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Renoveren met hart
voor de bewoner!
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De Smaakmakers van
de modernisering

Voorwoord

De modernisering van het gebouw Laarzicht is een omvangrijk project waarbij heel veel mensen betrokken zijn geweest. Een speciaal woord van welkom door deze smaakmakers van Het Laar. Tijdens
de modernisering heeft deze groep er heel hard aan gewerkt om de bewoners ondanks de overlast
zich toch thuis te laten voelen in Het Laar.
Iedere bewoner van Laarzicht heeft deze smaakmakers
minstens een keer of vaker gesproken tijdens het hele
proces van de modernisering. Met name voor, tijdens en
na de verhuizing zijn deze zeven personen van cruciaal
belang geweest.

SPIL IN DE COÖRDINATIE

Manager Huisvesting Frank Maas fungeerde als spil in
de coördinatie van de gehele modernisering. Tijdens de
bouw was Frank verantwoordelijk voor alle planningen en
kwaliteit. Elke bewoner heeft hem minstens vier keer op
bezoek gehad: om te informeren, maar vooral om de verhuizing voor te bereiden. Om met de bewoners en familie
van de 163 appartementen deze gesprekken te voeren, is
een enorme klus geweest die door Frank geklaard is.

GASTVROUWEN

De dames Tine Bertens, Agnes Mommers, Toos van Brunschot en Leonie Koning kwamen als gastvrouw iedere
keer in actie als er een nieuwe etage aan de beurt was om
te renoveren. Voordat de verhuizing plaatsvond, leerden

de bewoners tijdens een gezamenlijk koffiemoment deze
vrijwilligsters én elkaar alvast kennen. Tijdens het verblijf
in de wisselwoning organiseerden de dames gezamenlijke lunches, diners en speciale activiteiten voor de bewoners. Een van de activiteiten was een excursie door alle
gebouwen en serviceruimtes van Het Laar. Agnes, Toos
en Leonie hebben menig rolstoel door Het Laar geduwd,
zodat ook de minder mobiele bewoners van deze leuke
en informatieve rondleiding konden genieten.

EXTRA HANDJES

De heren Ruud van Ginhoven en Ad Schraven ondersteunden Frank en de technische dienst in het doen van ontelbare klussen in de appartementen. Daarnaast hebben ze
alle badkamerkasten in elkaar gezet die Het Laar aanbood
aan de bewoners. Zo’n 150 bewoners wilden graag deze
kast hebben. Ook zijn in alle appartementen beugels geplaatst in de douche. Er zijn aardig wat bouwpakketten
door hun handen gegaan! Nu de renovatie is afgerond is
voor de Smaakmakers een nieuwe periode aangebroken.
Maar u zult ze vast nog regelmatig in Het Laar zien.

Het Laar is een vitale organisatie, dat is het afgelopen jaar wederom bewezen. Die vitaliteit zit
in de genen van onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. En dat is goud waard!
Bij een vitale organisatie hoort een eigentijds gebouw.
Vandaar dat 2016 en een klein stukje van 2017 in het teken stonden van de modernisering van het gebouw Laarzicht. Dit ruim 40 jaar oude gebouw was aan een metamorfose toe. Met elkaar kunnen we vaststellen dat het
een pittig jaar was voor de bewoners van Laarzicht maar
dat het resultaat geweldig is. De modernisering heeft een
toekomstgericht gebouw opgeleverd waarin wonen, leven en waar nodig zorg naadloos samen gaan. Hiermee
hebben we ons ambitieniveau met vlag en wimpel behaald.

“Met de modernisering hebben
we ons ambitieniveau met vlag
en wimpel behaald”
rende maatschappij. Scherp en alert blijven is het devies!
Daarom wordt er her en der in en om Het Laar gewerkt
aan nieuwe balkons, een andere inrichting en aankleding
van de gemeenschappelijke ruimtes en een uitbreiding
van de services. Het buitenleven krijgt een nieuwe boost
doordat we ook de tuinen aanpakken. Dat alles gebeurt
om onze bewoners en cliënten aangenaam te laten leven,
thuis bij Het Laar.
Het Laar is en blijft in beweging, beweegt u met ons mee!

