Omdat we het leven van mensen belangrijk vinden en ik daaraan een steentje kan en mag bijdragen. Bij
Het Laar kent en ziet men elkaar. Niet alles gaat zonder
slag of stoot, maar we blijven onszelf, trouw aan onze
waarden. Waarden die door de jaren heen niet veranderd
zijn, maar alleen maar sterker worden.
Onze bewoners en onze cliënten in de thuiszorg laten Het
Laar toe in hun leven. Voor hen misschien een flinke verandering. Voor ons is het een stap die we samen zetten,
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Vlnr: Celine Martin, Annie van Kruisselbergen, Leonie Koning en Mieke van de Ven

“We willen ervoor zorgen dat het
leven verder geleefd kan worden.”
omdat we ervoor willen zorgen dat het leven verder geleefd kan worden. Lekker doorgaan met leven, zoals onze
bewoners en cliënten dat graag doen. Thuis, in Het Laar
of mét Het Laar.
De toekomst wordt voor ieder van ons een mooie uitdaging. Want hoe blijf je jezelf, terwijl je niet hetzelfde kunt
blijven doen? Een nieuwe tijd breekt aan. Toch ben ik ervan overtuigd dat wanneer je dezelfde uitgangspunten
neemt en je trouw blijft aan jezelf, je deze stap samen
kunt zetten met de mensen die voor jou belangrijk zijn.
Met u kijk ik uit naar de komende 40 jaar.
Ingrid van Huijkelom-van Iersel
Directeur-bestuurder Het Laar
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gende bij een mevrouw die stervende was. Daar had ik
geen enkele ervaring mee. Mijn ‘redding’ was de liefdevolle omgang van de medewerkers met de bewoners.
Want liefdevol en zorgzaam zijn, dát kon ik wel. Ik ben
nooit meer weggegaan bij Het Laar. Meer dan 30 jaar
heb ik er gewerkt en nu kom ik er als vrijwilliger. Er is
heel veel veranderd in de zorg en de verpleging. Maar
sommige dingen veranderen niet. Nog steeds heb ik
hartzeer als een bewoner komt te overlijden. Uit betrokkenheid bouw ik een band op met mensen. Die betrokkenheid, dat is voor mij thuis met Het Laar.”

“Maar weet je… ik ben hier thuis.
Helemaal. Ik hoef geen stropdas
om, zeg ik dan.”
GEEN STROPDAS

40 jaar ‘Thuis met Het Laar’
Over een organisatie die 40 jaar bestaat, kunnen veel verhalen verteld worden. Maar door wie? Want
door de jaren heen zijn mensen gekomen en gegaan. Gemma Nefkens kent Het Laar vanaf het eerste
uur. Haar moeder was een van de eerste bewoners van Het Laar. Nu woont ze er zelf. En dan hebben
we Mieke Zoontjens. Zij was een van de eerste zorgmedewerkers, toen Het Laar als serviceflat vanaf
1975 ook verzorging ging bieden. Na haar pensionering bleef ze. Als vrijwilliger. En als laatste spreken
we Frits van Poppel, de nestor van Het Laar. Hij woont er het langst van iedereen en bereikte dit jaar
de leeftijd van 100 jaar. In de Mijmerij, een knusse jaren 50 huiskamer in Het Laar, spreken zij elkaar
weer. Samen zijn ze 256 jaar oud. Zij praten over je thuis voelen. Gewoon, op je gemak zijn. Met mensen om je heen die je kennen. Bestaat dat in Het Laar?
NOOIT JE HAND OPHOUDEN

“Ons moeder was een van de eerste bewoners van Het
Laar”, vertelt Gemma Nefkens (87). “Mijn broer maande haar tot voorzichtigheid: neem het goedkoopste appartement, dan hoef je nooit je hand op te houden. En
dat deed mijn moeder. Toen zij vervolgens terechtkwam
op de 13e etage, was dat voor haar een confrontatie
met het verleden. Het uitzicht op de 13e was weliswaar
fantastisch, maar ons moeder beleefde dat anders. Opnieuw woonde zij helemaal boven in het huis. Net als
vroeger, toen zij bediende was. Zij had daar geen goede herinneringen aan. Uiteindelijk heeft moeder toch
nog graag in Het Laar gewoond. Haar appartement was
knus. Met negen kinderen zorgden we ervoor dat zij niet
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Frits van Poppel (100) vertelt graag. “Ik ben 100 en gezond”, gniffelt hij. “Vandaag de dag zou ik er bij Het Laar
niet eens meer inkomen! Ik woon hier al vanaf mijn 74e.
Samen met mijn vrouw heb ik hier vier jaar als echtpaar
gewoond. Sindsdien ben ik weduwnaar. Iedere dag zeg
ik tegen mijn vrouw: schat, ik ben er nog. Ik kan er ook
niks aan doen dat mijn lichaam zo lang doorgaat. Ik mis
je. Maar weet je… ik ben hier thuis. Helemaal. Ik hoef
geen stropdas om, zeg ik dan. Het leven hier gaat met
ups en downs, net als overal. Mijn mooiste dag in Het
Laar was onze gouden bruiloft. Gevierd samen met mijn
vrouw in de zaal op de 13e etage. We kregen veel dezelf-

de felicitatiekaarten. Natuurlijk gekocht in het winkeltje
hier beneden. En ik vond ze allemaal even mooi!”

LEVEN MET EEN GLIMLACH

Gemma Nefkens woont zelf alweer 14 jaar in Het Laar.
Elke avond vraagt Gemma in gebed of zij alstublieft niet
dement mag worden. Gemma: “Voor mij een schrikbeeld. Ons moeder is ernstig dement geworden en ik
zal nooit vergeten hoe ik haar op een dag aantrof. Zij
zat in de stoel en zij wiegde een pop in haar armen. Wat
krijgen we nou, dacht ik bij mezelf. Wat moet ons moeder met die pop? De dokter kon het me uitleggen. Ons
moeder had negen kinderen; zij was mama met hart en
ziel. De pop gaf haar een beetje rust. Vertrouwd. Ze is
met die pop in haar armen gestorven. Dat was toen een
troost voor ons. En dat is het eigenlijk nog steeds. We
hebben die pop altijd bewaard.”
Als senior in het gezelschap krijgt Frits het laatste woord.
De honderdjarige leeft met een glimlach. “Mijn appartement is mooi gerenoveerd en mijn staande klok past
er nu prachtig. De vloerbedekking wordt al wat oud. Tja,
moet ik nu nog nieuwe kopen? Die vraag maakt me vrolijk. Een vlekje in de vloerbedekking deert me niet. Ik
geniet en leef mijn leven. Als het op een dag niet meer
gaat, dan hoop ik op lieve zorgzame mensen om me
heen. Gewoon hier thuis, in Het Laar.”

alleen was en we haalden haar vaak op. En gingen we
terug en zag ons moeder de flat van Het Laar, dan zei ze:
hèhè, ik ben weer thuis.”

HARTZEER EN LIEFDE

De koffiepot gaat nog eens rond. Mieke Zoontjens (69)
kan praten en koffie schenken tegelijkertijd. “In 1977
ben ik aangenomen bij Het Laar door de toenmalige directeur Simons. Dat ging gemakkelijk”, aldus Mieke. “Ik
kwam op voorspraak van het toenmalige hoofd verzorging. Omdat ik Mulo had gedaan, dacht ik zelf aan kantoorwerk. Maar vanaf dag één ging ik de verzorging in.
Geen ervaring? Geeft niks…, werd er gezegd. Je redt je
wel. Meteen in mijn eerste weken kwam ik als verzor5

40 Jaar een eigen keuken

“Nee verkopen wij niet”
Voor de keukenbrigade staat één ding vast: praat je over kwaliteit van leven in Het Laar, dan zijn de
keuken en het restaurant daarbij onmisbaar. In 40 jaar tijd groeide het team van instellingskeuken
naar volwaardig restaurant waar service vóór alles gaat. Want de verantwoordelijkheid voor goed
eten geef je niet uit handen.
“In de beginjaren draaide de blikopener overuren”,
knipoogt Hans Guldenaar, al 36 jaar werkzaam als kok
in Het Laar. “Elke dag om 12.00 uur werd de warme
dagschotel rondgebracht naar de appartementen van
de mensen. Op het menu stond Hollandse pot. Lustte
je de dagschotel niet, dan had je pech. Het eten in Het
Laar was nooit slecht, maar in vergelijking met toen is er
enorm veel verbeterd. Meer verse producten, erg veel
variatie en keuzemogelijkheden. Vroeger gingen we in
tijd van nood nog weleens op de fiets naar de bakker, de
slager en groenteboer om de hoek. Inkopen doen voor
Het Laar. Toen wist je niet beter, nu zijn lokale producten veel meer een bewuste keuze. Waar dat kan, kopen
we lokaal en regionaal in. Kwaliteit blijft voorop staan.”

BEHOUD VAN DE KEUKEN

Het begin van het nieuwe millennium was spannend
voor de keuken van Het Laar. Veel verzorgingshuizen
stapten over op maaltijden die elders werden bereid.
Wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne werd
steeds strikter en investeringen in apparatuur waren

fors. Het Laar maakte in 2002 de keuze voor behoud van
de keuken en uitbreiding met een restaurant. Een keuze
voor geur, kleur en smaak in eigen huis. Verse maaltijden met zorg bereid en gastvrij opgediend. In het eigen
appartement, of in het restaurant. Sous-chefkok Annette van Dorst (12 jaar in dienst): “Eten is erg belangrijk
en veel mensen kijken dagelijks uit naar de warme maaltijd. Samen aan tafel smaakt het eten beter. En het gezegde van zien eten, doet eten, geldt nog steeds. Omdat
we alles zelf doen in Het Laar, kunnen we ook flexibel
zijn. Soms kan iemand niet tijdig bij de maaltijd zijn. Of
er zijn bijzondere dingen nodig, vanwege gezondheidsproblemen. Wij krijgen dan een telefoontje van de zorgcollega’s: ‘kunnen jullie iets regelen? Dan komen wij in
actie. Als het om eten gaat, verkopen wij nooit nee.”

OP DE SCOOTER

Sinds 2002 is het er voor de keukenbrigade alleen maar
leuker op geworden. “Tenminste, dat vinden we zelf”,
zegt Hans. “We zijn gegroeid naar een volwaardig restaurant. Onze keukenbrigade bestaat uit zes koks. De
plaatsing van een open keuken in het restaurant is een
gouden greep gebleken. Meer beleving, meer zien, horen, ruiken en proeven. Voor ons is het hard werken.
Maar het directe contact met de mensen geeft veel voldoening.” Annette vult aan: “Laatst hadden we meer
bestellingen van tournedos dan ingeschat. Hans sprong
direct op de scooter: tournedos halen bij de beste slager
om de hoek. Tja, je biedt gastvrijheid en dan ga je tot
het uiterste.”

