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Verhuizen naar
Het Laar
Mevrouw Kitty van der Weegen woonde naar
tevredenheid in de verzorgingshuisafdeling
van De Duynsberg. 24 november ging ze
verhuizen naar Het Laar. “Als mijn piano maar
mee mag,” zo verwoordde ze de spanning
rondom de verhuizing. ‘s Ochtends vertrok
de inboedel naar Het Laar, inclusief de piano.
’s Middags was het tijd voor mevrouw. Bij
aankomst in Het Laar, werd ze in haar rolstoel
de etage van Laarhoven binnengereden.
Pianoklanken kwamen haar tegemoet.
Ondanks dat veel herinneringen aan het
vervagen zijn, veerde ze op bij het horen
van de piano. “Daar is mijn piano!”, wees ze

Het Laar verwelkomde ook de zorg- en
welzijnsmedewerkers van de Duynsberg
en een mooi aantal vrijwilligers. Om de
sluiting en de verhuizing naar Het Laar niet
zomaar voorbij te laten gaan, kregen ze een
feestelijke high tea aangeboden in Het Laar.
Nu alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers verhuisd zijn, wordt de zorglocatie
van De Duynsberg gesloten.

verheugd. Vrijwilliger pianist Paul van Teefelen
bespeelde deze dag de net verhuisde en al
gestemde witte piano.
Het Laar verwelkomde 23 en 24 november
de laatste zeven bewoners van de verzorgingshuisafdeling van De Duynsberg. Daarmee
kwam een einde aan de jarenlange verzorging
in De Duynsberg. Verhuizing naar Het Laar
was niet verplicht, de bewoners kregen
de vrije keuze om ook elders te wonen.
Van de oorspronkelijke 32 bewoners van
De Duynsberg maakten vier de keuze om
niet te verhuizen naar Het Laar; drie van deze
vier wonen nu elders in Nederland, dichter
bij hun kinderen. Eén bewoner verhuisde
naar De Kievitshorst in Tilburg. De anderen
verhuisden vanaf voorjaar 2017 geleidelijk
aan naar Het Laar.

De Laarambassadeurs hebben zich inmiddels
ook kenbaar gemaakt bij de nieuwe bewoners.
Leonie Koning verzorgde al een rondleiding
voor een groepje: “We laten ze eerst rustig
bijkomen van de verhuizing. Daarna maken
we kennis en bespreken we of ze zich bij een
activiteit of club willen aansluiten en of ze
daar begeleiding bij wensen.”

365 dagen aangenaam
Het nieuwe jaar 2018 is weer begonnen.
365 nieuwe dagen waarin we elke dag met
elkaar de vraag stellen: “Wat kunnen we
samen doen om er voor u een aangename
dag van te maken?”
Dit voornemen hebben we ook opgeschreven
in ons nieuwe meerjarenbeleid 2018-2020.
Een beleid dat ons helpt de juiste route te
blijven bewandelen en vast te houden aan
wat we met elkaar belangrijk vinden.
Met dit beleid lukt het ons vast om ook 365
dagen succesvol te zijn. De kleine en grote
successen gaan we in 2018 iedere keer weer
opnieuw omarmen.
Samen bewandelen we dit jaar de weg van
een aangenaam leven. Omdat iedere dag het
waard is om geleefd te worden!
Aangename groet,
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In december is de tweede verbouwingsoperatie in Chapeau! afgerond. Het buffet en de bar aan de achterzijde zijn
vervangen door een nieuwe keuken en extra zitplaatsen om te dineren. De keuken is naar voren gebouwd, zodat
er in het zicht van de gasten gekookt kan worden. ‘Frontcooking’ heet dat in vakjargon. De verbouwing was op tijd
klaar voor de feestdagen. De Laarbewoners en hun familie konden tijdens de kerstdiners een kijkje in de keuken
3
nemen. Verderop in deze Babbelaar vindt u nog meer foto’s van het vernieuwde restaurant Chapeau!
3
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Kijken
in Chapeau!
In de zomer van 2017 is er al een
begin gemaakt met de vernieuwingen
in restaurant Chapeau! Het naar voren
brengen van de bar kwam de levendigheid in het restaurant zeker al ten
goede. De bar vormt het hart van
Chapeau! en zorgt voor leven in de
brouwerij. En nu er aan de achterkant,
waar de oude bar zat, een nieuwe
open keuken is gecreëerd, is de veelzijdigheid van Chapeau! alleen maar
toegenomen. Frontcooking, waarbij
de koks het eten bereiden terwijl de
gasten toekijken, maakt uit eten gaan
een leuke belevenis.
“Lekker eten, een cappuccino
bestellen, zien dat er
gekookt en geborreld
wordt. Dat hoort allemaal bij de beleving
van er even lekker
tussenuit zijn in
ons restaurant
Chapeau!”, weet
teamleider Eric de

Bakker. “Onze medewerkers genieten er
ook van dat ze nu dichter bij de gasten
staan. Er is nu veel meer te zien en te
beleven dan in het restaurant oude stijl.”

