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wat leest u graag?
Een nieuwe Babbelaar ligt hier voor u klaar.
We zijn benieuwd wat u er van vindt. De
Babbelaar is voor iedereen die Het Laar een
warm hart toedraagt. We vinden het leuk
als u iets van u laat horen. U mag altijd reageren per e-mail naar babbelaar@hetlaar.nl.
Maar u kunt ook uw reactie in de brievenbus van de Babbelaar bij de receptie doen.
Hebt u tips en verzoekjes, laat het ons
dus weten.
We stellen graag de redactie van de
Babbelaar voor. Helaas waren we voor
de groepsfoto niet voltallig. Want zoals het
een goede carnaval betaamt, breekt daarna
de griep uit! Jan van Beurden, langstzittend

redactielid en vertrouwd carnavalsvierder
in Het Laar, had het flink te pakken. Het
lukte niet meer om voor het ter perse gaan
van de Babbelaar iedereen samen op de
foto te krijgen. We beloven u dat we dat
tijdens een volgende redactievergadering
zullen inhalen. Overigens vindt u op pagina
4 een interview met Jan van Beurden.
Op de foto ziet u van links naar rechts Aniëla
Govaarts, ze is coördinator VVV (Vrije tijd,
Verenigingen en Vermaak) en neemt met
veel genoegen zitting in de redactie. Schuin
daarachter zien we Silvie van Beers. Ze is
huiskamermedewerker in Laarhoven en
maakte voorheen in de Duynsberg het bewonersblad. Middenvoor staat Bep Dierckx,
haar overleden ouders Ad en Nellie de Bont
woonden in Het Laar. Vorig jaar overleed

haar moeder, maar Bep blijft graag als vrijwilliger betrokken bij de Babbelaar. Schuin
daarachter staat Harrie Janssen, reeds jaren
vrijwilliger en een vertrouwd gezicht voor
velen in Het Laar.

Rechts staat Myriam Krol, ze verzorgt de
PR en communicatie bij Het Laar en is als
zodanig de eindverantwoordelijke voor de
Babbelaar. De redactie van de Babbelaar
wenst u veel leesplezier toe!

nieuw

Het Laar vernieuwt! Iedere keer opnieuw
zijn we in beweging om met behoud van
wat goed is mooie nieuwe momenten te
realiseren. “We gaan met onze tijd mee”
zeg je dan. En nu alles een nieuw jasje
heeft, verdient ook de Babbelaar een
nieuwe ‘look’. Met trots mag ik u deze
nieuwe Babbelaar aanbieden. Het goede
is behouden; het eigentijdse is er aan
toegevoegd.
In de Babbelaar informeren we u over
aangenaam wonen en leven in Het Laar.
We laten zien hoe wij; bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers samen
werken om van iedere dag een mooie
dag te maken. We ontwikkelen door naar
nieuwe tijden, met oog voor het verleden.
Dat maakt ons samen sterker!
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10 nieuws en korte berichten

10 maart was het NL Doet. Vrijwilligers van de gemeente Tilburg en Prins Heerlijk knapten het terras bij
het restaurant en de belevingstuin bij Laarhoven op. Twee vrijwilligers hielpen op eigen initiatief mee met
het maken van worstenbroodjes en erwtensoep voor de gezamenlijke lunch, samen met enkele bewoners
3
van Laarhoven. Mooi om te zien hoeveel werk er op een dag verzet is door deze fanatieke vrijwilligers!
3
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Al 32 jaar brengt Het Laar een blad
uit voor haar bewoners. Eind ‘84
verscheen het kwartaalmagazine ‘C & C,
Contact- en Communicatieblad’ van en
voor bewoners van Het Laar. Toenmalig
directeur Simons schreef de woorden
‘Wij moeten er samen iets van maken’
en plaatste de oproep: ‘ Wilt u meewerken aan uw eigen blad? Laat het
de redactiecommissie weten!’.
In 2002 leest Jan van Beurden ook zo’n
oproep in het C & C blad. Jan vertelt aan
vrijwilliger Harrie Janssen hoe dat ging.
“Ik woonde vanaf 2000 in Het Laar. Redactielid worden leek me interessant werk.
Zo kon ik artikelen publiceren die belangrijk
en leuk zijn voor de bewoners.” Met de
bouw van Laarakker en Laarhoven veranderde het contactblad in de Babbelaar.
Van Beurden vertelt dat hij een aantal
rubrieken begon. “Ik werd als het ware de
hofleverancier van alles wat met oud Tilburg
te maken heeft.” Hij deed een aantal keren
mee aan het dictee van de Tilburgse Taol.
De rubrieken ‘Tilburgse zegswijze’ en
‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’