VERWEND

We zijn verwend in Nederland en steeds opnieuw willen
we verrast worden. Ook de keukenbrigade van Het Laar
heeft hiermee te maken. “Een thema valt vaak goed”,
aldus Annette. “De mosselen- en aspergediners zijn bekend. Laatst hadden we bockbier in de namiddag met
wildhapjes. En regelmatig serveren we een diner à la
carte. Uit eten in eigen huis; tafels met linnen gedekt,
alleen op reservering en de rode loper gaat uit. Er wordt
wisselend gebruik van gemaakt. Wij denken na over
nieuwe dingen.”
Kok Hans: “Super populair blijft overigens de puntzak
met vers gebakken frites; die staat elke veertien dagen
op het menu. Op zo’n dag bakken we ruim zestig kilo
frites. Altijd goed!”
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“Tja, je biedt gastvrijheid en
dan ga je tot het uiterste.”
NIEUWE PLANNEN

De afgelopen maanden begeleidde interim manager
Rob Biesta een volgende stap voor de keukenbrigade.
Rob: “Ondanks alle veranderingen in de financiering
van zorg blijft Het Laar onderscheidend. Wij denken
dat de keuken daaraan kan bijdragen. Het restaurant is
niet meer weg te denken in Het Laar. We maken nieuwe
plannen. Uitbreiding van onze maaltijdenservice in de
wijk, met misschien ook wel een boodschappendienst.
En nog meer keuzemogelijkheden in ons restaurant.
Warm eten in de middag maar ook ’s avonds.”
Annette vult aan: “Ook in onze catering voor bewoners
zijn we veranderd. Eerst hadden we een vast aanbod.
Nu vragen we: wat wilt u graag? Dat valt in goede aarde.
Mensen bestellen een buffet, lunch of diner met alles
erop en eraan.” Hans: “Afgelopen weekend hadden we
vier partijen: een uitgebreid diner, een feest met soep
en broodjes, een gezelschap met hapjes en een groep
die in het restaurant bestelde van onze kleine kaart. Dan
moeten we vol aan de bak. Maar we doen geen concessies. We draaien een volwaardig restaurant, met de best
mogelijke service.”
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Dit gebouw verdraagt
aanpassingen

“Goede zorg bieden, gaat beter in een goed gebouw.” Dat zegt Ralphf van Gendt, architect van Bo.2
architectuur en stedenbouw en al jaren betrokken bij bouw en verbouw van Het Laar. “Het Laar wenste vanaf dag één leefruimte waar mensen zich prettig voelen. Veertig jaar later is dat nog steeds de
doelstelling.”
In 1973 werd serviceflat Het Laar ontworpen door (de
rechtsvoorganger) van Bo.2 architectuur en stedenbouw. Rond 2000 kwamen de plannen voor nieuwbouw.
Architect Ralphf van Gendt ontwierp de nieuwbouw: de
oorspronkelijke flat (Laarzicht) werd uitgebreid met een
vleugel van drie woonlagen (Laarhoven) en een appartementengebouw van zes woonlagen ertegenover (Laarakker). De drie zijn innig met elkaar verbonden via het
zo karakteristieke binnenplein. “Dit plein moest het sociale anker worden voor de woongemeenschap Het Laar
en ook wel voor de omliggende wijk”, aldus Ralphf, “en
dat is aardig gelukt. In de eerste jaren had het binnenplein een open karakter; nu zie je dat de ruimte meer
opgedeeld wordt in diverse zones. Zo zijn het restaurant
en de verschillende zitjes meer van elkaar gescheiden.
De ruimte kan het hebben. Het gevoel van openheid
blijft behouden. Het binnenplein is afgedekt met een
groot dak, vormgegeven als een daktuin tussen de twee
hoge gebouwen. Zo blijft het uitzicht vanuit de appartementen interessant.”

NIEUW TERRAS

Het Laar leeft en met regelmaat zijn aanpassingen nodig. Bouwen en verbouwen, aanpassen aan de vraag
van de bewoners. Voor 2015 staat een grote renovatie
van Laarzicht op het programma. In 2013 veranderde de
ruimte in Laarakker die gebruikt werd als uitvaartcentrum in een multifunctionele Laarzaal. Eind 2014 was
de officiële opening van een nieuwe ontmoetingsruimte
met terras in Laarakker. “Op de eerste etage was meer
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zorgruimte nodig”, zegt Ralphf. “Ik heb een pragmatische, maar effectieve oplossing bedacht. Een deel van
de vide op de eerste etage is opgeofferd en er is een
terras aan de gevel toegevoegd. Vanuit de ontmoetingsruimte lopen bewoners zo het terras op. Veilig en beschut. Het terras voelt alsof het er altijd al geweest is.
Dat doet me goed. Ik vind het belangrijk dat aanpassingen meteen opgaan in het grotere geheel. Zonder verstoringen. Zo blijft de eenheid na al die jaren behouden
en wordt het geen rommeltje.”

ALTIJD GROENE DAKTUIN

Goede zorg gaat gemakkelijker in een goed gebouw.
Daar is Ralphf van Gendt van overtuigd. “Logistiek moet
een gebouw kloppen. Zodat medewerkers efficiënt kunnen werken. Koppel dit aan de beperkte budgetten en
de hoge kwaliteitseisen van Het Laar, en je hebt een ingewikkelde puzzel! Indertijd bij de bouw van Laarhoven
hebben we daarmee geworsteld. Hoe creëer je kleinschalige leefruimtes waar mensen kunnen dwalen zonder te verdwalen? Met voldoende licht en lucht in een
gebouw dat tegen die grote flat aanleunt? Ik heb gestreden voor de patio door de verdiepingen van Laarhoven.
Die is er gelukkig gekomen”, lacht Van Gendt. “En ook
de daktuin is er gekomen. Overal vanuit Het Laar kijk je
op groene daken. Het sedumdak zorgt ervoor dat het
grote dak van de centrale hal naadloos overgaat in het
omliggende parklandschap. Prachtig om naar te kijken;
met steeds weer andere details om van te genieten. Dit
past uitstekend bij Het Laar.”

Het Laar maakt van
u een kunstenaar
Een kunstwerk, gemaakt door bewoners en
mantelzorgers, heeft een prachtige plaats gekregen bij de centrale entree van Het Laar aan
het binnenplein. Daarmee is een grote wens
vervuld om in Het Laar kunst van eigen hand
een prominente plek te geven.
De deelnemende bewoners en mantelzorgers wilden
een tijdloos, veelzijdig en stijlvol kunstwerk maken. Al
snel kwam het thema seizoenen van de natuur en het
leven ter sprake. Uiteindelijk is een spiraal ontworpen
waarop op 24 panelen de levenscyclus is uitgebeeld.
Onder begeleiding van ontwerpster Carlijn Stevens
doorliepen de kunstenaars in spe hout-, keramiek- en
glasworkshops. Ze vervaardigden daarmee de panelen
van de spiraal. Op hout is de lindeboom van de Heuvel
in Tilburg in alle seizoenen afgebeeld. Op de kunststof
panelen zijn de levensfases van een mens te zien. En in
keramiek zijn abstractere vormen gemaakt die de structuren en de kleuren van het seizoen weergeven. Het
kunstwerk is eind oktober 2013 onthuld.

Nieuwe ruimtes
in Laarakker
Het Laar komt graag tegemoet aan de wensen
van haar bewoners. Een grote wens van de bewoners van Laarakker was het hebben van een
sfeervolle ontmoetingsruimte met een eigen
terras. Om dat mogelijk te maken is in 2014 de
vide verbouwd.
De ontmoetingsruimte bestaat uit een keuken met een
grote zitkamer en is vrij toegankelijk voor de bewoners.
Aansluitend aan de ontmoetingsruimte ligt het nieuwe
dakterras. Lekker buiten zitten is hiermee voor de bewoners van Laarakker mogelijk geworden. De ontmoetingsruimte is begin december 2014 geopend. Nu nog
even de winter door, en hopen op een mooi voorjaar.
Een jaar geleden kreeg de Laarzaal zijn nieuwe bestemming. Deze ruimte werd eerst gebruikt door Monuta.
Na de verbouwing is de ruimte geschikt gemaakt voor
een veelheid aan functies die daar beter passen dan op
het binnenplein. Zoals muziekuitvoeringen, filmvertoningen, lezingen, repetities van het zangkoor, missen en
officiële recepties en ontvangsten.
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een advies op maat”, zegt Bep. “Zo kan ik mijn jarenlange ervaring doorgeven.” Boy is er blij mee. “Nee hoor,
niks pottenkijker”, zegt hij, “Bep kent heel veel mensen in Het Laar en we hebben al veel van haar geleerd.
Geduldig zijn, goed luisteren naar klanten en zorgvuldig
geld teruggeven. Daar zijn veel bewoners namelijk heel
secuur in. En meebewegen met ouderen die vergeetachtig zijn. Gewoon vriendelijk blijven. We leren dit ook wel
bij Prins Heerlijk, maar Bep kan dingen uit ervaring vertellen. Dat is fijn.”

“Onze klanten wonen bijna
allemaal onder hetzelfde dak.
Een goede band met mensen
is dan extra belangrijk.”
IEDEREEN ONDER ÉÉN DAK

Van kritische klanten kun je leren
“Toen ik hier net was begonnen, kocht ik flessen advocaat in. Best veel, want ik dacht dat ouderen
daar dol op zijn. Met slagroom natuurlijk. Dat hadden we ook. Maar die advocaat liep voor geen meter. Dat had ik snel geleerd!” Aan het woord is Boy van den Herik. Sinds januari 2014 is Boy een van
de vertrouwde gezichten in de winkel van Prins Heerlijk in Het Laar. Prins Heerlijk biedt jongeren met
leerproblemen kansen op de arbeidsmarkt. In Tilburg kunnen de jongeren van Prins Heerlijk werken
en leren op diverse plekken in de stad; Het Laar is een van die plekken. Boy is content in Het Laar.
“Onze winkel loopt goed, al mocht het na de middag best wat drukker zijn”, aldus Boy. “De meeste
mensen komen brood, appelflappen of bolussen kopen. En ook melk, kaas of koekjes. Liefst meteen
’s ochtends om 10.00 uur. Want stel je voor dat de appelflappen op zijn! Gelukkig kunnen mensen elke
dag van de week bestellen. Voor 15.30 uur besteld en de volgende dag ophalen. Heel gemakkelijk.”
JARENLANGE ERVARING VAN BEP

De winkel in Het Laar ziet er piekfijn uit. Verswaren zoals
brood en lekkernijen liggen prima in het zicht, en ook
de kleine supermarktafdeling en het tijdschriftenschap
zijn keurig netjes. “In een winkel is altijd werk”, zegt
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Boy, “klanten helpen, producten aanvullen, bestellingen
doorgeven en de boel schoonhouden. Spiegelen (producten recht in de schappen) doen we elke dag. Maar
van Bep hebben we geleerd om producten niet super
strak op elkaar te zetten. Dan durven de mensen niks

meer te pakken!” Bep van Belkom lacht. Gedurende 21
jaar dreef ze met hart en ziel een kleine winkel in Het
Laar. Bep maakte in al die jaren lief en leed mee en iedereen kent haar nog. Prins Heerlijk nam in 2014 het
stokje van haar over. Sindsdien is Bep nog elke zaterdag
in de winkel. Als vrijwilliger helpt zij Boy en zijn collega’s. “Hand- en spandiensten, maar ook hier en daar

Heb je een winkel in Het Laar, dan wonen je belangrijkste klanten in het huis. Bewoners en medewerkers.
En veel bewoners hebben vroeger ook een eigen zaak
gehad. Ze kennen de klappen van de zweep wel. Er komen ook wel mensen uit de omliggende wijk, maar daar
moet de winkel het niet echt van hebben. “Onze klanten
wonen bijna allemaal onder hetzelfde dak,” zegt Bep.
“Een goede band met mensen is dan extra belangrijk.”
Boy weet wat Bep bedoelt. “De mensen hebben aan ons
moeten wennen”, aldus Boy. “Wij zijn jong en dat voelt
anders. Sommige klanten hebben kritisch de kat uit de
boom gekeken. Dat vonden wij best moeilijk. Maar het
hoort bij het ondernemen. Van kritische klanten kun je
leren. Inmiddels krijgen we regelmatig een compliment.
Mensen zijn blij met onze correcte en beleefde houding.
Dat is erg fijn! Ik heb het hier goed naar mijn zin. Voorlopig blijf ik bij Het Laar.”