‘Je voelt dat je bij een
miMakker veilig bent’

Met de veranderingen in het restaurant komt
er ook een nieuwe manier van uit eten gaan.
In het Laar woont een hele grote groep bewoners die dagelijks in het restaurant eet. Steeds
meer bewoners doen dit ’s avonds. En een
grote groep eet ’s middags in het restaurant.
Kunnen kiezen blijft altijd mogelijk. Ook uit
de verschillende soorten menu’s die dagelijks
vernieuwen en aan tafel geserveerd worden.
Kon er voorheen om de week op vrijdagavond
nog exclusief à la carte gegeten worden, nu zal
er veel vaker een gelegenheid zijn om anders
dan anders te eten. De à la carteavonden
worden uitgebreid met speciale diners en
thema-avonden. Eric: “Eind januari is er een
mosselavond, tijdens de carnaval hebben we
een stamppotavond. En ook zal er dagelijks
à la carte gegeten kunnen worden. Kortom,
we breiden de mogelijkheden alleen maar
uit. We hopen u graag te verwelkomen
in Chapeau!”

“De meneer zit in zijn stoel. Hij zegt niets
en tikt alleen met zijn linkervoet heel driftig
op de vloer, minutenlang. Ik blijf in de deuropening staan, zodat hij de tijd krijgt me op
te merken. Dan ga ik stilletjes naast hem
op een stoel zitten.
Na een tijdje begin ik voorzichtig met mijn voet
in zijn ritme mee te tikken. Langzaam ervaart hij
mijn aanwezigheid. Hij concentreert zich op het
geluid en de cadans van het tikken. Ik speel met
het ritme en zet voorzichtig een ander ritme in.
Plots kijkt hij opzij en zegt lachend: ‘Jij komt er
wel!’ Ik kijk hem aan, hij knikt naar me. Ik knik
terug en neem zijn compliment in ontvangst.
Als ik zijn appartement verlaat zie ik dat hij
tevreden is.”
Met het beschrijven van deze ontmoeting
schetsen Angelique Konijn en Mariëlle Vermeer
een duidelijk beeld van hun werk als miMakker
in Laarhoven. “Mensen verwarren de miMakkers wel eens met de Cliniclowns. Die werken
in tweetallen en brengen een hoop vertier bij
kinderen die, ook al zijn ze ernstig ziek, toch
makkelijk te benaderen zijn. MiMakkers dragen
ook een rode neus, maar ze werken een-op-een
met dementerenden die vaak in zichzelf verzonken zijn. Ze proberen op een intuïtieve manier
aan te sluiten bij hun beleving en emotie. Bij
deze mensen blijven bepaalde archetypen zoals
Sinterklaas, de pastoor en de clown het langst
in hun herinnering. Ze ervaren de clown als
een ‘zielemaatje’, waar ze tot heel ver in hun
ziekteproces op reageren. Een miMakker heeft
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een open en onbevangen houding en verwacht
niets van de mensen. Hierdoor voelen ze dat ze
bij de miMakker veilig zijn.”
Eind november was er in het kader van Vergeet
me Niet een drukbezochte informatieavond over
het werk van de miMakkers in Het Laar. Angelique
en Mariëlle: “Prachtig om te zien hoe open de
mensen staan voor de miMakkers. Vooral de
familieleden van bewoners met dementie hadden
veel vragen. Ook zij zoeken naar een manier om
hun vader of moeder emotioneel te kunnen
bereiken. Want zoals je vroeger omging met je
moeder of vader, kan niet meer. Mensen zoeken
een nieuwe houvast.”
Marian Jacobs kan daarover meepraten.
Haar moeder woont in Laarhoven en wordt
regelmatig bezocht door een van de miMakkers.
“Ik vind het geweldig wat ze doen. Wij als kinderen
vinden het welzijn van onze moeder het belangrijkst. Ieder lichtpuntje dat er kan zijn, juichen we
toe. Het is die pure aandacht van de miMakker,
100 % gericht op haar persoonlijk. Mijn moeder
voelt dat feilloos aan. Ze is vaak gespannen,
verdrietig. Haar geheugen laat haar in de steek,
maar haar gevoel niet, dat blijft. We zien het
aan haar mimiek als de miMakker is geweest.
Ze heeft een lach op haar gezicht, de spanning is
weg, ze straalt meer rust en tevredenheid uit.”
Heb je vragen over de miMakkers?
Angelique en Mariëlle staan open voor
alle vragen. Je kunt ze bereiken in Laarhoven,
via je contactpersoon of via de receptie van
Het Laar.
5
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Christ en Riek
Willemse-Hermans
Mengvoederij Willemse