Natuurlijk gaan we even genieten van dit succes. Er is
immers een topprestatie geleverd door alle betrokkenen. Het Laar is nu nog beter voorbereid op de toekomst.
Echter, als vitale organisatie denken we al weer verder,
want zoals u weet is stilstaan geen optie in deze verande-
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Ingrid van Huijkelom-van Iersel
Directeur-bestuurder Het Laar
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Renovatie Laarzicht

Geolied proces dankzij
strakke planning
“Ik heb staan beweren dat het nooit zou lukken,” zegt Rob Verhoeven (86 jaar). “In vijftien werkdagen een volledige etage met veertien appartementen slopen en renoveren? Onmogelijk! Maar het is
gelukt.” Wat volgens zijn medebewoonster Ria van Dijk (96 jaar) vooral te danken is aan Frank Maas,
huisvestingsmanager van Het Laar. “Die man is een echte diamant,” zegt ze. Zoveel is duidelijk: charmeren wordt er niet minder op als je 80-plus bent.
Ria van Dijk woont al veertien jaar in Het Laar. Rob Verhoeven is er twee jaar geleden, na het overlijden van
zijn vrouw, komen wonen. In alles laten ze merken dat
ze het er prima naar hun zin hebben.

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

“Dat de hele renovatie gestroomlijnd is verlopen, heeft
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denk ik alles te maken met de uitstekende voorbereiding,” meent Rob Verhoeven. “De directie heeft ons
vooraf goed geïnformeerd. We wisten wat ons te wachten stond, waarom er gerenoveerd moest worden en
hoe het proces zou verlopen. Daardoor konden we in
alle rust naar het moment toeleven. Frank is vooraf wel
drie of vier keer langs geweest om uitleg te geven.” “Dat

gaf ons de gelegenheid om onze wensen kenbaar te maken”, voegt Ria van Dijk eraan toe, “en in de mate van
het mogelijke is daar ook rekening mee gehouden.”

tere appartementen in hetzelfde gebouw eveneens in
als wisselappartement. Met als gevolg dat we veertien
appartementen aan vervangende woonruimte hadden.”

MODERNER, VEILIGER EN FLEXIBELER

“In augustus 2015 zijn twee van die vrijstaande appartementen volledig gemoderniseerd. Vervolgens werden
alle bewoners uitgenodigd om er een kijkje te nemen.
Er kwam een stemming om te peilen of er draagvlak
was voor de geplande renovatie. Dat bleek er zeker te
zijn. Zonder de positieve instelling van bewoners en hun
familie, had dit project immers geen kans van slagen”,
benadrukt Frank. “Er werd een aanbestedingsproject
uitgeschreven, waarbij Heerkens van Bavel geselecteerd
werd. Zij maakten op hun beurt een meer geavanceerde versie van de modelwoning (er kwamen bijvoorbeeld
twee toiletten die door een schuifwand van elkaar gescheiden werden zodat er een gastentoilet ontstond).
Uiteraard waren niet alle bewoners het met alle voorgestelde ingrepen eens.” “Dat klopt. Ik vond het maar
niks dat mijn wasmachine uit de badkamer verdween en
in de belendende berging kwam te staan. Maar als de
meerderheid dat wél een goede ingreep vindt, wie ben
ik dan om dwars te liggen,” zegt Rob Verhoeven goedgemutst.

Het gebouw Laarzicht was toe aan een renovatie. Veel
leidingen waren aan vervanging toe en de (brandtechnische) veiligheidsmaatregelen konden scherper. Keukens
en badkamers konden een stijlvolle metamorfose wel
gebruiken. Daarnaast was er behoefte aan meer flexibiliteit voor zorg in de appartementen. “Het Laar biedt
huurappartementen, verzorgingshuiszorg én verpleeghuiszorg,” aldus Frank. ‘Wooncontinuüm is onze grote
kracht. Daarom zijn de nieuwe appartementen zo toegerust dat bewoners er langer kunnen blijven.” “Als je
hierheen komt, hoef je dus nooit meer weg,” zegt Ria
van Dijk gevat.

