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Buenos dias!

Samen kom je verder
In Het Laar zetten enthousiaste medewerkers
en vrijwilligers zich dagelijks in om onze (wijk)
bewoners een aangename dag te bieden.
Dat is onze ambitie. Elke dag opnieuw proberen we waarde toe te voegen aan hun leven.
Hoe wij dat in Het Laar doen delen we ook
met collega-zorgaanbieders in de regio. Het
Laar werkt hiertoe samen met vijf MiddenBrabantse zorgaanbieders in een zogenoemd
‘lerend netwerk’. Op 18 september troffen
zorgverleners, medewerkers horeca en technische dienst, maar ook beleidsmakers en
leden van de adviesorganen van deze zes
organisaties elkaar tijdens een symposium.
Daarin werden visies en werkwijzen met elkaar
gedeeld en succesverhalen besproken die
brede navolging verdienen. Gewoon omdat ze
bijdragen aan kwaliteit van leven. Het was een
zeer inspirerend symposium waarin duidelijk
werd dat je door samenwerking verder komt.
In deze Babbelaar treft
u een artikel dat aan dit
symposium gewijd is.

Het was groot nieuws waar onverwachts
heel veel persaandacht voor ontstond,
Spaanse verpleegkundigen komen naar
Het Laar om hier het tekort aan verpleegkundigen te lenigen. We nodigden het
Brabants Dagblad en Omroep Brabant uit
om verslag te leggen van de ondertekening
van de arbeidscontracten door de zes
verpleegkundigen. De heer Nuijten, die
met zijn vrouw in Laarzicht woont, was
gevraagd om de ceremonie van een extra
Spaans tintje te voorzien. Dankzij zijn
carrière in het onderwijs, waarbij hij ook
nog een tijdje in Spanje woonde, spreekt
de heer Nuijten zeer goed Spaans. Tijdens
de bijeenkomst sprak hij de verpleegkundigen toe in hun eigen taal, overhandigde

met hun

Het Laar zette samen met Nedio Care en
collega-organisaties Raffy en Het Hoge Veer
deze stappen om het tekort aan verpleegkundigen in de regio Tilburg aan te pakken.
Zes verpleegkundigen gaan in deze drie
organisaties werken. Drie daarvan wonen nu
in Het Laar op de 13e etage, waarvan twee

partner. Ze volgen een intensieve taaltraining
en rijden daarvoor dagelijks met de Laarbus
naar de Reeshof. U ziet de dames vast wel
eens zitten aan de leestafel bij de receptie.
Na deze taaltraining gaan twee verpleegkundigen in Het Laar aan de slag. We wensen ze
heel veel succes.
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ze bloemen en wenste ze veel succes.
’s Avonds verschenen de verpleegkundigen
op het journaal bij Omroep Brabant. Vrijdagochtend prijkten de heer Nuijten en de
verpleegkundigen op de voorpagina van
het Brabants Dagblad. Toen kwam het TVprogramma Hart van Nederland nog op
bezoek. Ze interviewden de directeur en
de twee Spaanse verpleegkundigen die in
Het Laar gaan werken. ’s Avonds kwamen
ze op tv op SBS6.

Met namen als Sandra Martinez Jimenez en Rosa Escobar Sanchez krijgt het medewerkersbestand van
Het Laar een Spaans tintje. Samen met vier andere Spaanse verpleegkundigen ondertekenden ze hun
arbeidsovereenkomst op 6 september in Het Laar. In Spanje is een overschot aan verpleegkundigen en
in Nederland is er een tekort. Twee van deze verpleegkundigen gaan in Het Laar werken.
3
3
3