“We hadden
12 man in dienst”

De Tilb
en!
middenstand van to
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Ik zoek het echtpaar op. Al snel ontvouwt
zich het verhaal van hun leven als Christ
begint te vertellen. Geboren in Gilze,
haalde hij als jongeman zijn vakdiploma’s
voor pluimvee, rundvee, varkens en tevens
veevoederdeskundige in Wageningen.
Daarna zat Christ drie jaar als dienstplichtig
soldaat in Indonesië. Daar behaalde hij zijn
MBA-diploma. In 1950 kwam hij bij zijn vader in dienst en in 1958 nam hij diens zaak
aan Het Wagenpad in Gilze over. Toen had
hij een groot bedrijf met varkens en kippen
in Baarle-Nassau en een mengvoederbedrijf
met kunstmesthandel in Gilze. Mengvoederij
Willemse had 12 man in dienst. In twee
ploegen werd daar van ’s ochtends 6 uur
tot ’s avonds 22.00 uur rundvee-, varkensen pluimveevoer gemaakt. “Soja was een
belangrijk bestanddeel van het voer, dat
werd via Rotterdam geleverd. We hadden
een opslagcapaciteit voor grondstoffen van
450.000 kg en gereed product van 200.000
kg. Ons bedrijf had twee bulkwagens en
twee vrachtwagens.”

In deze rubriek staan de bewoners
centraal die een eigen zaak hebben gehad. Bij voorkeur in Tilburg,
omdat vele Laarbewoners daar
nog herinneringen aan hebben.
Wie weet welke onderneming
echtpaar Willemse heeft gehad?
In de wandelgangen beweert
iemand dat ze een varkens- en
kippenboerderij hadden. En ook
een mengvoederbedrijf in Gilze.
Heel bijzondere ondernemingen
allemaal, hoe zit dat precies? En
waar is de Tilburgse connectie in
dit verhaal?

Zijn vrouw Riek werkte niet mee op de
zaak maar zorgde thuis voor de kinderen.
Ze kregen er drie en woonden achtereenvolgens in Gilze, Alphen en zelfs een tijdje
in Turnhout. Daarna betrokken ze een
appartement in het Kromhoutpark in
Tilburg. Vandaaruit verhuisden ze naar
Het Laar.
In 1979 verkocht Christ het mengvoedersbedrijf. Geen van de drie kinderen wilde
het bedrijf opvolgen; ze bouwden zelf aan
een mooie carrière in een andere beroepsrichting. De koper van Mengvoederij
Willemse was Van Dijck Mengvoeders te
Diessen, die zijn productie verhuisde naar
Gilze. De schoonzoon van Van Dijck, Gerard
Versteijnen, nam de locatie over en bouwde
onder de naam Van Dijck in 1988 een nieuwe
fabriek aan de Watermanstraat op industrieterrein Loven in Tilburg. Het bedrijf bestaat
nog steeds en is inmiddels overgenomen
door de zoon van Gerard, Jasper Versteijnen.
Het bedrijf is dus, net als echtpaar Willemse,
ook naar Tilburg gekomen! Onder leiding
van Jasper draagt het bedrijf een nieuwe
naam: Verdij Speciality Feed B.V., een samenvoeging van Versteijnen en Dijck. Ze
produceren gespecialiseerde diervoeders,
zoals voer voor paarden en knaagdieren.