Het Laar viert feest
In 2015 bestaat Het Laar 40 jaar. 40 jaar ondernemerschap, daar zijn we trots op. Daarom maken we
van dit jubileumjaar een speciaal jaar. Dat doen we
door de verhalen van vroeger, van onze bewoners
die ook een eigen onderneming hebben gehad,
neer te schrijven. Mét medewerking van het Stadsmuseum Tilburg. Deze verhalen gaan we gedurende 2015 toevoegen aan de website Het Geheugen
van Tilburg, die door het Stadsmuseum Tilburg is
ontwikkeld.

http://www.geheugenvantilburg.nl/
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De Thuisverhalen van Het Laar
“Als het voor Het Laar is, doe ik wel mee” was het antwoord dat deze bewoners en de thuiszorgcliënt
van Het Laar gaven op de vraag of ze model wilden staan voor een nieuwe folderlijn van Het Laar. Eind
augustus 2014 vonden de fotosessies en interviews plaats.
In het appartement in Laarzicht van de heer en mevrouw Schellekens staat de camera opgesteld. Fotografe Heleen Klop schikt nog snel een bos bloemen op de
tafel en daar gaat de fotosessie van start. De heer en
mevrouw Schellekens hebben er zichtbaar plezier in en
volgen nauwlettend de aanwijzingen van de fotografe

op. “Het is leuk. Dat maak je niet vaak mee, dat er professionele foto’s van je gemaakt worden.”
Inmiddels is ook tekstschrijver Ton Manders klaar. Hij interviewde de bewoners en de thuiszorgcliënt en liet ze

“Het is leuk. Dat maak je niet vaak
mee, dat er professionele foto’s
van je gemaakt worden.”

hun levensverhaal vertellen. Hij stelde vragen over de
rol die Het Laar speelt in hun leven. Hij peilde of ze het
gevoel hebben dat ze het leven kunnen voortzetten dat
ze willen leiden, zoals ze dat altijd al hebben gedaan.
Voelen ze zich thuis met Het Laar, hoe ze ook wonen?
Alle drie de verhalen zijn heel verschillend. Het echtpaar Schellekens woont nog maar net bij Het Laar. Als ze
uit het raam van hun appartement kijken zouden ze hun
oude huis in de Blaak nog bijna kunnen zien liggen. Toch
ruilden ze het in voor huren met een woonarrangement
bij Het Laar. “We zijn niet meer de jongsten. Wonen in
Het Laar betekent dat we wat meer aan onszelf kunnen
gaan denken. “We hebben hier genoeg voorzieningen
die het leven een stuk makkelijker en zorgelozer maken.
We wonen hier fijn en beschermd, wat er ook gebeurt.”
Voor de heer en mevrouw van Riel, die al enkele jaren in
Het Laar wonen, gaf de zekerheid van zorg de doorslag.

“Wonen in Het Laar betekent dat
we wat meer aan onszelf kunnen
gaan denken.”

“We wonen hier heel zelfstandig, maar mijn man heeft
toch wel meer en meer zorg nodig. Het is een geruststellend idee dat we hier alle noodzakelijke zorg kunnen
krijgen en samen gewoon in dit appartement kunnen
blijven wonen.”
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U leeft graag uw eigen leven zoals u dat zelf wilt. In uw eigen omgeving, te midden van mensen bij wie u zich thuis
voelt. Ook als u wat ouder wordt en het misschien wat minder makkelijk wordt om vast te houden aan uw zelfstandig
heid en leefstijl. Leeftijd en fysieke conditie doen niets af aan uw behoefte om de regie te blijven voeren over uw eigen
bestaan. En dat kan ook makkelijk, met Het Laar.
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Het Laar heeft verschillende mogelijkheden om u te helpen zo te leven
zoals u dat zelf wilt. Een breed pakket aan producten, diensten en facili
teiten waarvan u naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kunt maken.

Het Laar heeft verschillende mogelijkheden om u te helpen zo te leven zoals u dat zelf wilt. Een breed pakket aan
producten, diensten en faciliteiten waarvan u naar behoefte gebruik kunt maken. Afhankelijk van hoe u woont.
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Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw eigen woning,
maar heeft u daarvoor wat hulp en/of zorg nodig? In dat
geval biedt Het Laar Thuiszorg u precies de onder
steuning die u nodig heeft. Zo kunt u zich thuis blijven
voelen in uw eigen vertrouwde omgeving.

4. Het Laar Wonen
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Zo is er Het Laar Huren met een woonarrangement ,
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van Het Laar, inclusief een aantal handige voor
zieningen. Voorzieningen waardoor u veilig en verantwoord
3. Het Laar Vitaal
uw thuisgevoel kunt voortzetten in een comfortabele
Vele faciliteiten om gezond, fit en actief te blijven.
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omgeving.
Zodat u onbekommerd van
tot moderne fitnessfaciliteiten, onder deskundige
en stimulerende
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genieten.

E-mail: info@hetlaar.nl Website: www.hetlaar.nl
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Thuiszorg

Alles wat in het teken staat van ontmoeting en culinaire beleving. Van het genieten
van een kopje koffie of een gezellige borrel tot smaakvol tafelen in het grand café
of het restaurant. Het Laar Culinair is ook bij u thuis in de wijk te ontvangen.

2. Het Laar Cultureel
Een bruisend aanbod van clubs, verenigingen en activiteiten op het gebied van
film, theater, concerten, exposities, excursies enzovoort.

3. Het Laar Vitaal
Vele faciliteiten om gezond, fit en actief te blijven. Van een gevarieerd sportaanbod
tot moderne fitnessfaciliteiten, onder deskundige en stimulerende begeleiding.

Alles wat u wenst om prettig en comfortabel, veilig en vertrouwd te kunnen wonen.
In uw eigen huis of in een aantrekkelijk appartement van Het Laar. Met diensten als
alarmering en domoticavoorzieningen tot en met huishoudelijke ondersteuning,
logeerfaciliteiten en vervoer.

5. Het Laar Zorg
Een zeer uitgebreid aanbod aan diensten en faciliteiten op het gebied van
verzorging. Van manicure, pedicure, fysiotherapie en lichte ondersteuning tot en
met verpleegzorg en behandeling.

U kunt gebruikmaken van deze diensten, afhankelijk van uw behoefte en
afhankelijk van hoe u woont. De regie houden
uw eigenblijven
leven.wonen
Zodat in
u uw eigen woning,
Wilt over
u zelfstandig
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis
metheeft
Het Laar.
maar
u daarvoor wat hulp en/of zorg nodig? In dat
geval biedt Het Laar Thuiszorg u precies de onder
steuning die u nodig heeft. Zo kunt u zich thuis blijven
voelen in uw eigen vertrouwde omgeving. Net als
mevrouw Van Aanholt. In deze folder leest u haar thuis
verhaal.

U kunt gebruikmaken van deze diensten, afhankelijk van uw behoefte en
afhankelijk van hoe u woont. De regie houden over uw eigen leven. Zodat u
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis met Het Laar.

Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg Telefoon: (013) 465 77 00
E-mail: info@hetlaar.nl Website: www.hetlaar.nl
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E-mail: info@hetlaar.nl Website: www.hetlaar.nl
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4. Het Laar Wonen

Alles wat u wenst om prettig en comfortabel, veilig en vertrouwd te kunnen wonen.
In uw eigen huis of in een aantrekkelijk appartement van Het Laar. Met diensten als
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Daarnaast
is er
Het leven.
Laar Wonen
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in met
een Het
comfortabel
appartement van Het Laar woont,
inclusief meer of minder ondersteuning, zorg of ver
pleging. Zo kunt u ook als echtpaar bij elkaar blijven
wonen, wanneer een van u afhankelijk wordt van
verpleeghulp. Een geruststellende gedachte, ook voor
mijnheer en mevrouw Van Riel. In deze folder leest
Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg Telefoon:
(013) 465 77 00
u hun thuisverhaal.

Tot slot is er Het Laar Huren met een woonarrangement,
Bij deze woonvorm huurt u een aantrekkelijk apparte
ment van Het Laar, inclusief een aantal handige
voorzieningen. Voorzieningen waardoor u veilig en
verantwoord uw thuisgevoel kunt voortzetten in een
comfortabele en beschermde omgeving. Zodat u
onbekommerd van het leven kunt blijven genieten,
net als mijnheer en mevrouw Schellekens. In deze folder
leest u hun thuisverhaal.

3 mm korter i.v.m. invouwen

2. Het Laar Cultureel

Alles wat u wenst om prettig en comfortabel, veilig en vertrouwd te kunnen wonen.
In uw eigen huis of in een aantrekkelijk appartement van Het Laar. Met diensten als
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of minder ondersteuning, zorg of verpleging. Zo kunt
u ook als echtpaar bij elkaar blijven wonen, wanneer
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2. Het Laar Cultureel
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Mevrouw van Aanholt is de cliënt die thuiszorg ontvangt
van Het Laar. Ze woont in een flat aan de Schouwburgring. “Zonder de thuiszorg van Het Laar zou ik het hier
in mijn eentje niet redden. Ik kom wel eens bij Het Laar
voor de gezelligheid, maar ik blijf voorlopig toch nog in
mijn eigen huis wonen.”
De portretten en de verhalen van de drie folders zijn
goed gelukt. Deze thuisverhalen geven een mooi beeld
van zelfstandige mensen die zelf hun beslissingen nemen. Die baas blijven over zichzelf in hun eigen thuis.
Ook als ze ouder worden en hun kwetsbaarheid toeneemt. Als het nodig is, komt Het Laar om de hoek kijken, bij de mensen thuis.
Vanaf januari 2015 figureren onze modellen regelmatig in campagnes die Het laar gaat voeren om wonen
en zorg bij Het Laar onder de aandacht te brengen. Het
motto van de campagne is, hoe kan het ook anders,
Thuis met Het Laar!
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40 Jaar zorg en verpleging bij Het Laar

Verzorgd wonen in Laarhoven
Frans en Truus van Berkum waren 63 jaar samen. Nu woont Truus beschermd in haar sfeervol ingerichte appartement in Het Laar en Frans in hun appartement in HollandCarré. De zorg en verpleging
in Het Laar zien er nu anders uit dan 40 jaar geleden.
Alzheimer speelt Truus van Berkum-Riemen (83) al enkele jaren parten. Sinds 2007 woont het echtpaar Van
Berkum in HollandCarré, met het arrangement Onbezorgd Wonen van Het Laar. Dat is zelfstandig wonen met
zorg op afroep. Vanaf 2011 ging Truus vier dagen per
week naar de dagopvang bij Het Laar. Tot ze afgelopen
voorjaar viel. Ze moest een lange tijd revalideren, en in
die periode werd het duidelijk dat het beter was dat ze
bij Het Laar in Laarhoven zou komen wonen. Frans (86)
kon mee verhuizen als hij dat zou willen. Hij besloot in
hun appartement te blijven. Nu bezoekt hij zijn vrouw
elke middag; ze eten, wandelen en hebben het gezellig
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samen. In zijn eigen appartement voelt het nu leeg aan.
Hij moet er zich bij neerleggen. Maar hij is dankbaar dat
hij die keuze kon maken. Want 24 uur per dag wonen
tussen mensen met dementie zou voor hem te zwaar
zijn.

LAARHOVEN

Carin Laros is leidinggevende in Laarhoven. Ze begrijpt
de beslissing die het echtpaar van Berkum heeft genomen. “Wij bieden in Laarhoven ook tweepersoons appartementen aan. Want sommige echtparen kiezen ervoor samen te blijven. Maatwerk, daar draait het om.

Inspelen op de wensen van cliënten en familie. Dat wij
deze appartementen voor echtparen binnen een beschermde omgeving aanbieden, is heel bijzonder. Maar
soms werkt het gewoon niet meer en is het voor de gezonde echtgenoot beter om gescheiden te wonen.”
In Laarhoven wonen bewoners met vergevorderde dementie op een zogenoemde gesloten afdeling. Toch
heeft Laarhoven een open karakter; mensen lopen gewoon in en uit. Vroeger was dat heel anders. Toen konden alleen medewerkers met een code of een sleutel
de deur openen. Voordat Laarhoven er was (gebouwd
in 2002) hadden bewoners van Het Laar die gingen dwalen een verklikker op de deur. Overdags bezochten ze de
dagopvang, maar ’s avonds en ’s nachts hadden we in
het appartement nog geen mogelijkheden om mensen
met dementie te ondersteunen.”