nt,
u
k
t
ie
n
e
j
t
a
Doe w
n
a
v
e
j
r
e
le
r
a
a
d
Af en toe kom je ze tegen, de duizendpoten, die tien levens in een leven hebben gestopt. Mat Stoop is er zo een. Zijn
levensmotto: “Probeer alles wat je niet
kunt, want daar leer je van.”
Mat Stoop is van beroep universitair onderzoeker en docent in de milieukunde. Als man
van begin 20 pakte hij ook de schilderkwast
op en was hij zowel boer als bouwvakker. De
rest van zijn leven combineerde hij de kunsten
met zijn vele beroepen. Dit alles kenmerkt Mat
Stoop, sinds een jaar woonachtig in Het Laar.
Zoals hij vele studies afrondde en vaak veranderde van baan, zo kende hij op artistiek
terrein ook een brede ontwikkeling. Hij volgde
de opleiding voor beeldend kunstenaar in
Arendonk en door veel verschillende cursussen bij creatieve centra zoals het Duvelhok,
de Krekul, De Terp en ateliers van bijv. Paul van
Dongen, leerde Mat werken met klei, plastiek,
metaal en keramiek, maar ook met olieverf
en plakkaatverf. Ook de fotografie kreeg zijn
aandacht. En alsof dat nog niet genoeg was,
had de natuur ook zijn belangstelling. Hij
legde een moestuin en een bos aan bij zijn
huis in ‘s Gravenmoer, fokte schapen en geiten, hield bijen en maakte honing, kaarsen en
wijn. Geen wonder dat deze man parttime

Vrienden
maken het verschil

werkte. Hij trouwde, maakte zelf het bruidsboeket en de soep voor de trouwdag. Zijn
vrouw werkte ook, in het onderwijs. Met
zijn gezin had hij een zeilboot en knapte een
caravan op. “Ik wilde niet de hele tijd werken,
want dan had ik te weinig tijd om creatief te
zijn. In tekeningen probeer ik met een minimum aan tijd en middelen zoveel mogelijk te
zeggen. Beelden maken lijkt echter meer op
wetenschappelijk onderzoek: stug doorgaan
totdat de doelen bereikt zijn.”
Samen met Ingrid, de activiteitenbegeleider
van Het Laar, breidde Mat zelfs in Het Laar zijn
imposante oeuvre nog uit. Van 29 juli tot 8
september exposeerde hij een aantal van zijn
beelden, tekeningen, schilderijen en etsen in
Het Laar. Dat leverde zulke
positieve reacties op,
waardoor er belangstelling is om zijn
werken te kopen.

Met veel enthousiasme vertelt
het nieuwe bestuur van Stichting
Vrienden van Het Laar over de
plannen om de stichting nieuw
leven in te blazen. “Op 9 november,
de Dag van de Mantelzorg, ‘onthullen’
we in Chapeau! onze nieuwe activiteit
waarmee de aanwezigen zich direct
kunnen uitleven. Het is iets van
vroeger en toch ook van nu.”

te roepen. “Ons doel is de binnengekomen
donaties te besteden aan extra activiteiten
die niet in het normale zorgpakket zitten.
Bij de medewerkers, bewoners en families
ontstaan allerlei ideeën voor onze bewoners
en daar gaan wij voortvarend mee aan de
slag. Suggesties zijn dan ook altijd welkom.
De Vrienden krijgen een bus waar de ideeën
in gedaan kunnen worden en er is al een
speciaal e-mailadres, vrienden@hetlaar.nl.”

Meer dan deze cryptische woorden over de
spannende activiteit laat het bestuur niet
doorschemeren. Ze kijken elkaar lachend aan,
maar laten niets los. Lieke Kroot, oud-bestuurslid van de Vrienden van de Duynsberg,
cliëntenraadslid Ingrid van Broekhoven en
teamleider Servicepunt Carin Laros vormen
het nieuwe bestuur van de Vrienden van
Het Laar, de stichting die in het verleden al
vele succesvolle initiatieven heeft genomen.
Ingrid: “We hebben met de Vrienden een
Duo-fiets aangeschaft. Familieleden kunnen
zo ontspannen met hun (groot)ouders naar
buiten en de wijk of zelfs de stad in. Er wordt
veel gebruik van gemaakt. Een ander uitgevoerd idee is de Tovertafel. De bewoners van
Laarhoven reageren op bewegende beelden
en dat leidt tot een actievere dag.”