“Op het bedrijf in Baarle had ik een medewerker wonen die de dieren verzorgde.
Het was een groot bedrijf met veel stallen
en een flink perceel waar de dieren buiten
konden lopen. We hadden daar 1100
varkens en 5000 kippen. Ik had een contract
met vleesbedrijf Homburg waaraan ik
wekelijks 200 slachtvarkens leverde.”

Christ en Riek Willemse-Hermans (beiden 91)
waren in 2016 65 jaar getrouwd.
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Onze k!
zaa urgse

Christ en Riek Willemse-Hermans (beiden
91) waren in 2016 65 jaar getrouwd.
Ze wonen bijna 5 jaar in Het Laar. Christ
verlengde onlangs zijn rijbewijs nog met
vijf jaren. Iedere morgen wandelt hij een
uur. Hij sport drie kwartier per dag, waarbij
hij zich 600 keer opdrukt. “We zijn enorm
tevreden en hopen dat het ons gegeven is
om hier nog vele jaren te kunnen wonen.”
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Busje komt zo!
Rijden met de Laarbus in het Tilburgse
verkeer. Met zes chauffeurs die de bus
als vrijwilliger rijden, zijn de bewoners
van Het Laar en de bezoekers van de
Dagbesteding in goede handen. De bus
wordt geboekt voor een ritje naar de
markt, een bezoek aan vrienden en familie, om naar de therapeut of naar het
ziekenhuis te gaan.

rijdt hij de bus door de wasstraat in Noord en
stofzuigt de binnenkant. “Ik vind het heel leuk
om de bus te rijden voor de mensen. Je maakt
onderweg lekker een praatje, je zorgt ervoor
dat ze goed op hun bestemming komen. De
mensen vinden het heel fijn dat deze service
er is in Het Laar. Deze bus is nu zes jaar oud en
heeft al bijna 200.000 op de teller. Dat zijn
allemaal ritjes in de stad.”

’s Ochtends rijdt de bus een vaste route om
de bezoekers van de Dagbesteding thuis op te
halen. Aan het einde van de middag worden
ze weer thuisgebracht. Chauffeur Pieter van
Lieshout rijdt de bus al jaren. Om de week

Als mensen de bus willen boeken, reserveren
ze een tijdstip bij de receptie. Vandaag schrijft
Nancy de tijden en de namen in de agenda. “Bij
ons betalen ze dan het ritje. Dat kan contant,

met de Laarpas of met de pin. Een enkeltje kost
2,75, een retourtje 3,75. Het komt wel eens voor
dat mensen vergeten dat ze de bus gereserveerd
hebben. Dan bellen we ze snel even na.”

den.” Wil de Kort is ook een van de chauffeurs.
“Het contact met de mensen vind ik het leukst
en ik rijd graag. Ik geniet van de verhalen die de
mensen onderweg vertellen.”

Het eerste ritje van de dag is het thuis ophalen
van de bezoekers van de Dagbesteding. De bus
wurmt zich door de nauwe straatjes van de
binnenstad, maar rijdt ook in de buitenwijken
van Tilburg. Mevrouw van Beurden woont in
Zorgvlied en wordt aan de deur opgehaald.
Daarna heeft de chauffeur een ritje met mevrouw van Oorschot en haar dochter naar het
Tweestedenziekenhuis. De dochter is blij met
de bus: “Moeder zit in een rolstoel. De bus van
Het Laar heeft een rolstoellift, de chauffeur zet
de stoel veilig vast in de cabine tijdens het rij-

Hij brengt mevrouw Snellen naar de huisarts in
de Postelse Hoeflaan en rijdt door om mevrouw
De Reuver en mevrouw Aarts, die een ritje naar
de stad hebben geboekt, weer op te halen bij
de Carrousel. Aan het einde van de middag
brengt hij de bezoekers van de Dagbesteding
weer naar huis. Mevrouw Verrier en mevrouw
de Wit willen graag met Tiny Hamelink en de
bus op de foto. Heeft u een keer vervoer nodig,
denk dan aan de Laarbus! De Laarbus kan overigens altijd extra chauffeurs gebruiken. Want
deze bus staat niet vaak stil.

In the Picture
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Nieuws en
korte berichten

De Blaak op bezoek
in Het Laar

Onder grote belangstelling
was er 23 november een
informatiemiddag over
dementie in Het Laar. De
middag werd georganiseerd
door Nelly van der Bijl van
Wijkraad De Blaak. Iedere
belangstellende uit De Blaak
was welkom. De middag
werd zeer druk bezocht.
De wijkverpleegkundige en
geriatrisch verpleegkundigen
van Het Laar gaven uitvoerige
informatie over dementie
en verpleging in Het Laar. De
middag werd afgesloten met
een rondleiding in Het Laar.