WISSELAPPARTEMENTEN

“Er was al langer sprake van renoveren, maar we zagen
op tegen de logistieke organisatie,” gaat Frank verder.
“We wilden voorkomen dat de bewoners zouden moeten verhuizen naar een andere locatie. Deze directie
kwam echter met de ideale oplossing. Op de dertiende
etage stonden een paar appartementen leeg. Die konden we gebruiken als wisselappartementen. Bewoners
konden er een maand wonen terwijl hun appartement
werd opgeknapt. Daarnaast zetten we een aantal gro-

STRAKKE PLANNING

Patrick van Wanrooij, de uitvoerder van Heerkens van
Bavel kijkt tevreden terug op de renovatie. “Het was
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Renovatie
impressies
In ruim een jaar tijd is Laarzicht van boven naar
beneden gemoderniseerd. Het begon begin
2016 met de renovatie van de wisselwoningen,
tot in april 2017 de laatste appartementen op
de gangen en liften van etage 1 en de begane
grond zijn aangepakt.
DE GANGEN

even zoeken naar de juiste planning, het juiste tempo en
de ideale volgorde. We werkten van boven naar beneden; voor elke etage namen we drie weken om te slopen
en te renoveren.
In de overblijvende week vonden er achtentwintig verhuisbewegingen plaats: veertien keer leegruimen van
de wisselappartementen en veertien keer inruimen van
de vernieuwde appartementen.”
Volgens Patrick was het ook een lerend proces. “Op een
gegeven moment hebben we in overleg met het sloopbedrijf een extra medewerker ingezet zodat het hakwerk in drie dagen klaar was. Dat gaf anderhalve dag
tijdwinst en minder geluidsoverlast voor de bewoners.
Ook hebben we andere bouwmaterialen gebruikt, waardoor de vloeren drempelloos werden. Dat is veiliger én
makkelijker voor bewoners met rollators. Het mooie is
dat alle aanpassingen budget-neutraal zijn gebeurd.”

“Oud worden in Het Laar
lijkt geen straf te zijn als je
de appartementen ziet”

Verdwenen is het bruingrijze tapijt en de muren van geel
schoon metselwerk. Overal is nieuw tapijt gelegd, alle
muren zijn wit gesausd. Er hangt nieuwe verlichting en
de liftschaften en afvalkasten zijn afgetimmerd met modern plaatwerk. Op elke etage is bij de liften de etagenummering vervangen door cijfers in geborsteld staal.
Iedere portiek is met hetzelfde plaatwerk afgetimmerd
en heeft nieuwe verlichting gekregen. De bewoners betreden hun appartement door een nieuw deurslot met
elektrische druppel. Elke voordeur is vervangen door
een nieuwe, brandwerende deur die aan de binnenkant
is voorzien van een elektrisch spionnetje.

We wilden geen luidkeels meebrullende werkmannen”, lacht Frank. “Maar op een dag vroeg Patrick in de
bouwvergadering of de radio niet stilletjes aan mocht.
Blijkbaar werkt dat voor veel jongens toch motiverend.
Omdat alles tot dan toe gedisciplineerd verliep, heb ik
gezegd ‘oké, laten we het maar doen’. Je werkt toch een
jaar met elkaar samen. Dan vind ik het belangrijk dat je
met elkaar meebeweegt.” “Zo’n groot project als dit is
geven en nemen”, bevestigt Patrick. “Maar kijk het resultaat, dat mag er zeker zijn! Oud worden in Het Laar
lijkt geen straf te zijn als je de appartementen ziet.”