Dit enorme karwei is tot een goed
einde gebracht, dankzij de inzet en
het geduld van velen. Dat is reden
voor een feestje. Burgemeester
Noordanus zal 13 april Laarzicht
opnieuw feestelijk openen.

werden geboren. Hij zocht de zegswijzen op
in het Groot Woordenboek van de Tilburgse
Taol. De foto’s vond hij online in het archief.
hoe weRD De Rest van De BaBBeLaaR
gevuLD? Jan vertelt dat dat wel eens
moeizaam ging: “Met de deadline in zicht
moest je er toch aan trekken. Mensen zijn
altijd laat,” verzucht hij glimlachend. “Voor
de redactie was het een flinke klus alles op
tijd klaar te hebben. We waren afhankelijk
van anderen voor het interne nieuws.”

Renovatie Laarzicht
is een groot succes

is De BaBBeLaaR toe aan veRnieuwing?
Jan denkt van wel. “De Babbelaar was
leuk voor de bewoners, maar buiten Het
Laar zal het weinigen iets zeggen. De nieuwe
Babbelaar is in kleur en behandelt andere
onderwerpen. Daarmee levert de Babbelaar
mooiere PR dan nu. Het wordt ook voor de
bewoner interessanter.” Als laatste rest Jan
te zeggen: “Schroom niet om leuke tips in te
leveren in de brievenbus van de Babbelaar.
Die vind je bij de receptie. Ik zal er voor
zorgen dat de Tilburgse taol bewaard blijft
‘want dè we Tilburgers zèn dè maag iedereen weten.’”

Het renoveren van een 13 etages tellend
woongebouw is een mega uitdaging.
Vooral wanneer de woonkwaliteit er
zo min mogelijk onder te lijden mag
hebben. In Het Laar is deze klus geklaard. Oud worden in Het Laar lijkt
geen straf te zijn, als je de gerenoveerde
appartementen van Laarzicht ziet!
Vanaf 2016 maakte de sloophamer overuren
in Laarzicht. In telkens vijftien werkdagen is
iedere etage, waar zich 14 appartementen
bevinden, gestript en weer geheel opgebouwd. De wanden geschilderd, liftschachten
en portieken afgetimmerd, vloerbedekking en
verlichting vernieuwd. In de appartementen
voltrok zich een ware metamorfose. Ingrepen
uit het oogpunt van brandveiligheid, zoals
nieuwe voordeuren en elektronica, en renovaties ter verhoging van het comfort. Keukens
zijn vervangen door nieuwe, voorzien van alle
moderne snufjes. Er is een grotere berging
gemaakt voor het witgoed. Badkamers zijn
vernieuwd en er is een tweede toilet gerealiseerd. Het resultaat is schitterend, vooral
omdat er is gekozen voor stijlvolle materialen.
Voordat deze klus kon beginnen, is al veel
werk verzet. In augustus 2015 zijn twee appartementen volledig gemoderniseerd en inge-
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richt als modelwoning. Alle bewoners kwamen
kijken en mochten aangeven wat ze ervan
vonden. Daarna volgde een stemming om te
peilen of er draagvlak was voor de geplande
renovatie. Dat draagvlak bleek er zeker te zijn,
dus het kon beginnen.
Huisvestingsmanager Frank Maas vertelt:
“Het Laar wilde al langer renoveren, maar zag
op tegen de logistieke operatie. We wilden
het onze bewoners niet aandoen om tijdelijk
Het Laar te verlaten. We besloten op de
dertiende etage de appartementen leeg te
houden. Bewoners zouden er kunnen wonen
terwijl hun appartement werd opgeknapt.
Ook haalden we grotere appartementen uit
de verhuur, voor echtparen of bewoners met
grote hulpvraag. Zo hadden we elke maand
veertien appartementen vrij als wisselwoning.”
De renovatie verliep gestroomlijnd, de voorbereiding was uitstekend en de samenwerking
met aannemer HeerkensvanBavel verliep heel
goed. Door continu communicatie en extra
aandacht voor de bewoners is ook voor hen
deze periode prima verlopen. Frank Maas was
daarin de spil, samen met vele vrijwilligers.
Voorafgaand aan de renovatie bezocht hij elke
bewoner wel drie of vier keer. Zo wisten ze
wat hen te wachten stond.
5
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hans en tine Bertens