Green deal bij Het Laar

Het Laar ondertekende 30 november de Green Deal
Gezondheidssector Hart van Brabant. De Green Deal is
een afspraak tussen 13 zorginstellingen, 9 gemeentes,
de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM
en de stichtingen Stimular en MOED. De deal heeft als
doel dat zorginstellingen binnen 3 jaar een aanzienlijke
verduurzaming van de bedrijfsprocessen realiseren. Uniek
aan deze Green Deal is dat er wordt samengewerkt om te
verduurzamen. Zorginstellingen gaan gezamenlijk plannen
maken en uitvoeren en er worden mogelijkheden onderzocht om samen duurzaam in te kopen.

Dansen in Club Smederij

De dansgroep Soepel & Stijf van Het Laar,
onder leiding van choreograaf Andrew
Greenwood en danseres Eirini Kreza,
gaf 29 oktober een Movement Concert
in Club Smederij in de Spoorzone in
Tilburg. Onder zeer grote belangstelling,
de Smederij was afgeladen vol, lieten de
dansende bewoners van Het Laar zien
hoe soepel ze nog zijn. Soepel & Stijf is nu
een club geworden die wekelijks beweegt
op muziek in Het Laar.

Positieve gezondheid filmen in Het Laar

Elektronisch cliëntendossier Ons-Nedap

Binnenkort wordt in de wijkverpleging een
nieuw registratiesysteem gebruikt. Het heet
Ons-Nedap en biedt onze medewerkers,
onze cliënten en hun mantelzorgers meer
mogelijkheden. In de wijkverpleging
werken we nog met een papieren dossier.
Het nieuwe systeem is volledig digitaal en
kan op korte termijn gekoppeld worden aan
de website carenzorgt.nl. Daardoor kunnen
mantelzorgers online communiceren met
verzorgenden over hun naasten. In de
verzorging en verpleging binnen Het Laar
wordt al langer gewerkt met een elektronisch cliëntendossier. Ons-Nedap zal per 1
april 2018 in de wijkverpleging als een pilot
draaien. Na de zomer zal het gehele Laar
met Ons-Nedap werken.

Sanne in het circus

Sanne Hamstra jaagt haar droom na. Ze werkte
bij Het Laar in de thuiszorg, maar in september
zegde ze haar contract op om circusartiest te
worden. Sanne volgde in het verleden circusopleidingen in Lille en in Tilburg. Ook rondde
ze een opleiding in de zorg af.
Terwijl ze in de zorg werkte, vormde ze met
studievriend Scott het acrobatische duo
No Nonsense. Met grote blijdschap laat Sanne
nu weten dat haar droom is uitgekomen!
Ze is verhuisd naar Rotterdam en tijdens de
kerstperiode kon ze met No Nonsense aan
de slag als acrobaat en jongleur in Circus Salto.

Positieve Gezondheid, wat is dat? Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te
voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De mens met al zijn
behoeften staat centraal en niet de aandoening of beperking. Lianne Schepens en mevrouw Van Riel
van Het Laar bezochten een inspiratiebijeenkomst in Utrecht over Positieve Gezondheid. Daar deelden
ze de ervaringen van Het Laar. In vergelijking met andere organisaties is Het Laar al goed op weg, is de
ervaring. Medewerkers leren nu Positieve Gezondheid te borgen in de organisatie. Positieve Gezondheid is een project van Vilans. Vilans nam in de Mijmerij interviews af bij een bewoner en enkele
medewerkers van Het Laar en legde dit vast op film. Deze film is ter promotie voor andere organisaties
in het land en zal binnenkort klaar zijn.
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Ui ts lag Bi lja rt Ne de rl aagt