GEEN MEEBRULLENDE WERKMANNEN

“Goede afspraken vooraf voorkwamen onrust”, weet Patrick. “In het bestek stonden de hak- en sloopwerktijden
expliciet vermeld. Van 8u tot 12u mocht er grof geschut
worden ingezet, van 12u tot 14.30u moest er stilte zijn.
Tijdens die uren deden we geluidsarme klussen. Ook het
gebruik van een bouwlift, opgebouwd aan de buitengevel, zorgde voor minder overlast.”
Maar ook aan de bouwvakkers werd gedacht. “In het bestek stond dat de radio niet aan mocht.
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BADKAMER

WOONKAMER

KEUKEN

De oude keuken is twee meter naar voren geplaatst
waardoor er een nieuwe berging is gerealiseerd met onder andere een wasmachineaansluiting. De nieuwe keuken is uitgevoerd met moderne inbouwapparatuur zoals
onder meer een inductiekookplaat, koelvriescombinatie
en een combimagnetron.
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In woonkamer, slaapkamer en meterkast zijn brandwerende maatregelen getroffen die niet zichtbaar zijn.
Waar leidingen door de vloer heen komen is nu voorkomen dat brand naar boven of beneden kan doorslaan.

SLAAPKAMER

Voor de renovatie had elk appartement een toilet in de
badkamer. Nu is er een extra tweede toilet gerealiseerd,
dat vanuit de hal te betreden is. In de nieuwe badkamer
die met hoogwaardig sanitair en tegels is uitgevoerd,
bevindt zich ook een toilet en daarnaast een douche en
wastafel. Middels een schuifdeur tussen badkamer en
tweede toilet is de badkamer nu ook vanaf de hal te betreden.

Tussen de woonkamer en de slaapkamer en de slaapkamer en de badkamer is een schuifdeur gemaakt. Verder is de drempel naar het balkon op gelijke hoogte
gemaakt. Op het balkon is een vlonder geplaatst.
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Bedankt!
Zo’n grote klus kan niet zonder
bouwmanagement, uiteraard
een aannemer en vele onderaannemers. Met Aerde Bouwmanagement en Heerkens van
Bavel Bouw startte Het Laar dit
grote project. Het Laar bedankt
haar bewoners en alle betrokken partijen in deze omvangrijke renovatie:
Aerde Bouwmanagement
Heerkens van Bavel Bouw
Francine Broos Interieurarchitecten
Van Dijk Afbouwprojecten
DMG Projecten (keukens)
Het Kruispunt (vlonders)
Mardoors Schuifdeursystemen
Berkvens (binnendeuren)
Van Laarhoven Sloopwerken
Frank van Roij (houten kozijnen)
Van Aarle Schilderwerken
Dekostone (tegelwerken)
Woestenborg Vloeren
Kolk Interieurs
Nouwens Verhuizingen
Nuevo Facilitaire Service
Tes Installatietechniek
Bierings Sanitair
Van Aarle Coolen Schilders
ALBO aluminium kozijnen
Madema (gevelsteiger)
ANC (personen- goederenlift)
Van Gestel deurtechniek
Destil hang- en sluitwerk
TAB brandwerende afdichtingen
Sealforce Kitbedrijf
DOM Wiek de Laat
Van Leeuwen Schoonmaak
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“Leven in het tijdelijke
appartement was super de luxe”
“Jaren voordat de renovatie van start ging, begon Het Laar al met het informeren van haar bewoners. Daardoor verliep alles geleidelijk,” beantwoordt bewoner Rob Verhoeven de vraag hoe hij de
verbouwing en zijn twee verhuizingen ervaren heeft. “Iedereen raakte ermee vertrouwd, er zijn geen
protesten geweest. Er viel van mijn kant absoluut niets te sputteren!”
Toen Rob twee jaar geleden op de achtste verdieping
kwam wonen, was hij op de hoogte van de aanstaande renovatie. “Dat er een verbouwing en twee keer een
verhuizing in het vooruitzicht lagen, was voor mij totaal
geen probleem. De keuken en badkamer waren gedateerd en het was dus een must. Het belangrijkste vond
ik dat mijn appartement voorzien zou worden van allerlei technische snufjes, een nieuwe douche met toilet en
een nieuwe keuken.” Dochter Annemarie vult aan: “Niet

alleen de bewoners werden goed geïnformeerd, ook
hun kinderen werden steeds op de hoogte gehouden.
Zoals Het Laar het aanpakte, was feitelijk de enig mogelijke manier om zo’n groot project goed te laten slagen.”