DETECTIE

Laarhoven is nu uitgerust met een hoog niveau van
domotica, de bewoners zijn beschermd door middel van
detectie. Carin vertelt dat de detectie per bewoner ingesteld kan worden. “Detectie is een systeem waardoor
je in je gebouw kunt regelen voor wie de deuren wel
of niet opengaan. Dat betekent dat je voor de ene bewoner die weliswaar dementerend, maar nog wel heel
bekwaam is, geen toegangsbeperkende maatregelen
treft. Maar voor een ander kan vrij rondlopen niet meer
verantwoord zijn. Deze bewoners dragen een amulet of
armband, waarop precies is ingeregeld welke deuren

wel of niet opengaan. Bij de ene bewoner is het uiteindelijk pas de buitendeur van Het Laar die niet opent, bij
de ander gaan bepaalde liftdeuren niet open.
De appartementen van de bewoners in Laarhoven zijn
privé en ingericht met eigen meubels en spullen. Maar
ook daar is het beschermd wonen aangepast aan de behoeften van de bewoner. Sensoren op deuren, vloeren
en muren zijn waar nodig inzetbaar”, vertelt Carin.

BUITEN NAAR BINNEN

“We gaan altijd uit van de minst ingrijpende maatregel,
de minimale beperking die toch de veiligheid van een
bewoner garandeert. Daarnaast gaat veel aandacht uit
naar het waar mogelijk voorkomen van frustraties onder
bewoners. Gaat ergens de ene deur niet open, dan is
daar wel een andere die toegang biedt en de aandacht
trekt. Onze bewoners kunnen blijven lopen, de belevingsgerichte tuin is altijd toegankelijk. En omdat onze
bewoners minder makkelijk de buitenwereld in kunnen,
halen we die voor hen naar binnen. Onze bewoners
gaan gewoon in het restaurant van Het Laar eten, zolang ze dat kunnen. Binnen Laarhoven hebben de gezamenlijke ruimtes, huiskamers en keukens overal hun
eigen karakter en herkenbaarheid. Op elke verdieping
is een belevingsgerichte ruimte thematisch ingericht.
En sinds 2013 hebben we de Mijmerij, een volledig in
jaren 50-stijl gestylede woonkamer en keuken. Daar halen heel veel bewoners herinneringen aan vroeger op.
Je zou die reacties eens moeten zien, hartverwarmend!”
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HET LAAR

Koningin Maxima bezoekt Het Laar

Brabants Dagblad
op bezoek
Het is midden augustus en veel kinderen en
kleinkinderen zijn op vakantie. Een mooi moment voor de redactie van het Brabants Dagblad
om wat extra leven in de brouwerij te brengen
in een van de Tilburgse wooncentra voor ouderen. De redactie van de krant streek in de zomer
van 2014 drie dagen neer op het binnenplein
van Het Laar, op zoek naar het zomergevoel van
de bewoners.

Honderdjarige hangt de

tassen aan het fietsstuur

Frits van Poppel is gisteren honderd
geworden. Groot feest voor de
levensgenieter in Het Laar.
door Joost Goutziers, Johan van
Grinsven, Joke Knoop

‘Ja, het vooruitzicht is goed’

o locatie
op

TILBURG – Menig bewoner van servicecentrum Het Laar kijkt met
enige afgunst naar de jongste honderd-jarige van het huis: Frits van
Poppel. „Als je zo gezond honVader overlijdt als Frits vijftien is.
derd kunt worden, dan teken ik
Frits zet de kolenhandel voort en
daar voor. Hij is een lopend wonsjouwt de zakken naar de klander”, verzucht een ‘snotneus’ van
ten. Zeventig kilo kan hij hebben.
82 jaar. En inderdaad: Frits van
„Ik heb het niet voor niets gehad.
Poppel is benijdenswaardig vief,
Het was hard werken.”
zowel geestelijk als lichamelijk.
Kaarsrecht neemt hij in de recrea- In 1939 trouwt hij met Lena. Ze
krijgen drie kinderen: een zoon
tiezaal de felicitaties van een lanen twee dochters. Door de Tweege rij medebewoners in ontde Wereldoorlog stort de handel
vangst. Pas daarna - er is zeker
in. Hij kan na de oorlog weer opeen half uur verstreken - zet hij
nieuw beginnen.
zich neer op een stoel.
Op de cadeautafel prijkt het boek: Er volgen meer zakelijke klappen:
in 1965 verdringt aardgas de steenDe honderdjarige man die uit het
kool. Binnen twee jaar is het geraam klom en verdween. Het gaat
daan met de handel. Blijft over
over de lotgevallen van een honeen groot bedrijfsterrein in de
derdjarige die nog volop van het
leven geniet en onbedoeld vreem- Clercxstraat. Van Poppel zet de tede capriolen uithaalt. De vergelij- ring naar de nering, bouwt garageking gaat deels op, want mijnheer boxen en verhuurt die aan de binnenstadsbewoners. De oliecrisis
Van Poppel is ook een levensgemaakt een einde aan de bijbehonieter. Maar het laatste wat hij
rende benzinepomp.
wil, is de benen nemen uit Het
Op zijn 65ste stopt Frits van PopLaar. „Ik heb het zo goed hier, ik
heb vrienden en ik hou van ieder- pen met de zaak. De gemeente
 Mijnheer Frits van Poppel op zijn nieuwe tuinbank. Het Laar schenkt elke 100-jarige een bankje, dat in de tuin
wordt gezet. Dit jaar komen er drie bankjes bij. foto’s Jan van Eijndhoven/PVE
koopt de grond en sloopt de opeen”, zegt hij bescheiden.
weg, hangt de tassen aan het
Er klinkt meermalen het Lang Zal stallen inclusief het huis, waar hij ontsteking decennialang een zwa- men. Hun geluk mocht maar 2,5
GEMIDDELDE LEEFTIJD BEWONERS IS AL 87 JAAR
jaar duren. Opnieuw verdriet. An- stuur, tot grote ongerustheid van
re migraine over. Die verdween
vanaf zijn zesde woonde. „Dat is
Hij Leven. Maar wat betekent die
derzijds gaat het leven door. „Wat zijn kinderen. „Fietsen is je verrond zijn 75ste. Zoon Frans: „Het
me zwaar gevallen.” Van Poppel
wens als je honderd bent? Heeft
stand gebruiken en de ruimte neis verdriet als je honderd bent? Je
een eeuwling toekomst? Van Pop- is nu opmerkelijk vitaal, maar ook lijkt wel dat hij met de jaren ge Van de mensen die in Het Laar
we awbz-cliënten wordt daarvoor
men. Niet bang zijn.”
kunt niet eeuwig verdrietig zijn.”
zonder wordt.”
zijn lijf kent tegenslag. De jarige
pel: „Nou nee. Sinds mijn 97ste
een appartement huren met mogesinds twee jaar ook het vermogen
Waar een honderdjarige blij mee
Zijn remedie tegen verdriet en
Een honderdjarige kent vele vernoemt zijn zware rugoperatie.
leef ik van dag tot dag. Op mijn
lijkheid tot inkoop van zorg en
deels meegewogen.
weemoed: het druk hebben, bezig is? „Met vriendschap, met het feit
liezen. Zijn vrouw Lena overleed
Zoon Frans vertelt dat vaders le97ste heb ik een streep gezet ondiensten, is de gemiddelde leeftijd  Leeftijdsopbouw 105 huurders:
dat de kinderen en kleinkinderen
blijven, regelmatig leven. Hij
na 52 jaar huwelijk. Bijna vijf jaar
der bestuursactiviteiten. Of 101 er ven aan een zijden draadje hing
86,8 jaar. Van de bewoners die val77 t/m 84 jaar: 37
jaar nadat zij verhuisden naar Het fietst graag, op eigen kracht. Doet het goed maken.” Vrienden en fatoen vader vijftig was. Frits van
nog in zit? Denk het wel. Maar:
len onder de awbz is dat 87,3 jaar.
85 t/m 89 jaar: 35
milie, ze vierden allemaal feest.
boodschappen op de KorvelsePoppel hield aan deze hersenvlies- Laar, omdat haar gezondheid te
vandaag kun je alles zijn, morgen
 Onder de awbz-cliënten zijn ook
90 t/m 94 jaar: 29
Ook zijn oudste zoon Frans en
wensen overliet. Hij heeft er
niks meer.”
bewoners die volgens de nieuwe
95 t/m 99: 4
zijn twee dochters. Zoon Frans
nooit spijt van gehad, integenTerug in de tijd, naar zijn geboor Leeftijdsopbouw 246 awbz-beworegels geen awbz-indicatie meer
is mijn
geluk
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1 7 : 0 1 ners: 51 t/m 79 jaar: 20
kan dat bijna niet geloven.
dat we hier samen bijna vijf jaar
reldoorlog uitbreekt. Frits groeit
80 t/m 84 jaar: 51
daarvoor opgetrokken zijn.
met de jaren
samen met mijn vrouw
mochten wonen.” Elke dag, na
op met vier broers en een zus in
85 t/m 89 jaar: 81
 De awbz-bewoners moeten de
gezonder wordt
hier vijf jaar mocht wonen Bij de eerste aflevering over Het Laar,
het opstaan, drukt hij een kus op
de Kloosterstraat, daarna in de
90 t/m 94 jaar: 71
overheid een inkomensafhankelijde foto van zijn vrouw. Naast LeClercxstraat. Vader heeft een voer95 t/m 99 jaar: 20 en 100: 3
ke eigen bijdrage betalen. Bij nieuop 13 augustus, ontbrak de naam van
Frans van Poppel, zoon
Frits van Poppel, de 100-jarige
na is er Annie in zijn leven gekomansbedrijf en een kolenhandel.
auteur Johan van Grinsven.

“

“
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● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

Bas Vermeer blogt dagelijks in
en over het centrum van Tilburg.
Zoek hem op en praat mee

Presentatie Tilburgs boek van
Ilja Pfeijffer op boekenmarkt

Frans van Poppel vindt het erg bijzonder op zijn 73-ste nog een vader te hebben. „Ik speel gitaar in
een seniorenorkest, maar ik denk
niet dat iemand daar nog een vader heeft. En hij is gezond, goed
van lijf en leden en van geest. Hij
geniet volop, doet overal aan mee,
heeft jaarlijks een uitstapje met
zijn kleinkinderen en gaat regelmatig fietsen.”
Dat is meteen een bron van zorg,
want vader Frits fietst graag even
naar de Albert Heijn op de Korvelseweg om een boodschap te doen
en in die straat kan het druk zijn.

„We kunnen het hem niet verbieden. Als het fout gaat, sterft hij in
het harnas.”
Het familiegeheim? In beweging
blijven en onder de mensen komen, zegt Frans. Dat doet de zoon
zelf ook. Hij wandelt en speelt gitaar in het Seniorenorkest en banjo bij de Toetsie Foetsie Jazzband.
Met zijn jazzvrienden verraste hij
gisteren zijn vader.
Frans van Poppel oogt kwiek, gezondheid lijkt in de genen te zitten. „Een zus van mijn vader is
89. Ja, het vooruitzicht is goed,
maar een garantie krijg je niet.”

 Zoon Frans van Poppel (73): ‘Het

is geen garantie’.