oe rn oo i
De prijsuitreiking van het Nederlaagtoer
nooi vond 22 november plaats
in Het Laar. De biljarters van Het Laar Fra
ns Cohen, Joost Embregts, Jack
Mannaerts, Louis de Nijs, Fred Truren,
Piet Looijkens, Jan Bonants en
Piet Brocken wisten twee wedstijden win
nend af te sluiten en zeven
verliezend. Maar dat mag de pret niet
drukken, want biljarten blijft leuk,
spannend en vooral gezellig!
De uitslag: 1: V.O.P.N.S.; 2: Westend; 3:
Zuid-West; 4: Vredesparochie; 5:
De Residence; 6: De Heikant; 7: St. Anna;
8: De Duynsberg en Korvel werd 9e.
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In Het Laar hangt een ideeënbus.
Hoe werkt dat?
Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
bezoekers van Het Laar vullen tips en ideeën
in op de kaarten die bij de receptie of in
Laarhoven hangen. De kaart post u dan in de
brievenbus bij de receptie. Ook anonieme
kaarten tellen mee! We kunnen u dan echter
niet persoonlijk berichten over de behandeling
van uw tip. Heeft u een goed idee of een leuke
tip voor Het Laar en haar bewoners? Zet het
op de kaart en er wordt aan gewerkt.

De openingstijden
van de winkel zijn
van maandag tot en
met zaterdag van
10.00 uur tot en met 16.00 uur.
Zondags is de winkel gesloten. Ook op de
website www.hetlaar.nl vindt u de tijden
van de winkel.

‘De mannen
van Het Laar’

Een hele eenvoudige, maar toch heel handige
tip kwam binnen op een van de kaarten. Dat
we daar nog niet aan gedacht hadden. Iemand
vulde het verzoek in om bij de winkel van
Prins Heerlijk de openingstijden te vermelden,
want die hangen er niet. Dat was een duidelijk
en nuttig verzoek. Op dit moment wordt het
bordje gemaakt en het zal er weldra hangen.

Als Thijs de telefoon opneemt hoort
hij de vraag: “Zuster, kom je zo?” Hij
antwoordt: “Ja hoor.” Even later als hij
bij de bewoner aanbelt, kijkt die hem vol
verbazing aan en zegt: “Oh, je bent geen
zuster?” Dan maakt Thijs een grapje en
is het ijs zo gebroken. Thijs is een van de
15 mannen die bij Het Laar in de zorg
werken. Alle vijftien maken ze regelmatig
zo’n situatie mee. Blijkbaar is een ‘man
in de zorg’ nog niet zo ingeburgerd. In
Laarhoven spreken we met vier van die
‘Mannen van Het Laar’. Op de foto staat
ook zorgassistent Dowie erbij.

De geschiedenis herhaalt zich. In haar leven heeft ons moeder al de kleding die ze
kocht moeten inkorten om de eenvoudige reden: ze was te klein voor de maat die ze
nodig had of ze was misschien wel wat te zwaar voor haar lengte.

Tijdens een kopje koffie barst het gesprek los.
Het enthousiasme waarmee verpleegkundige
Marc, de verzorgenden Thijs en Daan en
wijkverpleegkundige Mike praten over hun
werk valt meteen op. Het directe contact met
de mensen blijkt de grote gemene deler te zijn
waarom ze kozen voor een baan in de zorg.
Marc: “Feitelijk wilde ik bij de politie. Toen dat
niet lukte, koos ik voor de opleiding verpleger.
Mijn motivatie was dat ik vooral mensen wilde
helpen en dienen. Ik ben er wel een aantal
jaren uit geweest en heb gewerkt als chauffeur.
Toch miste ik het contact en keerde terug in de
zorg, de ouderenzorg deze keer.” Daan vult aan:
“Ouderen staan open voor een lolletje. Want
dan gebeurt er iets zodat ze ontspannen en zelf
ook met een grapje komen. Zo leer je ze anders
en beter kennen. Je bouwt een band met ze op
en dat is wat ons werk heel leuk maakt.” Daan
komt uit een familie waar iedereen ‘in de zorg
zit’. Voor hem was het een kleine stap om in
de zorg te gaan werken.