van BeRtens optiek

“ik kan me niet
herinneren dat we
ooit een ontevreden
klant hadden.”

“Hans had alle benodigde papieren,
hij was een van de eersten in Tilburg die
contactlenzen verkocht. Ik was verkoopster
in de winkel. Mensen kwamen graag bij ons.
Hans leverde goede kwaliteit en ik had gevoel voor mode. Er ging niemand de winkel
uit met een verkeerd advies.”
Hun ontmoeting is bijzonder. Hans was geboren in Weert en groeide op in Amsterdam.
“Zijn vader had een overheidsfunctie. Hij
reed in de hongerwinter van ’45 met zijn
zoon Noord-Holland door om eten voor de
stad te halen.” Hans ontmoet Tine op het
akkerbouwbedrijf van haar ouders in Anna
Paulowna. “Hij verbleef een winter bij ons.
Toen hij na de oorlog diende in Leeuwarden,
kwam hij weer op bezoek. We werden verliefd.”
Hans wilde met Tine een eigen zaak starten.
Zijn ouders, die oorspronkelijk uit Tilburg
kwamen, hadden nog connecties in de stad.
In 1956 begonnen ze Hans Bertens Optiek,
aan wat toen nog de Veldhovenstraat nummer 30 heette. “Hans was beëdigd opticien,
daardoor kreeg hij veel ziekenfondsklanten.
Klanten moesten eerst naar de oogarts en
daarna naar de opticien. Hans was een van
de weinigen in Tilburg die kon refractioneren.
Dat betekent dat hij het gezichtsvermogen
kan meten. Ik geloof niet dat hij ooit een
fout heeft gemaakt. Voor de oogartsen
maakte hij speciale lenzen die op hun bril
geplaatst konden worden.”
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Hans en Tine openden hun zaak in het oudste
pand van Tilburg. Het dateert uit de 17e
eeuw, het staat nu op de monumentenlijst.
“Heel vroeger was het een uitspanning.
We woonden ongeveer tien jaar pal naast
de winkel. Daarna verhuisden we een paar
deuren verderop en trokken het vrijgekomen
gedeelte bij de winkel. Zo kregen we een
aparte opmeetruimte. Tilburg was nog klein
toen en heel gemoedelijk. Iedereen sprak
plat Tilburgs. Ik praatte Hollands, ik vroeg
om karbonades bij de slagerij. Wist ik veel
dat dat koteletten werden genoemd. Ik was
wel heel vlug ingeburgerd doordat ik in de
winkel stond. Ik heb me altijd thuis gevoeld.”
In 2007 verkochten ze de winkel. In 2015
verhuisde het echtpaar naar Het Laar. “We
wonen hier fijn. Ik merk dat veel bewoners
ondernemende mensen zijn. Ze zijn gewend
om met anderen om te gaan, om aardig en
voorkomend te zijn.”

Hans sleep alle brillenglazen zelf. Eerst met
de hand op een slijpsteen, daarna met een
automaat. Als mensen een kapot glas hadden, dan kwamen ze naar Bertens. “Ik kan
dat geluid van de slijpsteen nu nog dromen.
Jarenlang, elke vrijdagavond tot diep in de
nacht sleep Hans op bestelling ook nog
zonnebrillen voor drogisterijen.”

Vakmanschap aan de Veldhovenring, dat was Hans Bertens Optiek.
Welke Tilburger van boven het
spoor kent deze opticien niet?
Tine Bertens-Conijn (83) vertelt
samen met haar man Hans (85)
hoe zij eind jaren ’50 een optiek
begonnen in Tilburg.