‘Flink zijn, jezelf niet opsluiten’
An Schuermans (82) hangt aan de
lippen bij Frits van Poppel als de
honderdjarige over zijn leven vertelt. Ze heeft respect voor de man,
zijn vitaliteit en zijn helderheid.
„Hij heeft geluk en leeft bewust.
Medicijnen slikt hij niet, ik begin
‘s morgens met tien, elf pillen. Ik
heb er over nagedacht: An, wil je
ook honderd worden, zei ik tegen
mezelf. Als ik goed bij de tijd blijf
en goed uit de weg kan dan wil ik
dat graag.”
Ze woont nu bijna een jaar in Het
Laar, noodgedwongen omdat ze

in een rolstoel is beland en professionele zorg nodig heeft. De Tilburgse woonde zelfstandig, met
veel plezier, maar kwam ongelukkig ten val tijdens een uitstapje
met haar schoonzus. Dat heeft
haar leven drastisch veranderd,
zelfstandig wonen gaat niet meer.
Maar An Schuermans gaat niet bij
de pakken neerzitten.
„ Flink zijn, zeg ik tegen mezelf,
jezelf niet afsluiten, maar meedoen. Ik praat met iedereen, heb
veel contacten, doe aan handwerk
en beheer de kas van de markt.”

 An

Schuermans (82): ‘Ik praat gemakkelijk’.

Honderd, een cadeau van boven’
Joost Embregts (70) is vrijwilliger
in Het Laar en is daar bijna dagelijks. De Tilburger, een gepensioneerd timmerman, is voorzitter
van biljartvereniging Het Laar en
bestuurslid van KBO Westend.
Hij begeleidt biljartwedstrijden,
maakt schema’s en stuurt uitslagen door naar de bond.
Frits van Poppel kent hij van het
biljarten, want daar doet de honderdjarige ook aan.
Embregts: „Frits kan een best balletje stoten. In de wedstrijd tegen
de Duynsberg won hij zijn partij.

Maar nu doet hij geen wedstrijden meer, dat levert te veel spanning op volgens de dokter.”
Honderd jaar, Embregts noemt
het een cadeau van boven. „Frits
van Poppel is zo helder, hij fietst,
sjoelt, put, biljart en doet aan jeu
de boules. Zo oud worden, daar teken ik voor. Hij is begenadigd met
zo’n lichaam en zo’n geest. Daar
heb ik bewondering voor. Ik zie
ook sukkelaars op Het Laar. Honderd jaar, dat is een kwestie van
gewoon doorademen, maar daar
moet je geluk bij hebben.”

 Joost Embregts vindt honderd jaar

een cadeau van boven.

Huisraad van Bennie’s Place gaat naar slachtoffers in Bosnië

Duizend-en-een-verhalen in servicecentrum Het Laar
Het Laar

Overdagbar

De redactie is drie dagen neergestreken in Servicecentrum Het
Laar. Lees de verhalen en bekijk
alle foto’s terug op de website.

bd.nl/laar

Wie lang leeft, kan veel verhalen.
Verder op bd.nl
Dat blijkt in servicecentrum Het
● Bekijk en lees de eerdere delen
terug uit
de zomerserie
in
Laar
waar
het‘Toppers
verleden
dichtbij is.
de Amateurkunst’.
● Volg het Brabants Dagblad ook
op Twitter en Facebook.

o bd.nl/tilburgplus
op
locatie

door Joke Knoop
TILBURG – „Ik ben thuis eenzamer
dan hier.” Het is zomaar een bijzinnetje, tussendoor aan tafel. Tijdens het middageten in het restaurant van Het Laar. Het gaat er
geanimeerd aan toe.
Waarover praten zij? Met de redactie van het Brabants Dagblad veel
over het verleden en het heden in
het huis. Geschiedenis voelt dichtbij in Het Laar.
Opvallend: vrijwel iedereen ziet
er in de puntjes verzorgd uit.
Heeft dat te maken met hun achtergrond: veelal gegoede midden-

stand waar presentatie belangrijk
is? Waar men elkaar kent van
vroeger? Niet zozeer van een bepaalde buurt, want de bewoners
zijn niet wijkgebonden. Ze hebben een grote gemeenschappelijke noemer: het verleden en hun
werkzame leven. Sleutelwoord is
zelfstandigheid: zowel in eigen leven als de organisatie. Het Laar
valt niet onder De Wever of een
andere organisatie.
Het Laar heeft de naam duur te
zijn. De mensen die onder de
AWBZ vallen, merken dat niet.
Maar de 110 huurders tellen een
huur neer vanaf 625 euro, met
daarnaast een woonzorgarrangement van 378 euro. Bestemd voor
het restaurant met eigen koks,
zorg, winkel, kapper, wasserette,
catering, fitness, boodschappenservice. Plus een scala aan activiteiten. Het Laar, dat is een dorp
met veel verhalen.

Aan de Tuinstraat tegenover Bij
Maud is deze week de ‘overdagbar’ Fahrenheit geopend. Komend
weekend start er ook de eerste expositie van zwart-wit foto’s onder
de titel Streetvilla *crossing the
streets of Sevilla* van Cloakture.

Bas
Vermeer
bd.nl/stadsgezichttilburg

 Aan

TILBURG – Tijdens de zeventiende
editie van de Tilburgse boekenmarkt, zondag 31 augustus, presenteert Ilja Leonard Pfeijffer zijn
boek over Tilburg, ‘Van weemoed
naar de nacht’. Hij schreef dit nadat hij in maart een week in Tilburg verbleef. In het kader van literair festival TiLT ging hij toen
op zoek naar de ziel van Tilburg.
De organisatie van de boekenmarkt, Stichting Cools, heeft mazzel dat de presentatie van het
boekje van Pfeijffer kan samenvallen met de markt.
Met 250 stands is ‘Boeken rond
het Paleis’ dit jaar net zo groot als
vorig jaar. Maar net als de boekenmarkten elders in het land ziet
ook de markt in Tilburg het aan-

tal bezoekers jaarlijks verder dalen. „Alleen de markt is niet meer
genoeg. We combineren het daarom al langer met een literair programma en het uitbrengen van
een boekje”, zegt Marijn van Kempen van Stichting Cools.
Ook rondom de boekpresentatie
is een programma samengesteld.
Nadat wethouder Marcelle Hendrickx (Cultuur) het boek om 13
uur in ontvangst neemt is er een
optreden van Pfeijffer zelf. Vervolgens reageert schrijver Anton
Dautzenberg hierop. Femme van
den Berg leest daarna een column
voor. Om 15 uur is er weer een optreden van Pfeijffer, samen met
muzikant Mathijs Leeuwis op het
bordes van het Paleis-Raadhuis.

de tijdelijke redactietafel in Het Laar was het de hele dag een komen en gaan van bewoners. Redactiechef

Vijf keer uit eten, twee keer thuis

door Hein Eikenaar

Place in Tilburg stopt voorlopig. De
spullen vertrokken gisteren per
vrachtwagen naar Doboj Istok
(Bosnië). Samen met goederen van
PortAgora, kringloopwinkel en Centrum voor Europese Samenwerking, en stichting Social Energy. Ze
zijn bedoeld voor slachtoffers van
de overstromingen.

De actualiteit bepaalt het gesprek

 Met vereende krachten worden de spullen van kringloopwinkel ingeladen.

Links in de vrachtwagen staat Mark Graveleyn. foto Piet de Bruin/PVE

Anita de Haas fungeerde ook als gastvrouw. foto Jan van Eijndhoven/PVE

Haar moeder was eerste bewoner van Het Laar

met veel activiteiten mee en ze is
Laar: woonkamer, slaapkamer,
TILBURG – Gemoedelijk, zo typeert twee keer thuis. Hun apparteTILBURG – Mevrouw Gemma Nefbetrokken bij de cliëntenraad.
keuken en badkamer.
Evert Pierson (90) de sfeer in Het ment voelt voor beiden net zo
kens (89) kent Het Laar vanaf het
Ook daardoor kent ze vrijwel alle
Hij heeft er zes jaar tot volle tevreLaar. Hij en zijn vrouw Iet (88) ko- thuis als toen ze zelfstandig wooneerste uur. Veertig jaar geleden
mensen in Het Laar van gezicht.
den aan de Korte Tuinstraat of J.P.
denheid gewoond. Acht jaar gelezen bewust voor Het Laar omdat
was haar moeder de eerste beSommigen kennen haar nog als
Coenstraat. En ze hebben nog net
den is hij overleden. Het geheim
er veel middenstanders en kleine
woonster van het gloednieuwe
de mevrouw van de Coop, van
zoveel privacy, vinden ze.
van Het Laar? Mevrouw Nefkens:
ondernemers wonen. Zoals zij.
servicecentrum van Tilburg.
het Paletplein.
„Je mag er jezelf zijn. Er ligt geen
Pierson had samen met zijn broer De beide echtelieden vermaken
Het Laar zag er toen heel anders
In de derde helft van haar leven
zich prima. Evert Pierson doet
druk op je. Je kunt alles
Jan, die als eerste naar Het Laar
uit. Haar dementerende moeder
heeft ze haar jeugdliefde Theo Permee in de schilderclub van Het
(mee)doen waar je zin in hebt. Ik
verhuisde, vele jaren een winkel
had slechts een kamer, waarin
ry weer ontmoet. Het ging uit
zit nooit op mijn kamer. Mijn
in kunstnijverheid en huishoude- Laar en het jeu de boulen, zijn
ook haar bed stond. De dochter
toen ze zeventien was, het kwam
vrouw Iet aan het putten. En het
dochter vraagt wel eens wanneer
lijke artikelen aan de Heuvelheeft er wat traantjes gelaten,
weer aan toen ze 83 was. Via een
echtpaar heeft nog meer hobby’s,
ik thuis ben. Wij hoeven hier niet
straat. En was oprichter van de
vooral toen moeder liefdevol een
advertentie in de krant, hij woonook los van elkaar, en is nog moachter de geraniums te zitten. Als
stadsgidserij in Tilburg. Zijn
pop koesterde alsof het haar baby
de in de Reeshof. „De vlinders wabiel. Hij met auto, zij met fiets.
je gezelligheid zoekt, is het er. En
vrouw was lang maatschappelijk
was. In die tijd riep haar man dat
ren weer terug Ik ben heel gelukik praat graag. Dat ben ik gewend
werkster bij wollenstoffenfabriek Zorg hebben ze nog niet nodig.
hij nooit van zijn leven in Het
hem geweest.”
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Ze hebben nooit samen gewoond.
Zij wonen sinds 1 februari 2009 in goed. Wij kunnen onszelf goed
als de bewoners van Het Laar alle- Bovendien komt ze uit een gezin
De nieuwe oude liefde mocht
redden hier. Als je afhankelijk
Het Laar en hebben het naar hun
maal weten - in het leven kan het van negen kinderen. In zo’n groot
slechts vijf jaar duren. Nu vergezin leer je wel inschikken. Inzin in hun huurappartement. Vijf bent van anderen, is dat mistegenzitten. Dus ruim veertien
heugt ze zich op de komst naar
 Evert Pierson (90)
 Gemma Nefkens (89)
keer in de week eten ze in het res- schien wel anders”, zegt Evert
jaar geleden trok het echtpaar Nef- burgeren in Het Laar was voor
Het Laar van haar zus.
Pierson.
haar een koud kunstje. Ze doet
taurant van het zorgcentrum,
kens in een appartement in Het
foto Jan van Eijndhoven/PVE
foto Jan van Eijndhoven/PVE
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TOP-week: zonder

bier toch plezier

Parfumerie De Kort

door Thom Schelstraete

Al ruim twintig jaar is het rolluik
voor de oude parfumerie Pierre de
Kort aan de Nieuwlandstraat 53
gesloten. De laatste tijd is het luik
af en toe omhoog getrokken. Maar
waarom eigenlijk?

de Tilburgse introductieweek, die
maandag 18 augustus begint, nog
steeds niet aan te slepen zijn. Maar
voor de 250 studenten die jonger
zijn dan achttien wordt het een
TOP-week zonder katers.