WISSELWONING

Op de dertiende verdieping kwamen de kleinere appartementen vrij. Deze zijn als eerste gerenoveerd en daarna ingezet als wisselwoning. Etage voor etage verhuisden bewoners tijdelijk naar de dertiende. “Mijn etage
was na vijf maanden aan de beurt”, vertelt Rob. “Het
Laar organiseerde voor iedere etage gezamenlijke bijeenkomsten en etentjes. Dat was positief. We leerden
elkaar beter kennen en gingen elkaar vriendelijk goedendag zeggen. Daardoor kwamen we dichter bij elkaar.

“Vooraf heb ik met mijn etagebewoners een aantal keren gezamenlijk gegeten. Daardoor leerden we
elkaar beter kennen.”
Wat dan opvalt, is dat na de verhuizing de contacten
toch weer wat verwateren. Maar ik vind het prima zo.”
De week van Robs verhuizing startte heel bijzonder. Rob:
“Er stond een filmploeg voor de deur die vroeg of ze
mijn verhuizing mochten filmen. Ik had er geen problemen mee; het verliep heel ontspannen en ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ook mijn dochter Annemarie, die
mij overigens ontzettend fijn overal mee geholpen heeft
en veel moest regelen, vond het prima. De film is later
als voorbeeld gebruikt om bewoners die nog moesten
verhuizen een indruk te geven van de verhuizing.”

SLEUTELFIGUUR

Voorafgaand aan zijn verhuisdag kreeg Rob een lijst
waarop hij kon aangeven wat mee verhuisd kon worden. Die kregen allemaal een sticker. De rest verpakte
zijn dochter in de klaarstaande verhuisdozen. Hadden ze
een vraag, dan konden ze altijd terecht bij de manager
huisvesting Frank Maas. Rob en Annemarie zetten deze
sleutelfiguur graag even in het zonnetje: “Hij ging bij ie-
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dereen langs om de verhuizing naar ieders zin te laten
verlopen. Dat deed hij fantastisch! Ook voor de ouderen
die er erg tegenop zagen of die geen kinderen hadden
om te helpen, zorgde Frank dat er genoeg vrijwilligers
waren die de verhuizing begeleidden.”
Terwijl de rest van de meubels en dozen netjes in bouwplastic stofdicht werden afgesloten in een hoek van
het appartement, vertrok Rob naar de dertiende. Zijn
bed en enkele grote spullen werden aan de geoefende
verhuizers overgelaten. Met deze vertrouwde stukken
maakte hij het super de luxe tijdelijke appartement eigen. “Ik was er ook snel gewend.” Gedurende de vier
weken dat Rob en zijn etagebewoners elders woonden,
zijn ze door Het Laar in de watten gelegd. Rob licht toe:
“We kregen gezamenlijke etentjes aangeboden, zijn met
elkaar naar de film geweest en mochten een excursie
door het gebouw maken. Voordat je het wist, was het
vier weken later en mocht ik weer terug naar mijn eigen
appartement.”