Hans en Tine in de
nieuwe winkel op de
dag van de opening
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een dag goed besteed in de Dagbesteding
Soepeltjes rijdt de chauffeur met
de Laarbus over de Spoorlaan naar
de Heuvelring. Daar haalt hij een
mevrouw op die een paar keer week
de dagbesteding in Het Laar bezoekt.
Daarna heeft hij nog een adresje aan
het Koningsplein en via via rijdt hij
weer terug naar Het Laar: een dag
samenzijn kan weer beginnen!

Samen maken ze er een leuke dag van.
Kijk maar eens mee naar een dag met
de Dagbesteding.

Vijf dagen per week is de Dagbesteding in
Het Laar geopend. Onze bezoekers wonen
zelfstandig in Tilburg of Goirle. Ook wonen
sommigen in een appartement van Het Laar.

Iedereen is gearriveerd, ook de mensen die
in Het Laar wonen. Samen drinken we koffie,
kletsen wat en nemen de krant door.

11.00 uuR

14.00 uuR

12.00 uuR

14.30 uuR

We gaan iets doen! Meestal een sportieve
activiteit, zoals boccia of zitvolley. Bij lekker
weer in de tuin een potje sjoelen.
We gaan eten. De meesten eten warm,
maar sommigen doen dat ’s avonds nog
thuis. Die genieten daarom van een lunch
met boterhammen.

09.15 uuR

Medewerker Chrizet belt alvast de mevrouw
in de bus om te zeggen dat de bus eraan
komt. Ze helpt met het instappen.

13.00 uuR

10.00 uuR

De meesten van ons gaan een uurtje rusten
in een lekkere luie stoel. Die in Het Laar
wonen trekken zich vaak even terug in hun
appartement.

8

En dan is er koffie. We maken plannen voor
de middag. Is er iets te doen op het Binnenplein, dan doen we mee, zoals met carnaval.
Iedere week bakken we zelf iets lekkers, een
cake, koekjes of een appeltaart.

16.00 uuR

Tijd om naar huis te gaan. Ook deze meneer
die in een rolstoel zit, gaat mee met de Laarbus. Vanuit de bus bellen we zijn vrouw om
te zeggen dat we eraan komen. We hebben
de dag weer goed besteed!

9
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gastvRij steMMen Bij het LaaR

Eerst stemmen en daarna lekker napraten
bij een kopje koffie. 15 maart kon je bij
Het Laar stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel mensen bezochten het
stembureau bij Het Laar, zowel bewoners,
medewerkers, vrijwilligers als ook veel
buurtbewoners. Hoe leuk is het dan om je
gasten te laten kennismaken met je gastvrijheid door ze koffie aan te bieden. Zo leren
ze Het Laar extra goed kennen. Van dit
aanbod werd de hele dag intensief gebruik
gemaakt. Stemmen was nog nooit zo gezellig.

MaDaMMen Met een
Bontjas en een huutje

Mariëlle, een van de medewerkers van
Laarhoven, liep op een dag Laarhoven
binnen in de bontjas van haar moeder.
De dames in Laarhoven reageerden
meteen. Ze bewonderden de jas en
wisten dat ze er vroeger ook een
droegen, maar dat dit nu uit de mode
was. Besloten werd een modeshow te
organiseren. Via vrienden en familie
kwamen ze snel aan zo’n vijftien mooie
bontjassen. Ook kregen ze hoedjes
aangeboden. Op 10 februari vond de
modeshow plaats. Met Mariëlle,
mevrouw Van Engelen, mevrouw
Warmerdam, mevrouw Bijleveld en
vrijwilligers Irene en Annie als mannequins. Wat hebben de bewoners en
zeker ook onze mannequins genoten!