vanging kunnen de 250 minderjarige studenten naar de Voltage in
Tilburg om er te gaan karten en laserschieten. „De biercantus is
voor veel studenten het hoogtepunt van de TOP-week, maar regels van bovenaf kunnen en willen we niet negeren. En als ze volgend jaar oud genoeg zijn kunnen
ze het alsnog meemaken.” Bij de
overige activiteiten staat het bier
drinken in tegenstelling tot de

Stadsgezicht

● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

Bas Vermeer blogt dagelijks in
en over het centrum van Tilburg.
Zoek hem op en praat mee

lijk brengt, weet je ook waar het leid in de werkplaats ook een aantal Bosnië-veteranen”, verklaart
naartoe gaat.”
In de loods van PortAgora aan de hij zijn keuze. „Ik wilde mijn spulGoirkestraat werden de wagens len aan PortAgora geven, maar
geladen: meubilair, ziekenhuis- Jan (Jan van Esch, directeur van
PortAgora, red.) stelde voor om ze
bedden, rollators en computers.
Het idee om de spullen aan meteen daarheen te brengen.”
Bosnië te geven ontstond door re- PortAgora werkt al zo’n vijftien
samen
met
stichting
cente ontwikkelingen rond Ben- jaar
nie’s Place dat als onderdeel van MFS-Emmaus in Bosnië. Daar
Prospects@Work was gevestigd worden de spullen aangeleverd,
aan de Aphroditestraat (Vossen- MFS-Emmaus zorgt voor de verdeberg). Daar zat ook een werk- ling. Goederen zijn nog hard noReeshofbewoner Mark Graveleyn, plaats. Toen die onlangs verhuis- dig sinds de overstromingen in
mei,ikzegt
Esch,kunnen
die hetverangebied
de naar de Jules de Beerstraat en had
de man– achter
arbeidsintegratiehet Van
zelf mee
TILBURG
Vier keer
verhuisde Jan
onlangs
„Jeecht
weet
niet
project
Prospects@Work
waaron- alleen de kringloopwinkel over- deren.
Hetbezocht.
Laar steekt
boven
van
Beurden
in Het Laar. Hij
wat
je ziet. En
er zijn uit.”
pas weer
der ook
Ben- bleef, liep het vergunningstech- de
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in Tilburg
woont
er de
dankringloopwinkel
ook al veertien jaar.
overstromingen
nie’s
Place
valt,hij
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bewoners van
En
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metsamen
zijn 82met
le- nisch vast op de oude locatie. Gra- Denk
De
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naar
een
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zijn
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Het Laar het vooral over vroeger
vensjaren tot de ‘jonkies’ in het
de transport
dat ditalleen
jaar vanuit
vrachtwagens in een 22 uur duren- stek, maar het ‘winkelrestant’ laat hebben.
„Dat gebeurt
als je
servicecentrum.
PortAgora
Bosnië
vertrekt.
de was
rit rijden.
„Als
je hetvanwege
persoon- hij daar niet op wachten. „Ik bege- elkaar
voor naar
het eerst
ontmoet,
„Er
niets te
kiezen,
dan kijk je even waar je elkaar
de gezondheid van mijn vrouw
van kunt kennen, school, buurt,
moesten we naar een zorgcenwerk of gemeenschappelijke kentrum”, vertelt Van Beurden. Alnissen. Maar voor de rest gaat het
tijd konden ze er samen blijven.
vooral over de actualiteit, wat er
Sinds haar overlijden op 15 maart
gebeurt in de stad, in de wereld.
2009 woont hij alleen. Kleiner.
Wat de toekomst brengt, daar ma„Ik heb het echt naar mijn zin. De
ken veel mensen zich zorgen
zorg en het eten zijn hier prima.
over. Niet alleen voor zichzelf,
Medewerkers zijn vriendelijk en
ook voor hun kinderen of kleinbehulpzaam. De sfeer tussen de
kinderen.”
bewoners is prettig. Je kunt elkaar
Van Beurden gaat met veel huopzoeken als je dat wilt, maar je
mor door het leven, houdt zich
 Jan van Beurden (82)
hebt ook genoeg privacy. Er wovolop bezig in Het Laar. Hoewel,
nen veel bekenden uit Tilburg.
foto Jan van Eijndhoven/PVE
’s avonds kan het wel eens eenVeel middenstanders.”
zaam zijn, als er geen activiteiten
Van Beurden, in 1957 de eerste be- Het Laar. In de cliëntenraad. „Die
zijn tenminste. „Ik ben 26 jaar
praat mee over alles, ook over bewoner van wijk ‘t Zand, is gemantelzorger geweest voor mijn
wend om aan te pakken. In zijn ei- leid. Onze stem telt gelukkig
gen stukadoorsbedrijf, later als di- mee.” Omdat hij mee aan het roer vrouw. Al heel lang heb ik niks
meer voor mezelf gedaan. Dat
staat, heeft Van Beurden niks te
recteur van serviceflat Koninxben ik verleerd.”
wensen voor Het Laar. „Anders
hoek in Tilburg en vervolgens in
TILBURG – Kringloopwinkel Bennie’s

Zussen weer samen aan de eettafel
TILBURG – De zussen Van Avendonk eten weer samen aan tafel,
net als vroeger bij hun ouders. Als
er vroeger tenminste tijd was om
te tafelen, want de ouders Van
Avendonk baatten Het Wit Paardje uit. Oudere Tilburgers weten
dat dit een drukbezochte horecagelegenheid was. Corry Heffels van Avendonk (96) en Zus van
Gijzel - Van Avendonk (93) moesten meehelpen. En zo geschiedde
dat Corry achter de kassa zat bij
het zondagmiddagdansen en dat
ze daar haar toekomstige man ontmoette. Zij en haar buschauffeur
betrokken een woning in de
Koestraat, nadien verhuisden ze
naar het ouderencomplex op de
Noordhoekring waar vroeger de
kerk stond. En nu dan Het Laar,

door een bizarre gebeurtenis.
Haar zus had met haar man een
kijkdag gepland in Het Laar. Haar
man overleed op die dag. De zus
betrok een kleiner appartement
en Corry was eigenlijk meteen
verkocht. „Ik vond het hier geweldig en ik heb me meteen opgegeven. Ik was hier meteen thuis, beter thuis dan in de Noordhoek.”
Nu wonen de zussen weer onder
een dak: de een op de vijfde, de
ander op de derde etage. Elke middag genieten ze samen van de
warme maaltijd in het restaurant
van Het Laar. Andere vaste prik:
maandag bestelt Corry het busje
van Het Laar en bezoekt ze haar
zoon die bij Amarant woont.
„Mijn enige kind. Hij is het zonnetje in mijn leven.”

 De zusjes Corry (96, links) en Zus

(93) van Avendonk

Justitie wil behandeling
drankverslaafde dief

Als de geest wijkt, zijn er de engelen van Het Laar
Het Laar

De redactie van het Brabants Dagblad zit deze dagen in Servicecentrum Het Laar. Bekijk meer foto’s
en informatie op de site.

bd.nl/tilburgplus

Op 18 maart 2014 legde Koningin Maxima een werkbezoek af bij Het Laar. Ze kwam voor de diplomering van de leerlingen die de zorgopleiding van Stichting Buitengewoon leren & werken – Prins
Heerlijk volgden. Maar ze kwam ook voor de feestelijke opening van de nieuwe Prins Heerlijk winkel
in Het Laar.
Wethouder Erik de Ridder van Gemeente Tilburg reikte
de diploma’s aan de trotse leerlingen uit, waarna
de leerlingen ook persoonlijke felicitaties ontvingen
van de Koningin. Dowie van Ingen, een van de gediplomeerde jongeren, leidde de Koningin rond in
Het Laar samen met Ella Buijze, directeur van Prins
Heerlijk en Ingrid van Huijkelom, directeur van Het
Laar. Zij bezochten de werkplek van de leerlingen, het
speciale leslokaal dat in Het Laar door Prins Heerlijk is
ingericht en de nieuwe winkel.
Er was veel belangstelling voor het werkbezoek van
Koningin Maxima. De Koningin sprak met leerlingen
en betrokkenen bij het opleidingsprogramma over de
kracht en de waarde van de aangepaste leer-werkmethode. Een methode waarbij de leerlingen op maat
en in eigen tempo een MBO-opleiding kunnen volgen.
“Maxima was echt heel erg geïnteresseerd”, aldus een
van de leerlingen van Prins Heerlijk. De koningin sloot
het werkbezoek af met een rondgang over het centrale binnenplein. Daar ontmoette zij zowel leerlingen als
bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Ze maakte kennis met Jan van Beurden, voorzitter van de cliëntenraad
van Het Laar. Aan de bar knoopte ze een gesprek aan
met de horecamedewerkers van Het Laar en Prins Heerlijk. Iedereen was bijzonder verrast door haar komst.
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De keuze viel op Het Laar, omdat Het Laar veertig jaar
bestaat. Maar ook wilde de redactie weten waarover
de bewoners praten, wat hen bezighoudt en waarom ze
er voor hebben gekozen om bij Het Laar te wonen? Ze
vielen met hun neus in de boter en maakten onder andere het verjaardagsfeest mee van de 100-jarige Frits
van Poppel. Vier dagen lang verschenen er paginabrede
berichten in de krant. Met vele interviews met bewoners, medewerkers en vrijwilligers en reportages over
het leven in Het Laar.

Na 63 jaar samenzijn, is het echtpaar
Verder op bd.nl
Van Berkum ‘gescheiden’. Zij woont
● Meer beelden van de stille tocht
voorHet
de Tilburgse
slachtoffers
van
in
Laar,
hij nog
thuis.
vlucht MH17.
● Lees reacties van lezers op de
zomerserie
over
Koningshoeven.
door
Johan van
Grinsven

bd.nl/tilburgplus
TILBURG – Een bewoonster
maakt
aanhoudend een geluid als een indiaan. Een ander wil per se van
de afdeling af en staat vertwijfeld
bij deuren die hermetisch gesloten blijven. Een derde doolt met
een verwarde blik in haar ogen
door Laarhoven, de psychogeriatrische afdeling van Het Laar.
Dat is de afdeling die bewoners
van servicecentrum Het Laar die
fit van lichaam en geest zijn, vrezen. Het Laar vinden ze prachtig,
maar daar hopen ze níét terecht
te komen. Toch is van enige weerzin bij de Tilburgse Truus van Berkum-Riemen (83) niets te merken. Ze vertelt vrolijk over haar
vroeg overleden vader, de schilderijen die ze gemaakt heeft en erkent dat het nodig is dat ze hier
woont. Af en toe kijkt ze naar
haar man Frans van Berkum (86)
als ze een woord, jaartal of begrip
zoekt. Alzheimer doet de realiteit
voor haar langzaam maar zeker
vervagen.
Lieve moeder. Zorgzaam. Intelligent. Belezen. Kunstzinnig. Gastvrij. Reislustig. In de beschrijving
van zijn vrouw klinkt de liefde
groots door. Frans van Berkum:
„Wat wil je, we zijn 63 jaar samen, deden alles samen. We zijn
van Tilburg naar Zuid-Frankrijk
gefietst, hebben samen grote reizen gemaakt, in Nepal, Zuid-Afrika, Thailand, Portugal en Syrië en
veel andere landen. We deden samen alle boodschappen.”
Sinds kort is de twee-eenheid verbroken. De aanloop: in 2007 verhuisde het echtpaar naar wooncomplex Holland Carré (Buxusplaats) aan de Hart van Brabantlaan. Onbezorgd wonen heet het
arrangement waarvan ze gebruik
maakten en waarin Het Laar participeert. Zelfstandig wonen met
zorg op afroep beschikbaar. Die

o locatie
op

zorg bleek vanaf 2011 gaandeweg
meer nodig. In de ochtend, later
ook in de avonden. Zijn vrouw
ging vier dagen in de week naar
de dagopvang in Het Laar. Totdat
na een val, een ziekenhuisopname, revalidatie en maanden aantobben thuis het onvermijdelijke
nodig was. Mevrouw Van Berkum
heeft sinds 1 juli haar eigen, stijlvol en naar eigen smaak ingerichte appartement in Laarhoven,
haar man bezoekt haar elke middag.
Hij wilde niet samen met zijn
vrouw in een echtpaarkamer in
Laarhoven gaan wonen. „Dan zou
ik dag en nacht mantelzorger zijn.
Nu ben ik er iedere middag. We
hebben het gezellig samen. We genieten van het uitzicht en gaan
vaak samen wandelen. Mijn
vrouw heeft nog goede dagen.
Maar ik zie ook de bewoners die
vergevorderde dementie hebben.
Dat is heel confronterend. Een
paar uur per dag is het niet bezwaarlijk om dat te ervaren, maar
in deze omgeving wonen zou
voor mij te zwaar zijn. Ik zou
geen lucht meer krijgen.”
Leidinggevende Carin Laros van
Laarhoven heeft alle begrip voor
die beslissing. „Anderen willen
juist wel samen blijven. Die echtpaarkamers bieden we aan opdat