Tijdens de feestmiddag en -avond op 9
november, aangeboden door de Vrienden,
presenteren de drie dames de Vrienden van
Het Laar, de doelstellingen van de Vrienden
en hoe er gedoneerd kan worden. Dan wordt
onder de aanwezigen ook een folder uitgedeeld, waarin alle belangrijke informatie
vermeld wordt. “Wie overigens nu al een
donatie wil doen, hoeft niet te wachten tot
die datum”, lacht Ingrid. “Iedereen is vrij om
daarvoor nu al een van ons te benaderen.”

Carin legt uit dat het tijd is om de ‘slapende’
Stichting Vrienden van Het Laar tot leven
4

Je merkt aan alles dat het net gevormde
bestuur met veel plezier aan de slag is. Lieke
benadrukt nog eens dat de nieuwe activiteiten
vooral gerealiseerd gaan worden dóór en bestemd zijn vóór alle bewoners van Het Laar.
“De Vrienden van Het Laar kunnen voor de
bewoners op een aantal punten echt het verschil
maken. Daar zetten we ons voor in, juist die
extra´s die een dag nog aangenamer maken!”
5
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Annie de Reuver-de Leeuw
kaartenwinkeltje
Ook nu nog zoekt Annie net zo lang
tot ze de mooiste kaart vindt. Dat
komt door het kaartenwinkeltje van
haar ouders aan de Piusstraat waar
ze werd geboren en jarenlang heeft
geholpen.
In deze rubriek staan de bewoners
centraal die een eigen zaak in Tilburg
hebben gehad. Veel Laarbewoners
hebben nog herinneringen aan de
Tilburgse middenstand van vroeger.

Onze k!
zaaTilburgse

De
en!
d
id
m enstand van to

Voor iedere
gelegenheid
een kaart

Annie de Reuver-de Leeuw woont al vier jaar
in Het Laar. De eerste jaren nog met haar eind
2016 overleden echtgenoot Chris. Iedereen
kent Annie nog van het kaartenwinkeltje in de
Piusstraat. Voluit heette het winkeltje Firma
L.A. De Leeuw-De Kok, ‘Het goedkoopste adres
in galanterieën, speelgoederen, kramerijen,
odeurs, toiletartikelen, borstelwerk, school- en
schrijfbehoeften en ansicht- en felicitatiekaarten’, zo staat het gedrukt op een oud papieren
zakje dat Annie nog heeft. “In die zakjes stopten we de kaarten die de klanten kochten.”
De zaak bestaat niet meer. Bij het slopen van
de Koningswei en het opbouwen van het Koningsplein eind jaren zestig, ging dat deel van
de straat om. Nu staan er luxe appartementen.
Haar geboortehuis aan de Piusstraat 30, aan
de overkant, staat er nog wel. “In dat huis
hadden mijn ouders eerst de zaak. Daarna
verhuisden ze naar de overkant. Dat is de
winkel waar ik het langste gewerkt heb.
We verkochten daar vooral de papierwaren,
kaarten, tijdschriften, boekjes, spaarkaartjes
van filmsterren, jubileumkaarten, poezieplaatjes etc. Ik woonde met mijn man boven
de zaak. Onze kinderen zijn er geboren. Mijn
ouders woonden beneden, achter de winkel.
Via de winkel keek je zo de woonkamer in, als
de schuifdeuren openstonden. Daar zat mijn
moeder met de theepot. Veel klanten kwamen
daarvoor, ‘kom, we gaan bij tante Jo op de
thee’ zeiden ze dan. Mijn moeder was niet
goed voor de winst” lacht Annie, “want ze gaf
alles weg.” Een beetje noodgedwongen was
de winkel een echt familiebedrijf. Want Noud,
Annie’s vader, was al erg jong doof. “Hij hoorde
niets, maar hij zag alles! De klanten kwamen
graag bij hem, maar mijn moeder zorgde toch
wel voor de gezelligheid. Het leek soms wel
sociaal werk. Mensen bekommerden zich in
die tijd nog echt om elkaar.”