Do You
Het Laa
LaaR –
Laat het weten!

vul dan Het Laar in bij de zoekterm. Ook kunt
u op facebook.com/servicecentrum uw waardering invullen.
Vind u dat lastig? Stuur een mail naar
babbelaar@hetlaar.nl en we helpen u er graag
bij. Wanneer u niet tevreden bent over Het
Laar willen we u graag wijzen op de regeling
Ongenoegens en Klachten. Zoals in de vernieuwde Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz) is geregeld, heeft Het Laar een
klachtenfunctionaris die u kan adviseren bij
een ongenoegen of een klacht. U heeft daarnaast het recht om uw klacht neer te leggen
bij o. a. de Regionale Klachten-commissie. Wilt
u de brochure ‘Informatie over ongenoegens
en Klachten’ lezen, dan kunt u deze vinden op
www.hetlaar.nl. U kunt de brochure ook aanvragen bij het Servicebureau van Het Laar.

Vertellen hoe goed je iets vindt, dat doen mensen tegenwoordig steeds vaker op internet. Ook
van Het Laar zijn vaker online waarderingen te
vinden. Medewerkers krijgen complimentjes
van bewoners. Familieleden laten weten dat
vader of moeder heel tevreden is in Het Laar.
Niet alleen gewone burgers, maar ook instellingen en de overheid kijken steeds vaker naar
deze beoordelingen. Het is dus best belangrijk
dat op het internet waarderingen te vinden zijn
van Het Laar. Op zorgkaartnederland.nl kunt u
uw waardering uitspreken. 58 mensen gingen u
al voor. En op de Facebookpagina van Het Laar
kunt u een recensie achterlaten. 29 mensen
deden dat. Wilt u ook online uw waardering
achterlaten, dat kan op zorgkaartnederland.nl,

nieuws van De cLiëntenRaaD en
vRienDen van het LaaR

Tijdens de laatste vergadering van de cliëntenraad is onder andere besloten dat Het Laar een
tovertafel aanschaft. Dat is een interactief spel
van lichtprojecties die op een tafel geprojecteerd worden. Op www.activecues.com kunt
u demo’s bekijken van het spel. Het stimuleert
bewoners met dementie om actief te zijn en te
blijven. Daarnaast adviseerde de cliëntenraad
positief op het aanschaffen van een fietslabyrint.
Het heet Activ84Health en biedt gebruikers de
mogelijkheid al fietsend op een hometrainer
een virtuele tour te maken door Tilburg of
andere steden.
De cliëntenraad van Het Laar vergadert 6 keer
per jaar met de directeur en een keer per jaar

met de Raad van Toezicht. De volledige
notulen van deze vergaderingen kunt u
opvragen bij directiesecretaresse Teddy van
Ierland. Onlangs breidde de cliëntenraad uit
met twee leden die via locatie Indigolaan
(de Duynsberg) aan Het Laar verbonden
zijn. Dat zijn de heer Spijkers, als onafhankelijk lid betrokken bij locatie Indigolaan en
mevrouw Bogaers, een bewoner van
de Indigolaan.

LeeRLing veRzoRgenDe ig
is pRoefkonijn in weLzijn

In december en januari liepen 23 leerlingen van de opleiding tot Verzorgende
IG voor het eerst een nieuwe welzijnsstage
in Het Laar. In tien dagen interviewden
ze 75 bewoners over hun welzijn en wat
ze graag zouden willen ondernemen.
De leerlingen stelden een plan op welke
activiteit het beste bij de bewoner past
en hoe ze met de bewoner deze activiteit
kunnen gaan doen.

Joy van Kasteren sprak onder andere
de heer Boes. Hij was vroeger altijd
sportief, een buitenmens, maar loopt
nu heel moeilijk. Joy maakte met hem
een rolstoelwandeling. Elise van Loon
en Luciënne Wolthuizen interviewden
de heer en mevrouw Meesters die graag
genieten van extra gezelligheid. Op
hun verzoek gingen ze met zijn vieren
koffiedrinken en gezellig kletsen op het
Binnenplein (zie foto).