“

We doen er alles aan
om de menselijke maat
te behouden
Carin Laros

Bas
Vermeer
bd.nl/stadsgezichttilburg

TILBURG - De biervaten zullen bij

De alcoholwet die per 1 januari
van dit jaar van kracht werd, geldt
uiteraard ook tijdens de introductieweek. De organisatie van de Tilburgse TOP-week voelde zich
daarom genoodzaakt het programma op een paar punten aan te passen. „Met pijn in het hart, want
een biertje hoort er bij je eerste
week als student eigenlijk wel

bij”, aldus voorzitter Peter Zevenbergen van het Tilburg Orientation Program (TOP). Net als bij de
andere Nederlandse studentensteden wordt er naast een deelnemersbandje gewerkt met een polsbandje dat aangeeft of je jonger of
ouder bent dan achttien. Deze
aanpassing was echter niet voldoende om de biercantus van
woensdag 20 augustus zonder problemen te laten verlopen. „We
wilden eerst een aparte tafel met
cola of andere frisdrank organiseren om de studenten deze ervaring niet te ontnemen. Dat is met
ruim 2500 bezoekers organisatorisch gezien echter vrijwel onmogelijk. En een biercantus zonder
bier kan natuurlijk niet.” Ter ver-

BREDA/TILBURG – Anderhalve liter

GroenRijk Tilburg wordt
compleet vernieuwd...

whiskey had de 36-jarige Tilburger gedronken op Koninginnedag
van dit jaar. Hij kan zich dan ook
niet meer herinneren dat hij die
dag vier pakken zalm heeft gestolen bij de Albert Heijn aan het
Korvelplein en vervolgens ook
nog eens probeerde om een fiets
te stelen.
Toen een beveiliger van de supermarkt
werd
hij geze kanhem
haarbetrapte,
hoofd weer
draaien
welddadig.
Een omstander
moest
en ze kan weer
slikken. Dankzij
de
beveiligingsbeambte
ontzetrevalidatie
in het verpleeghuis
Eliten.
sabeth in Goirle. Haar geest is helBij
deOp
rechtbank
in Breda
ontkender.
21 december
in 2012
kon
de
36-jarige
Tilburger gisteren
ze de
naar
Het Laar.
niet
dat hijbinnenkort
de fout in was
gegaan.
Ze hoopt
te verhuizen
naar een andere afdeling. Op haar
gang wonen vooral dementerende mensen, waarmee ze geen contact kan maken. „Dat mis ik
enorm. Daarom ga ik altijd beneden eten, in het restaurant. Ik ben
adjunct geweest van een basisschool en dan ben je gewend oplossingen te zoeken.”

Doorgaan is haar toekomst

Paula Eijsermans (79) is een doorzetter. Een strijder noemden ze
*M.u.v. enkele productgroepen.
haar in het ziekenhuis
en het verpleeghuis waar ze moest revalideren na haar dubbele hersenbloeGroenRijk
Tilburg • Stokhasseltlaan
39
ding.
Die
gebeurtenis,
30 januari
www.groenrijktilburg.nl
2011, veranderde in één klap haar
actieve leven. De oud-onderwijzeres woonde tot dat moment zelfstandig en deed alles zelf. Nu
woont ze op de afdeling voor intensieve zorg en heeft ze hulp nodig bij de dagelijkse dingen omdat de linkerkant van haar
lichaam verlamd is.
Maar ze heeft weer leren praten,

„Ik heb een fout gemaakt en weet
dat ik straf verdien.” De Tilburger
wil na zijn detentie naar een kliniek waar ex-gedetineerden worden behandeld. Daar kan hij vandaag al terecht.
De officier van justitie dacht met
hem mee en vroeg de rechtbank
een gevangenisstraf op te leggen
gelijk aan de 105 dagen die de verdachte tot dan toe in voorarrest
doorbracht. Om te voorkomen
dat hij voortijdig met de behandeling stopt, vroeg ze daarnaast
vijfeneenhalve maand voorwaardelijke gevangenisstraf.
De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

 Paula

Eijsermans, 79 jaar, woont
anderhalf jaar in Het Laar

Cike Oomens zoekt haar weg

 Truus van Berkum woont in de psychogeriatrische afdeling van Het Laar, temidden

mensen een keuze hebben.”
Maatwerk. Daar draait het volgens haar in haar afdeling om. Inspelen op de wensen van cliënten
en hun familie. Laarhoven is een
gesloten afdeling, behalve voor de
bewoners voor wie meer bewegingsruimte wel verantwoord is.
Met sommige bewoners wordt in
het restaurant beneden gegeten,
samen met de andere senioren in
Het Laar. Anderen eten in de huiskamers van Laarhoven. Er zijn belevingstuinen ingericht bij de psychogeriatrische afdeling en een bibliotheek, een spellenruimte en
een mijmerkamer ingericht met
allemaal oude spullen. Er zijn ei-

gen activiteiten. En begeleiders
nemen bewoners die willen en
kunnen mee naar de activiteitenavonden in Het Laar.
Laros: „We maken voor elke bewoner een individueel zorg- en leefplan, samen met de cliënt, diens
familie en onze ouderenartsen,
diëtisten en therapeuten. We kijken niet zo zeer naar wat iemand

“

Mijn vrouw geniet hier.
Maar hier wonen zou voor
mij te zwaar zijn
Frans van Berkum

van haar eigen vertrouwde

niet meer kan, vooral naar wat hij
of zij nog wel kan.”
Frans van Berkum is vol lof over
Het Laar. Over de zorg die thuis
via Onbezorgd Wonen werd geboden. „Engelen”, noemt hij de
hulpverleners die aan huis kwamen. En nu zijn vrouw in Laarhoven woont, is hij nog altijd enthousiast. „Hier zie je tenminste
wat echte zorg is.”
Hij is dankbaar, omdat zijn vrouw
geniet in Laarhoven. In zijn appartement (‘dat pakhuis’) voelt het
sinds haar vertrek leeg aan. „Ik
moet me erbij neerleggen.” En
het doet pijn als zij vraagt: ‘Mag
ik nu nooit meer mijn huis zien?’

COLOFON
HILVARENBEEK

Chimpansee geboren
in de Beekse Bergen

 Moeder Centa haar nog naamloze zoon rusten even uit. foto Libéma

 Van de 2500 studenten die
aan de TOP-week deelnemen zijn er volgens de
organisatie 250 minderjarig

cantus niet centraal, maar wordt
er volgens Zevenbergen toch
scherp gecontroleerd. „Naast het
gebruik van de bandjes zullen er
bij elk evenement toezichthouders rondlopen die het drankgebruik in de gaten houden. Daarnaast komen we met extra alcoholvrije opties bij elke bar de minderjarigen tegemoet.”
De voorbereiding van de introweek werd door de nieuwe wet
wat bemoeilijkt, zo moeten de
350 mentoren ook een oogje in
het zeil houden. „We hebben er
tijdens het voorbereidingskamp
de nadruk opgelegd dat ook wij
de regels moeten naleven. En daarbij kun je zonder drank ook genieten van de TOP-week.”

In Safaripark Beekse Bergen is
donderdag een chimpansee geboren. Het jong is een mannetje en
krijgt over twee weken een naam.
Het publiek kan de babychimpansee nu al bezichtigen in het Apengebouw.
De laatste keer dat er in de Beekse
Bergen een chimpansee werd geboren was in 2010. Donderdagochtend beviel de 31-jarige Centa van
haar jong. Vader Wakili heeft daarmee zijn taak volbracht. De 15-jarige chimpansee werd 2,5 jaar geleden vanuit een dierentuin in Oostenrijk naar Hilvarenbeek gebracht met als taak te zorgen voor
nageslacht.

RIJEN

Theaterfestival
rond De Boodschap
Het theaterfestival En Plein Public (Stichting Worstenbrood
en Podium Bloos) strijkt vandaag neer op het buitenterrein
van cultureel centrum De
Boodschap in Rijen.
Om 16 uur is er de kindervoorstelling De Droom van de Held
Om 17 uur de Musical Workshop (De Boodschap) en om 18
uur De koning der dieren (Studio EPP). Om 19 uur is er het
BuurCultuurproject Wensen
aan de wind; om 20 uur ÚT
(OET) van Krisztina de Châtel
& Wouter Klein Velderman en
om 21 uur nogmaals De koning
der dieren.

Voor het laatste regionieuws:

bd.nl

Redactie Tilburg

Hart van Brabantlaan 2,
Postbus 719, 5000 AS Tilburg
Telefoon 013 5375380
Buiten kantooruren 06 53310034
Email redactie.tilburg@bd.nl
Chef Anita de Haas
Coördinatie Ben Ackermans, Fons Potters
Krant niet ontvangen?
Onze excuses. Meld het via
bd.nl/geenkrant
Maandag t/m vrijdag: U ontvangt
restitutie en u kunt de krant lezen via
E-paper. Zaterdag: U ontvangt een e-mail
met directe toegang tot de E-paper en een
persoonlijke tegoedbon voor het ophalen
van de zaterdagkrant.
Vragen? Bel 088 0139930
Aanmelding, wijziging, vakantieservice
ga naar bd.nl/dekrant bel 088 0139930
Advertenties
Telefoon 088 0139997
Rubrieksadvertenties 0900 6743836
rubrieks.dagbladen@wegenermedia.nl

spullen. Haar man woont Frans nog thuis. foto Jan van Eijndhoven/PVE

LAARHOVEN
Op twee verdiepingen van Het
Laar is de psycho-geriatrische afdeling Laarhoven gevestigd. Hier wonen cliënten met dementie.
 Op de begane grond heeft Laarhoven vier echtpaarkamers en kunnen in totaal 28 cliënten wonen.
Op de eerste etage zijn vijf echtpaarkamers en is ruimte voor in totaal 33 cliënten.
 In een echtpaarkamer kan ook de
(niet hulpbehoevende) partner
van een cliënt met dementie wonen.


In de psycho-geriatrische afdeling
werken ongeveer dertig vaste
krachten, in twintig banen. Het
gaat om allerlei functies, van verzorgende, tot activiteitenbegeleiders tot huiskamermedewerkers.
Verder zijn er zo’n twintig vrijwilligers actief.
 Laarhoven huurt via Thebe ‘specialisten’ in, zoals verpleeghuisartsen,
therapeuten en een psycholoog.
 Verder heeft Laarhoven nog een
zogeheten somatische afdeling
(Laarhoven 2) met 33 plaatsen.