ZONNETERRAS

“Mijn vader ontdekte tijdens zijn verblijf op de 13e etage het grote dakterras. Hij ging daar graag iedere ochtend heerlijk van het zonnetje genieten met een kopje
koffie en een goed boek. Dat doet hij nu nog steeds wel
eens”, vertelt Annemarie. Rob vult aan: “In mijn appartement staat de zon ’s middags en ‘s avonds op mijn
balkon. Het uitzicht op de 13e is mooi. Je kijkt uit op
de stad en de toppen van de bomen. Er was sprake van
dat het dakterras tot een echt zonneterras omgebouwd
zou worden. Maar als ik er nu naar vraag, dan krijg ik er
nog geen concreet antwoord op. Een klein ‘sputtergeluid’ hierover wil ik toch wel even laten horen. Maar dat
is dan ook het enige! Want het hele renovatietraject is
fantastisch georganiseerd en succesvol verlopen.”
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ENTERTAINMENT

TIJD OM TE FEESTEN

Een goed uitgevoerde renovatie verdient een goed
feest. Donderdag 13 april was het zover. Burgemeester
Noordanus van Tilburg heropende het gemoderniseerde Laarzicht met een grote knal. Het binnenplein was
gezellig ingericht voor de bewoners, hun familie en andere genodigden zoals medewerkers en vrijwilligers van
Het Laar en Heerkens Van Bavel die een belangrijke rol
speelden in de renovatie.

14

De start van het feest werd ingeluid door een vrolijke
act van burgemeester Noordanus met de Bouwvrouw.
Met een luide knal onthulden ze met vuurwerk en serpentines een dankbetuiging aan de bewoners en hun
familie. De sfeer zat er direct goed in; het wandelende
Akoestisch Trio in bouwtenue verzorgde een sfeervol
optreden.

FOODTRUCKS

HIGH TEA IN LAARHOVEN

Het was feest voor alle bewoners van Het Laar, ook aan
de bewoners van Laarhoven was gedacht. In de huiskamers genoten ze van een high tea en optredens van een
troubadour en een rock ‘n’ rollende pianiste.

De ruim 450 mensen op het Binnenplein genoten van
een spetterend feest met livemuziek en lekker eten uit
stoere foodtrucks. Bbq Wild at Heart, Surinaams-Javaans
uit de Barabus, De Rollende Pizza’s uit een houtgestookte oven, pasta’s van Pasta Joe, koffie van een barrista
en vers fruit uit een roze Volkswagenbus. Heerkens Van
Bavel sponsorde het feest door een foodtruck voor hun
rekening te nemen.
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selwoning tijdens de renovatie. Daarom konden we er
uiteindelijk pas in maart terecht. Twee weken geleden
hebben we ons appartement aan het Koningsplein verlaten en wonen we dus hier.”
De verhuizing verliep niet helemaal op rolletjes. Omdat
het echtpaar de sleutel van hun oude appartement nog
niet kon inleveren, beschikten ze over twee appartementen. “Op twee plekken moest alles geregeld worden. In ons nieuwe appartement hingen de deuren er
nog niet in, het omzetten van telefonie verliep niet soepel en zo waren er nog meer dingen die beter hadden
gekund’, verklaart Corrie. “Gelukkig kregen we hulp van
Marion de Poorter en Monique Koreman van Het Laar.
Ik moet zeggen, mijn gemoed schoot er best wel eens
vol van. Ik moest veel alleen doen, omdat mijn man niet
meer in staat is dingen mee te regelen.”

“Het is hier zo fijn. Er wordt van
alles geregeld.”
Het was de mogelijkheid van de combinatie van zorg
én huur, die het echtpaar deed besluiten naar Het Laar
te gaan. Sjef maakte aanspraak op de Wet Langdurige
Zorg. Corrie: “Het liefst wilden we toen al zo snel mogelijk verhuizen. We konden kiezen tussen zelf huren of
in de verzorging. Stel dat we voor de laatste optie zouden kiezen en mijn man kwam te overlijden, dan zou het