Net voor het ter perse gaan van deze
Babbelaar kwam nog de mededeling binnen
dat ook de Vrienden van Het Laar een tovertafel en fietslabyrinth aanschaffen. De vier
nieuwe aanwinsten worden verdeeld over
de verschillende etages van Laarhoven en
fitnessclub Laarfit.
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Zorg dat je altijd
open en eerlijk naar
elkaar blijft
Met carnaval treffen we de heer Van
Rijswick op het binnenplein van Het
Laar in vol ornaat; een boerenkiel en
zakdoek. Ook vroeger in zijn carrière
was hij passend gekleed. Hij ging helemaal op in zijn baan als Ambtenaar
Burgerlijke Stand. Enthousiast vertelt
hij: ‘Als ik op vakantie een trouwstoet
tegenkwam, dan volgde ik de stoet,
luisterde en keek hoe het eraan toeging.’

‘Nadat de bode het bruidspaar en de genodigden in de Raadszaal had laten plaatsnemen,
werd ik aangekondigd. Achter de desk nam
ik mijn plek in, bladerde wat in stukken en
wachtte tot het stil werd. Dan begon ik de
ceremonie met “Volgens mij zijn de zenuwen
nu wel verdwenen en kan de huwelijksvoltrekking plaatsvinden.” Mijn speech bereidde ik
altijd goed voor, ook voor de bruidsparen die
trouwden op een dag dat trouwen kosteloos was.’

Waar het vandaag de dag mogelijk is om
voor één dag trouwambtenaar te worden,
halverwege de jaren ’50 werd je dat niet
zomaar. ‘Ik heb een opleiding tot gemeenteambtenaar gevolgd. Daarna werd ik
hulpambtenaar en niet veel later mocht
ik ook huwelijken voltrekken. Tijdens de
ondertrouw stelde ik veel vragen aan het
aanstaande bruidspaar. Hun antwoorden
waren input voor mijn speech tijdens de
huwelijksvoltrekking. De gesprekken waren
best serieus, ook omdat ik het bruidspaar
vanuit mijn functie erop moest wijzen dat
het aangaan van een verbintenis serieus is.’

Van Rijswick herinnert zich ook huwelijksvoltrekkingen die anders liepen dan gedacht.
Hij vertelt dat op een dag een Afrikaanse man
en zijn Nederlandse vriendin voor hem verschenen om in ondertrouw te gaan. De man
had een, door een hoofdman ondertekend,
papier bij zich waarop stond dat zijn vrouw
omgekomen was bij een vliegtuigongeluk.
‘Echter, vlak voordat de huwelijksvoltrekking
plaats vond, kwam de bode naar mij toe.
Stond er een dame in de gang die vertelde
dat zijn vrouw in Engeland woonde met zijn
kinderen. Om een lang verhaal kort te maken:
de bruiloft werd afgeblazen. Dat was wel een
triest moment’, aldus Van Rijswick.

Op de vraag of de heer Van Rijswick weet
hoeveel huwelijken hij in zijn 55 jaar als
Ambtenaar Burgerlijke Stand heeft voltrokken,
volgt meteen antwoord. ‘Ik heb ze geteld en
kom aan 1500 huwelijksvoltrekkingen, allemaal hier in Tilburg.’ Hij gaat staan aan de
eettafel om zijn woorden kracht bij te zetten:

Aan het slot van de ceremonie gaf Van
Rijswick vaak een tip mee aan het pas
getrouwde stel: ‘Zorg dat je altijd open en
eerlijk naar elkaar blijft’. Ook dat vindt hij nu
nog steeds van grote waarde en zou hij elk
aanstaand bruidspaar nog mee willen geven.