Haar Singer trapnaaimachine bood echter altijd uitkomst en elke jurk werd
netjes thuis op maat gemaakt. Toen mijn moeder was gestorven en ik, nadat
ik talloze jurken uit haar kast haalde, haar mooiste jurk had uitgekozen voor
het afscheid, was het mijn taak om haar kleding verder op te ruimen, wat ik
naar beste eer en geweten heb gedaan.
Ons moeder had in ons huisje in de Eisenhowerstraat, in hun appartement
aan de Broekhovenseweg en in hun appartement in Het Laar een enorm blik
van Alex Meijer en Co staan wat steeds trouw meeverhuisde en wat samen
met nog wat spullen na haar overlijden door mij mee naar huis genomen is.
Het blik kreeg een plaatsje in ons huis en ik dacht er eigenlijk niet meer aan totdat, toen ik enige
tijd geleden besloot de inhoud eens te bekijken, er mij een emotionele verrassing wachtte:
Al de afgeknipte zoompjes van haar jurken waren netjes opgerold en met een elastiekje vastgebonden
bewaard gebleven in dat grote blik…
Deze 2e ruimerij van haar ‘jurken’ gaf misschien nog wel een grotere dreun als het ruimen direct
na haar overlijden. Het blik heeft inmiddels een ereplaats in de kamer boven in ons huis, waar ik
met een volautomatische machine mijn jurk wat korter maak. Ook ik ben wat te klein voor de maat
die ik nodig heb of ben misschien, (volgens onze dochter is dat zeker),
wel wat te zwaar voor mijn lengte…
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De laatste tijd werken er meer mannen in de
zorg bij Het Laar. En niet alleen in de zorg, maar
ook in de huiskamers van Laarhoven zijn steeds
meer mannen actief. Hoe komt dat? Na enig
denken komt Mike met het antwoord. “Ik denk
dat de scheiding tussen mannen- en vrouwenberoepen kleiner is geworden. Het wordt niet
meer alleen maar gezien als een vrouwenvak.
Neemt niet weg dat er cliënten zijn die, als je
voor de eerste keer komt, raar staan te kijken
dat een man hen komt wassen. Ze moeten dan
toch een drempel over. Maar ook hier geldt:
met een beetje humor komt dat wel goed.
Uiteindelijk vinden ook de cliënten het fijn als
ze zowel met mannen als vrouwen te doen
hebben. Ik moet altijd wel glimlachen als ze
na afloop zeggen dat ze vinden dat ik het goed
heb gedaan”, lacht Mike.
Mannen in de zorg zijn welkom. Er is genoeg
uitdaging bij Het Laar, vindt Marc. “In Het Laar
is veel aandacht om door te kunnen groeien.
Je krijgt de kans om opleidingen te volgen.
Dat is voor mij ook een reden om hier te blijven
werken.” Mike vult aan: “Mijn werk als wijkverpleegkundige vind ik nog altijd interessant
en ik leer dagelijks. Maar er zijn in de zorg meer
mogelijkheden. Ik merk dat je bij Het Laar hier
open en eerlijk over kunt communiceren en
dat er doorgroeimogelijkheden zijn.”
De mannen van Het Laar zijn stuk voor stuk
tevreden met hun baan, de zorg en aandacht
die ze aan hun cliënten kunnen besteden. Maar
bovenal weten ze zich ook goed staande te houden tussen hun ruim 170! vrouwelijke collega’s.
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pianist

Paul van Teefelen speelt vrijdag om de week in
Laarhoven piano. Onlangs speelde hij ook voor
de bezoekers van de Dagbesteding kerstliedjes
en ballroompiano op de vleugel in Chapeau!
Hij doet dit als vrijwilliger, komt daarvoor uit
’s Gravenmoer. Hij is pianist op verschillende
plaatsen, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
Villa Pardoes en de Volkaert te Dongen. Hij is
al 83, maar kan het spelen niet laten. “Ik ben
een liefhebber van ballroompiano, de stijl van
de Amerikaanse Charlie Kunz. Voor zover ik
weet ben ik de enige pianist in Nederland die
in zijn levendige stijl speelt. Als mensen willen
kunnen ze me ook boeken voor feesten en
recepties. Spelen voor de bewoners zoals hier
in Het Laar vind ik fijn om te doen. Genieten
van muziek blijft, hoe oud je ook wordt.”
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Wie
doet er
mee?

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

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

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

Hometrainer over?

Redactie Babbelaar

prikstoel		
prinsepolse		
		
proem
		
kaoj prononsies
pront		
		
pronte staand		
		
pruuver		
		
prösse		
		

preekstoel, kansel
de belangrijkste,
de vrouw van de baasglazen knikker
slechte bedoelingen
kordaat, met een goed
voorkomen
betere stand,
beter gesitueerden
jeneverdrinker, flinke
innemer van alcoholica
bedrijvig bezig zijn,
redderen in de keuken

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

Postzegels gezocht

Heeft u nog een hometrainer die u niet gebruikt?
Fitnessclub Laarfit heeft al een aantal hometrainers, maar er is nog plaats over voor extra
hometrainers. Na een keuring van het apparaat
kijken we of deze geschikt is voor de deelnemers
van Laarfit. U kunt het kenbaar maken bij Aniëla
Govaarts, Coördinator VVV via 013-4657734 of
a.govaarts@hetlaar.nl

Tilburgse Zegswijze

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

In de redactie van de Babbelaar is plaats voor
een nieuw redactielid. De redactie vergadert
vier keer per jaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen om te kijken of het wat voor u is?
Stuur een mail naar babbelaar@hetlaar.nl
of stop een briefje in de brievenbus van de
Babbelaar bij de receptie.