Cike Oomens (74) is op expeditie.
Ze woont drie dagen in Het Laar
en zoekt haar weg door de vele
gangen. De nieuwe bewoner leefde in een appartement in Goirle,
maar vanwege de veiligheid vond
ze het beter om in een beschermde omgeving te wonen. „Ik heb
meerdere instellingen bekeken:
Guldenakker en Kievitshorst
waar mijn moeder heeft gewoond. Mijn oog viel op Het Laar.
Dit is een groot centrum, een
dorp op zich, en dan weet je dat
er veel voorzieningen zijn. Die

TILBURG – Met de opening van een

tankstation op de hoek van de
Ringbaan-West en Rooseveltplein
in Tilburg, doet prijsvechter Firezone zijn intrede in de regio Midden-Brabant. De formule van Firezone bestaat uit ‘onbemande maar
nette tankstations waar je makkelijk kunt tanken voor lage prijzen’.

Firezone werd in 2003 opgericht
door de in Kampen gevestigde
oliemaatschappij Salland Olie.
Sindsdien heeft de tankstationketen zich vanuit de regio Zwolle
verspreid over heel Nederland. Fi-

rezone telt inmiddels ruim 130
vestigingen. Alleen in de regio’s
Tilburg en Nijmegen was Firezone nog niet aanwezig. „Het
tankstation
aan
de
Ringbaan-West was voor ons de eerste
echte gelegenheid die zich voordeed om een Firezone in Tilburg
te openen. De locatie is goed bereikbaar en ligt aan een doorgaande route vlakbij de snelweg”, aldus manager algemene zaken
Fred Evers.
Op de nieuwe locatie van Firezone zat tot voor kort een Texaco.
Salland Olie is behalve moederbedrijf van Firezone ook leverancier
van Texaco. Beiden zijn eigendom

 Cike Oomens (74), drie dagen in

Het Laar

Heel blij dat we nog samen zijn
Vanaf de Leijparkweg verhuisde
het echtpaar Corneels-Janssen
vijf jaar geleden naar Het Laar. Zij
is nu 89 en hij 87 jaar. Hun grootste geluk is dat ze nog samen zijn,
zegt Attie. En als het om gezondheidsredenen nodig is intern te
verhuizen willen ze ook graag bij
elkaar blijven. Zij noemt zichzelf
‘een doorzetter’, want hoewel
nog kwiek ogend, gaat het lijf niet
makkelijk meer mee. „Ik probeer
per dag bij de tijd te blijven en
me bezig te houden.” Zo leert ze
nu op haar 89ste nog het gebruik

Firezone doet intrede in regio met
tankstation aan Ringbaan-West
door Erik van Hest

ben ik nu aan het ontdekken. Ik
heb al twee maal in de eetzaal gegeten en heb aan meerdere tafels
gezeten. Zo leer ik mensen kennen, maar ik kijk de kat uit de
boom, ik wil me niet opdringen.
Volgens mij is er hier een koor en
ik hoop dat er toneel is. Om te kijken en om zelf te spelen, net als
vroeger op de kostschool.”
Cike (een variatie op Cecile) kan
zich goed redden, al is ze een beetje vergeetachtig. „Als ik straks
niet meer goed ter been ben, dan
kan ik hier zorg krijgen.”

van de Israelische Delek Groep.
Toch blijft het 24-uurs tankstation van Texaco aan de overkant
van de Ringbaan-West daar volgens Evers gewoon zitten. „Wij
denken dat deze Texaco en de
nieuwe Firezone prima naast elkaar kunnen bestaan.”
Op het hoofdkantoor van Texaco
in Breda was gisteren niemand bereikbaar voor een reactie.
Het zelftankstation van Firezone
is sinds gisteren operationeel. In
september volgt nog een officiële
opening door weerman Piet Paulusma, waarbij klanten gratis benzine kunnen winnen met een
spelletje dobbelen.

van de laptop en internet onder
de knie te krijgen. Met succes:
mailen en googelen gaat al goed.
Studeren en diploma’s halen deed
ze haar hele leven. Op haar 65ste
nog haar zwemdiploma. Met een
studie kinderbescherming kwam
ze op haar 35ste van Nijmegen
naar Tilburg te werken bij wijkcentrum ‘t Vogeltje in Broekhoven. ‘Bijzonder gezinswerk en
jeugdzorg’, deed ze er. Ze kan er
uren over vertellen. Pas op haar
37ste trouwde ze en kreeg ze nog
vier dochters. „Heel bijzonder.”

 Attie Corbeels-Janssen, 89 jaar, 5

jaar in Het Laar met echtgenoot

Opnieuw Glazen Huis in Goirle
door onze correspondent
Ad van der Velden
GOIRLE – Ook dit jaar staat er van
18 tot en met 22 december een glazen huis op het Kloosterplein in
Goirle. Businessclub Goolse Zaken vroeg hier vergunning voor
aan en het college van B en W
geeft hier toestemming voor. De
opbouw start op 16 december. De
marktkooplui werden door de gemeente actief benaderd over de
plek waar zij op donderdag 18 december hun waar willen verkopen. Zij spraken in meerderheid
de voorkeur uit voor de Tilburgseweg en niet naar het Oranjeplein
te willen verhuizen.
Organisator Bob Mijling is blij dat
de vergunning is afgegeven. Het
glazen huis in Goirle zamelt geld

in voor het doel van 3FM Serious
Request, namelijk om meisjes en
vrouwen te helpen die slachtoffer
zijn geworden van seksueel geweld in conflictgebieden.
Het glazen huis op het Kloosterplein is tijdens de vijf dagen
steeds bezet om geld voor het goede doel aan te nemen en aan verzoekjes te voldoen. Er vinden allerlei activiteiten plaats waarvoor
onder meer scholen, organisaties
en verenigingen worden benaderd. Op het Kloosterplein treden
lokale en regionale bekendheden
op. De organisatie kon vorig jaar
in Groningen een bedrag van
21.000 euro uit Goirle overhandigen. De gemeente stelt aan de organisatie ook sporthal De Haspel
beschikbaar om daar sportactiviteiten in te laten plaatsvinden.

“Wat een leuke vrouw, professioneel en toch spontaan”,
vond een groepje bewoners. Bij haar vertrek kreeg
Maxima een warm applaus.
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Huren bij Het Laar met
een woonarrangement
Het Laar biedt haar huurappartementen vanaf 1 maart
2014 aan in combinatie met een woonarrangement.
Want wonen bij Het Laar houdt meer in dan het huren
van een fijn appartement. Vanaf het moment dat mensen
in Het Laar wonen, maken ze deel uit van een levendige
gemeenschap, met goede voorzieningen en leuke activiteiten. Deze kwaliteiten worden gewaardeerd door onze
bewoners. Daarom zijn ze ondergebracht in het woonar-

Conferentie
Leuker Werken
Goede dingen wil je samen vieren. Dat het veranderprogramma Leuker Werken voor de medewerkers van
Het Laar na twee jaar goede resultaten oplevert, was de
reden om dit wat breder voor het voetlicht te brengen.
Niet slechts voor je eigen medewerkers, maar vooral voor
leidinggevenden van organisaties in de regio. 2 oktober
organiseerde Het Laar de conferentie ‘Zelforganiseren?
Dat is Leuk Werken.’
Ruim 70 gasten deelden hun ervaringen met zelforganiserend werken. Velen van hen werken ook in zorgorganisaties. Ze toonden zich geïnteresseerd in hoe Het Laar

rangement, zodat bewoners er in de toekomst ook van
kunnen blijven genieten. Tot het woonarrangement behoren onder meer het gebruik van de LaarPluspas, waarin de onbeperkte deelname aan culturele en ontspanningsactiviteiten zit, als ook de korting in het restaurant.
Ook de deelname aan de clubs hoort erbij, evenals dagelijks vier keer koffie of thee in het Grand Café. Verder
biedt het woonarrangement toegang tot het gebruik van
een groot aantal faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de
service van de receptie en maatwerk in bemiddeling door
het Servicebureau.

10 Jaar Thuiszorg
van Het Laar
De thuiszorg van Het Laar vierde in 2014 haar 10-jarig
jubileum. In april 2004 startte Het Laar met één cliënt in
de Blaak en een aantal cliënten in de huurappartementen van Het Laar.
Het thuiszorgteam bestond toen uit vier medewerkers.
Nu is het team al gegroeid tot ruim 30 medewerkers,
waaronder een wijkverpleegkundige. Ze verzorgen ongeveer 80 cliënten. De cliënten wonen met name in het
centrum van Tilburg, in de Blaak en in Zorgvlied. Maar
de zorg gaat ook over het spoor heen. Ook al heeft het
team ruim dertig medewerkers, ze proberen toch zoveel

mogelijk de cliënten dezelfde gezichten te laten zien.
Werken in de thuiszorg is leuk, vinden onze medewerkers. Je hebt een beetje je eigen praktijkje, met vrijheid
en zelfstandigheid. Je komt thuis bij de mensen, in hun
huis waar ze soms al dertig of veertig jaar wonen. En
dat is speciaal. Als cliënten verhuizen naar Het Laar,
dan blijf je ook vaak je cliënten nog zien. Dát maakt het
werken in de thuiszorg extra leuk. Wijkverpleegkundige
Raymond van Gerwen verbindt in de wijk de instanties
die zich richten op ondersteuning van ouderen. De inzet
is erop gericht om ouderen in staat te stellen zelfstandig
thuis te blijven wonen. Twee maal in de week bemant
Raymond het servicepunt van Het Laar in apotheek De
Blaak en in wijkgebouw de Back.

bezig is met zelforganiserende teams, welke problemen
we tegen komen en hoe we daarmee omgaan. De conferentie kende vele leuke leermomenten. Leuker Werken
is een nieuwe werkwijze. Medewerkers krijgen meer invloed op hun werk en delen samen verantwoordelijkheid.
Daardoor doen ze hun werk met meer plezier. Uiteindelijk profiteren de bewoners daar ook van. Het Laar ontwikkelde Leuker Werken met ondersteuning vanuit het
stimuleringsprogramma ‘In Voor Zorg’ van het Ministerie
van VWS en Vilans kenniscentrum langdurige zorg.

Team thuiszorg

Op bewonersreis
Wat vinden de zorgmedewerkers van Het Laar zelf van
het werk dat ze doen? We vragen ze om hun werk door
een andere bril te bekijken. Wat zou de ideale situatie
zijn voor een bewoner op jouw afdeling? Dat klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Daarom startte er in
Laarhoven een pilot waarin twee externen onze werkplek
bezochten. De twee, Bert van Beers en Marc van Mierlo,
zijn afkomstig van het bureau ID@5.
Onder het mom van ‘De Bewonersreis’ maakten Bert en
Marc een reis door Het Laar. Ze beleefden een dag in Het
Laar alsof ze zelf bewoner zijn, door van ‘s ochtends zeven
uur tot elf uur ‘s avonds mee te lopen met de medewerkers. Wat maakt een bewoner allemaal mee? En vooral,

welke werkzaamheden die wij voor onze bewoners doen,
geven extra waarde voor hen? En welke werkzaamheden
kosten ons moeite maar leveren niets op voor de bewoner. Kortom, wat levert ons werk nu eigenlijk echt voor
de bewoner op? Want je hebt in je werk te maken met
verstoringen en verspillingen. Hoe kun je die herkennen
en omzetten in waardevolle acties.
Vervolgens kwamen de teamkamers van de medewerkers
aan de beurt. Zijn deze goed ingericht om volledig ten
dienste te kunnen staan van het werk dat onze medewerkers verrichten? Een goed georganiseerde, overzichtelijke
en veilige werkomgeving bevordert de kwaliteit van het
werk. De teamkamers zijn grondig opgeschoond en efficiënter ingericht. De bewonersreis is inmiddels uitgezet
naar de andere teams in Het Laar.

Colofon
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Thuis met Het Laar
Het Laar heeft verschillende mogelijkheden om u te helpen zo te leven zoals u dat zelf wilt. Een breed pakket aan
producten, diensten en faciliteiten waarvan u naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kunt maken. Zodat u zich
altijd thuisvoelt, waar u ook woont.

Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg Telefoon: (013) 465 77 00
E-mail: info@hetlaar.nl Website: www.hetlaar.nl
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