herinneringen
zorgen voor
glunderende gezichten
Bij het kopje koffie verschijnt er een
doos op tafel in de gezellig ingerichte
Mijmerij. Als activiteitenbegeleidster
Ingrid de deksel optilt, kijken de twee
dames Rammeloo en Smulders belangstellend toe. Wat komt er uit die
doos waar met grote letters BABYTIJD
op staat? Ingrid haalt er een blikje
Zwitsal, een flesje, luiers en een
ouderwetse kruik uit.
Een glimlach verschijnt op het gezicht van
mevrouw Smulders en ze zegt: “Flesjes
gebruikte ik niet, want ik gaf borstvoeding.”
Bij mevrouw Rammeloo komt een heel andere herinnering naar boven: een liedje over
een kindje in een wieg. Vrijwilligster Anja kent
het een beetje en samen slaan ze aan het
zingen. Ze maken een sprong terug in de tijd.
“Met deze themadozen stimuleren wij
bewoners van Laarhoven hun geheugen te
gebruiken”, vertelt Ingrid. “We verzamelen
materiaal van vroeger en rubriceren dat op
thema. In de gezamenlijke huiskamer, hier in
de Mijmerij of in het appartement van onze
bewoners pakken we zo’n themadoos. Aan
de hand daarvan komt een gesprek op gang.”
Het is een van de mogelijkheden die Het Laar
inzet om herinneringen op te halen.
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Zo is er de Mijmerij, een reminiscentieruimte,
ingericht met meubels en attributen uit de
jeugdjaren van de bewoners. Kijk je naar
buiten, dan valt meteen de grote poster van
de oude Heuvel in Tilburg op. Alles nodigt uit
om te vertellen over vroeger. Bewoners voelen
zich thuis en ontspannen, herinneringen komen
vanzelf. In ontwikkeling is de belevingsbox.
“Het kan ook een koffer zijn, iets waar
bewoners hun dierbare spullen in kunnen
bewaren”, licht Anja toe. Het verbeeldt hun
levensverhaal en voor ons is het een fijn
communicatiemiddel.”
Terug naar de themadoos. “Ik vind het plezierig
om herinneringen op te halen met deze babyspullen”, vertelt mevrouw Smulders. Ingrid
vult aan: “We steken ieder gesprek positief in.
Bewoners komen in een flow en glunderen
tijdens het vertellen. Na afloop praten ze
erover met hun kinderen en met andere bewoners. Soms worden ook minder plezierige
herinneringen gedeeld. Daarom schrijven we
iedere keer een kort verslag voor de verpleging,
zodat die op de hoogte is.”
Vrijwilligster Anja: “Het mooist is dat ze
opener worden en je ze ziet groeien. Ze
voelen zich gezien en gehoord. Ontzettend
fijn dat ik een bijdrage kan leveren aan een
prettig en gelukkig gevoel.”
13
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gRoene vingeRs gezocht

BoeRenBRuiDspaaR

Op de zinderende carnavalszaterdag
werden in Het Laar het boerenbruidspaar
Janus Boutkan en Corry van Riel-Mutsaers
met elkaar in de onecht verbonden.
Op aswoensdag is volgens de traditie
deze verbintenis weer ontbonden.
Het was een geweldige carnaval waar
iedereen enorm van genoten heeft.
Helaas is op 14 maart Janus Boutkan
overleden.

tiLBuRgse zegswijze

pisblom

paardebloem, pissebloem

pishoek

hoek Korvelplein Berkdijksestraat

piskèèker

huisarts

pitjeskèès

komijnekaas, Leidse kaas

plandèèze

pantoffels

platte kènder kinderen die nog in de wieg
liggen
pleejbòrsel

haardracht (Frans: brosse)

Jan Plèk

Kantoorboekhandelaar
Jan van Laarhoven

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

Met NL Doet op 10 maart is door een
groep vrijwilligers groot onderhoud
gepleegd aan de binnentuinen. Het
resultaat mag er zijn. De tuin is prachtig
opgefleurd door nieuwe planten en
bloemen. Om deze tuin te kunnen onderhouden is er behoefte aan vrijwilligers
met groene vingers. De werkzaamheden
zijn makkelijk inpasbaar gedurende het
seizoen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt
u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Carin Laros via 013-4657700 of
per e-mail naar c.laros@hetlaar.nl.

Wie kent niet uit het liedje ‘Het
Dorp’ van Wim Sonneveld deze
slotzinnen?
En langs het tuinpad van mijn vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat het nooit voorbij zou gaan
In deze rubriek bekijken we foto’s
uit het oude Tilburg. Soms zijn de
objecten niet meer zichtbaar in het
straatbeeld, soms nog wel.
wie weet wat dit is (was) en waar
de foto gemaakt is?
U kunt uw oplossing in de brievenbus van de Babbelaar doen, of
mailen naar babbelaar@hetlaar.nl