kunnen dat ik naar een ander appartement in Het Laar
zou moeten verhuizen. Ik heb namelijk geen indicatie.
Bovendien kon mijn man dan niet meer naar de dagopvang. En ik zou de hele dag in de omgeving zijn van mensen die constante zorg vragen. Ik wilde toch ook nog wel
een beetje tijd en eigen ruimte hebben. We besloten
te huren, mijn man krijgt dan wat een Volledig Pakket
Thuis genoemd wordt. ’s Ochtends en ’s avonds wordt
hij verzorgd en we zijn ook verzekerd van 24-uurszorg.
Op de dag kunnen we doen wat we willen. Mijn man
gaat een aantal keer in de week naar de dagopvang.”
Sjef vult aan: “Het is hier zo fijn. Er wordt van alles geregeld. Neem nou het Seniorenorkest dat hier is. Voorheen gingen we ieder jaar naar hun optreden in de
Schouwburg. We genoten van hun muziek. Nu treden
ze hier in Het Laar op. We hoeven er de deur niet voor
uit. En we kunnen er samen naar luisteren. Dat is toch
wel heel fijn!”

GENIETEN VAN DE GEZELLIGHEID

Twee weken later treffen we het echtpaar tijdens het grote feest van de renovatie. Terwijl ze lekker aan de aardbeien met slagroom zitten, vertellen ze dat ze steeds beter
gewend zijn aan het wonen in Het Laar. Ze hebben veel
aanspraak en genieten van de gezelligheid op het feest.
De rolstoel van Sjef staat steeds vaker ongebruikt in de
hoek. In het centrum van Tilburg was hij aangewezen op
zijn rolstoel. Daar kon hij moeilijk uit de voeten. In en om
Het Laar zijn de afstanden korter en voelt het vertrouwder; hij pakt nu steeds vaker zijn rollator.

Eigen tijd en eigen ruimte hebben
Wat is slim om te doen, als bij een echtpaar een van de twee veel zorg nodig heeft, terwijl de ander
vitaal is. Verhuizen naar een zorgappartement is dan niet altijd een goede optie.
Sjef en Corrie van Herpt - Dijkman stonden voor deze keuze. De oplossing vonden ze in Het Laar.
We spreken ze tijdens de pauze van de voorstelling van
het seniorenorkest en praten verder in hun appartement op de 3e etage. Daar helpt Corrie haar man uit zijn
rolstoel en geeft hem zijn wandelstok om naar zijn plekje aan de tafel te lopen. Ze vertellen waarom ze kozen
voor wonen in Het Laar. “Zestig jaar zijn wij getrouwd”,
lacht Corrie (87). “Na zo’n lange tijd samen wil je niet
gescheiden moeten wonen omdat een van ons beiden
iets mankeert. Daarom namen we nu de beslissing om
te verhuizen naar Het Laar.”
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Sjef van Herpt (89) heeft zes keer een tia gehad, waardoor hij hulpbehoevender werd. Zijn huisarts vond dat
hij dementeerde. Dat werd tegengesproken door een
dementieconsulent en een geriater. De geriater bepaalde dat Sjef wel verzorging nodig had, maar geen verpleging. Omdat hij wekelijks al een aantal keren naar Het
Laar ging voor de Dagbesteding, was de eerste optie
om daar ook te gaan wonen. Corrie: “We schreven ons
ruim een jaar geleden in en betrekkelijk snel kwam het
bericht dat we konden verhuizen. Het appartement in
Het Laar dat voor ons bestemd was, diende nog als wis-
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Nieuwe services in Het Laar
Tijdelijk verblijf in
een appartement
in Het Laar
Na een ziekenhuisopname kan het zijn dat u soms nog
niet voldoende opgeknapt bent. Het Laar biedt dan een
appartement voor tijdelijk verblijf. U verblijft daar op basis van all inclusive. Verzorging evenals linnengoed, eten,
drinken en recreatie staan tot uw beschikking. Vergoeding vindt in deze gevallen meestal plaats op indicatie
door de zorgverzekeraar of op aanvraag door de huisarts
of het ziekenhuis. Ook is het mogelijk om het appartement te gebruiken om mantelzorgers te ontlasten; uw
naaste die zorg vraagt, logeert dan een bepaalde tijd in
het appartement; de zorg wordt dan door Het Laar geregeld. In bepaalde gevallen is hiervoor ook vergoeding
door de zorgverzekeraar mogelijk. Tijdelijk verblijf kan
maximaal 3 maanden duren. Vraag het Servicebureau
naar de mogelijkheden. Het logeerappartement bevindt
zich in gebouw Laarhoven.