Dweilorkestje gezocht

In februari is het weer carnaval. Ook in Het Laar
staan de voetjes niet stil. Iedere middag en
avond is er een gezellig programma. Zo hebben
we de boerenbruiloft, komt de prins van Kruikenstad weer langs. Maar we zoeken nog wel een
dweilorkestje voor de zaterdagavond, tussen
19.30 en 20.15 uur. Weet u een orkestje? Meldt
u aan bij Aniëla Govaarts, Coördinator VVV via
013-4657734 of a.govaarts@hetlaar.nl

De winnaar van de fotopuzzel uit de vorige Babbelaar is C. Spaninks, die hiermee een
cadeaubon van Het Laar heeft gewonnen. De goede oplossing was het oude Stadshuis
aan de (oude) Markt.
Los de puzzel op door de antwoorden in te vullen. U vindt alle antwoorden in deze Babbelaar. In sommige vakjes
staat een getal. De letter die u daar invult, past ook in de andere vakjes met hetzelfde getal. De oplossing is een dier.
Stuur de oplossing naar babbelaar@hetlaar.nl of stop de oplossing in de brievenbus van de Babbelaar bij de receptie.
De vorige oplossing is geraden door C. van Brunschot, app. 381, die hiermee een cadeaubon van Het Laar heeft gewonnen.
1
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16
17

Welke soort pianomuziek speelt Paul van Teefelen? (13)
Met welke clowns worden de miMakkers weleens verward? (11)
Wat is de functie van Mike in Mannen van het Laar? (18)
3
Op welke dag speelt Paul van Teefelen in het Laar? (6)
Wat wil Het Laar 365 dagen per jaar voor u maken? (9-3)
Wie wenst u 365 dagen aangenaam? (6-3-8)
6
Naam hoveniersbedrijf dat in december de vijver schoonmaakte. (7-5)
Naam oud-medewerkster die momenteel in het circus werkt (5-7)
Flinke innemer van alcohol in Tilburgse zegswijze (7)
Waar woonde mevr. Kitty van der Weegen? (2-9)
Wat droegen de hoveniers tijdens het schoonmaken van de vijver? (9)
Welke dieren hield Christ Willemse in zijn bedrijf in Baarle? (7-2-6)
Door Het Laar aangeboden aan medewerkers van de Duynsberg (4-3)
Welke service van Het Laar staat in deze Babbelaar In The Picture? (8)
Hoe noemt men het als er in het zicht van de gasten gekookt wordt? (12)
Hoe lang willen dhr. en mevr. Willemse-Hermans in Het Laar blijven
wonen? (3-4-5)
Hoe voelt zich de heer in zijn stoel na het bezoek van een miMakker? (8)

colofon

(Bron: Tilburgs vur tonpraoters en aandere saawelèèrs, door
Frans Verbunt. Gezocht en gevonden door Jan van Beurden.
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De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van
Het Laar en verschijnt in een oplage van 650 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

kou trotseren
De hoveniers van Verkuil-Moree trotseerden de kou en maakten 14 december de vijver van
Het Laar schoon. De eerste decembersneeuw was nog maar net gesmolten en de temperatuur
kwam amper boven nul. Toch ging een van de mannen het water in. Gekleed in een waadbroek,
om het riet in het midden van de vijver los te maken. Het water reikte tot boven zijn middel,
net onder de rand van de broek. “Dan wordt het gevaarlijk
met zo’n waadbroek”, wist hij te vertellen.
“Als er water over de rand golft en de broek
in loopt, wordt de broek ineens zo zwaar dat
je naar beneden wordt getrokken. Daarom
hebben we ook altijd een provisorisch vlot
van piepschuim bij ons.” Manoeuvreren op
zo’n vlot vergt ook enige precisie om niet
om te kieperen. De mannen trokken
genoeg bekijks met hun vakmanschap.