De winnaars van de puzzel uit de vorige Babbelaar zijn A. de Vet-Poos, die hiermee een
fruitpakket heeft gewonnen van De Vitaminebron, en H. Schaapveld, die een tegoedbon
van Het Laar gewonnen heeft. De oplossingen zijn ‘Een loopje met iemand nemen’ en
‘Naar de bekende weg vragen’.

aMeRikaans jokeRen

Mevrouw de Graauw zoekt medebewoners en andere geïnteresseerden
om met haar het kaartspel Amerikaans
Jokeren te spelen. Ze woont in appartement 265.U kunt zich bij haar melden,
maar u kunt uw interesse ook kenbaar
maken bij coördinator Welzijn van Het
Laar Aniëla Govaarts via 013-4657700 of
per e-mail naar a.govaarts@hetlaar.nl.

1 De grootste katholieke bedevaartplaats
in Frankrijk.
2 Sterrenbeeld van 22 december t/m 20 januari.
3 Bij deze Groningse plaats werd in 1959 een
enorm aardgasveld ontdekt.
4 Een deskundigre op het gebied van honden.
5 Een (meestal glazen) aanbouw op de begane
grond aan een woning.
6 Een semi-militaire politiemacht in Frankrijk.
7 Hoe heet een kerk waar een bisschop zetelt?
8 Meetinstrument waarmee druk wordt gemeten.
9 Hoe heet de onafhankelijke stichting die
informeert en adviseert over financiën van
huishoudens?
10 Hoe heet een epidemie op wereldwijde
schaal?
11 Bij deze sport ligt de sporter op zijn rug in een
slee, met de voeten naar voren.
12 Wat is de naam van een auto met een inklapbaar dak?

gespReksgRoep

Vrijwilligster Jeanne de Beer leidt een
gezellige gesprekgroep in de huiskamer
van Laarakker, elke dinsdagmiddag van
14.30 tot 16 uur. Er zijn een paar plekjes
vrij voor nieuwe leden. Hebt u zin in een
gezellige middag waar u onder het genot
van een kopje koffie of thee samen de
verschillende onderwerpen bepaalt waar
over gesproken wordt? Dan kunt u zich
hiervoor aanmelden bij Carin Laros,
coördinator van het vrijwilligerswerk
in Het Laar via 013-4657700 of per
e-mail naar c.laros@hetlaar.nl.

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

coLofon
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Redactie: Myriam Krol, Jan van Beurden, Harrie Janssen, aniëla
govaarts, silvie van Beers, Bep Dierckx
teksten: erica theloosen, Myriam Krol, Gerda Baeyens.
Fotografie: Peter Jan Fernhout, Myriam Krol, familie Bertens en
familie van Rijswick, archief tilburg
Vormgeving: Karin Caron, Idefix VC, ossendrecht
Drukwerk: DekoVerdivas tilburg
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De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van
het Laar en verschijnt in een oplage van 750 stuks. wilt u de
Babbelaar (digitaal) ontvangen of heeft u een andere vraag,
dan kunt u mailen naar babbelaar@hetlaar.nl
wilt u contact met het Laar? het servicebureau voor uw vragen
over wonen en zorg is van maandag tot en met vrijdag geopend.
De receptie van Het Laar is ook in het weekend geopend. Beiden
zijn bereikbaar op 013-4657700. kijk ook op www.hetlaar.nl

Zoals
de ouden
zongen,
piepen
de jongen
Zingen, het is een van de puurste expressievormen. In Het Laar bedrijft al
jaren een zangkoor deze mooie hobby. Studenten Sasja en Marijke van
Fontys Muziektheater Klassiek liepen een onderwijsstage in Het Laar.
Ze gaven professionele zangles aan een selecte groep koorleden, aangevuld
met leden van het Tilburgs zangkoor Consept. Ze begonnen elke les
met ademhalingsoefeningen en het losmaken van de stembanden.
Liederen werden ingestudeerd om een uitvoering te
kunnen geven in Het Laar. Die vond 15 februari
plaats. Bewoners Cike Oomens en Jan van
Beurden en vrijwilliger Cees van Spaendonk
zongen mee.
“We zijn trots op onze leerlingen”,
vertellen de studentes. “Ze deden het
goed, het was echt genieten”.
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