Hotelkamer Het Laar
Op de 13e etage vindt u de hotelkamer van Het Laar, gelegen aan een zonnig terras met een prachtig uitzicht op
de stad Tilburg. De hotelkamer is een stijlvolle kamer met
bed, eigen pantry met eettafel, een zitje met tv en een
royale badkamer. Omdat veel van onze bewoners kinderen hebben die verspreid door Nederland wonen, kan
deze hotelkamer u een dienst bewijzen. Wilt u blijven logeren, dan hoeft u geen kamer in de stad te boeken, maar
u regelt uw verblijf gewoon in Het Laar. De hotelkamer
staat volledig gemeubileerd en voorzien van linnengoed
tot uw beschikking. Wilt u uw verblijf verder uitbouwen
met extra voorzieningen, ook dat is mogelijk. Informeert
u bij het Servicebureau over de bezetting en de tarieven
van deze nieuwe service.

Lekker dichtbij en
goed verzorgd: feesten vergaderlocaties
In Het Laar wordt veel gefeest en geborreld. Bewoners
die jarig zijn bestellen een verjaardagsdiner. Samen
met familie wordt er gezellig gedineerd in het restaurant. Maar soms wilt u wat groter uitpakken. Bij 50-jarige huwelijksfeesten bijvoorbeeld, of wanneer u 80
of zelfs 100 wordt. Ook daarvoor biedt Het Laar verschillende mogelijkheden. Nieuw is dat Het Laar haar
ruimtes ook beschikbaar stelt voor vergaderingen, bijeenkomsten en conferenties.

De Laarzaal heeft een eigen garderobe, toiletvoorzieningen en mediafaciliteiten zoals een beamer en een
geluidsinstallatie.
Onlangs is er nog een ruimte bij gekomen: de Brasserie.
De Brasserie bevindt zich op de eerste etage met vide
die uitkijkt over het Binnenplein. Het is een intieme
ruimte om te loungen en te borrelen. De Brasserie is
sfeervol aangekleed en voor diverse gezelschappen tot
65 personen inzetbaar. De Brasserie heeft eigen pantryvoorzieningen.
Het Laar voorziet uw vergaderingen, borrels en feesten
van de gewenste catering en de inzet van onze horecamedewerkers. Van bitterbal tot complete diners, niets is
onmogelijk. Informeert u over de mogelijkheden bij Eric
de Bakker, hoofd horeca van Het Laar.

De 13e etage was vanouds de feestlocatie van Het Laar,
met alle benodigde faciliteiten daarvoor. Toen het Binnenplein in 2002 werd opgeleverd kreeg Het Laar er het
felbegeerde restaurant met Grand Café bij. Centraal op
het Binnenplein worden sindsdien grootse feesten en
voorstellingen georganiseerd. De 13e etage heeft een
eigen pantry en is nu ingericht voor de biljartclub, de
fitnessclub en biedt drie vergaderruimtes in verschillende groottes voor groepen van 12 tot 100 personen.
In 2014 kwam de Laarzaal erbij op de begane grond:
een chique ruimte, inzetbaar voor diners, lezingen,
theater, condoleances, maar ook voor feesten voor
middelgrote gezelschappen van 30 tot 120 personen.
Colofon
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Thuis met Het Laar
Het Laar is een stijlvolle woonzorgomgeving in Tilburg. Ruim 130 zelfstandige huurders en 240 bewoners die
verzorging en verpleging ontvangen, wonen er comfortabel in een eigentijdse omgeving en genieten van het leven.
Het Laar biedt ouderen al meer dan 40 jaar de mogelijkheid om hun leven te leven zoals ze dat zelf willen.

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