Annie m
et haar
ouders v
de wink
oor
el aan d
e Piusst
raat

De winkel kende echte toptijden, al was het
het hele jaar door druk in de zaak. “Rond de
kerst en de pasen, dan was het erg druk. Vroeger had je veel meer feestdagen en gelegenheden waarbij mensen elkaar een kaart gaven.
Maar ook de kermis was een hele drukke tijd.
Bij ons hingen dan de kermisfoto’s, geschoten
door de fotografen. Heel Tilburg kwam kijken.
Om de foto’s te kopen of bij te bestellen.”
Annie herinnert zich nog de magere jaren in
de oorlog. “We hadden nauwelijks waar om
te verkopen maar maakten er het beste van.
Mijn moeder had een stempeldoos voor mij
gekocht en ik stempelde zelf de teksten op de
kaarten, zodat de klanten toch een passende
kaart konden kopen. Nadat de stad werd
bevrijd, heb ik honderden kaarten gestempeld
met ‘Merry Christmas and a Happy New Year’
die de bevrijders naar het thuisfront stuurden.”

Annie met haar man en kinderen voor de winkel
De Piusstraat
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Een dag meelopen met de technische dienst
Een dag meelopen met de technische
dienst (TD), dat is makkelijker gezegd dan
gedaan! Niet omdat de mannen heel
veel lopen, maar omdat je in een dag onmogelijk kunt laten zien wat ze allemaal
doen in Het Laar. Daarom presenteren
we u hier dit bescheiden inkijkje.
In de gebouwen van Het Laar zit heel veel
techniek. Zo onderhoudt de TD het zusteroproepsysteem, dwaaldetectie, de brandalarmerming. Maar ook de liften in het gebouw, de
tilliften in de zorg, de techniek in de keuken en
het restaurant. Het beheer en de uitvoer van
het elektrische slotensysteem ligt bij Kees Snels,
Coördinator beheer huisvesting & onderhoud,

Dat zijn de reparatieverzoeken van bewoners,
medewerkers en vrijwilligers die dagelijks bij
de receptie binnenkomen. Hans repareert een
kapot ventilatierooster in een appartement in
Laarzicht. “We repareren tot aan de stekker,
zeg ik altijd. Alles wat aan het appartement
vastzit, wordt door ons onderhouden. Een
kapotte lamp of tv hoort daar niet bij.” De TD
voert ook tegen betaling reparaties uit aan
het eigendom van de bewoners. Bonnie krijgt
melding van stroomuitval in een appartement
in Laarhoven. Hij laat verzorgende Houda zien
hoe ze in de meterkast kan controleren welke
schakelaars bij het appartement horen. Houda
vermoedt dat de kortsluiting door een strijkijzer
is ontstaan en weet nu hoe ze de schakelaars
weer om kan zetten. De mannen van de

hij laat zien hoe hij bij teamassistent Melanie
de toegang tot de ruimtes waar ze voor haar
functie moet zijn, op haar sleutel regelt. We
zien hoe Kees en Projectmanager duurzaamheid Joyce in het ketelhuis op de 13e etage met
een medewerker van AAG de verwarmingsinstallatie bekijken en controleren op isolatie.
AAG ondersteunt Het Laar in het maken van
onderhoudsplannen voor de gebouwen en de
technische installaties. Kees en zijn mannen
bewaken de planning en voeren deze uit. Ook
de tuinen en de parkeerplaatsen horen daarbij.
Edwin Koster begint elke dag met een controle
van de properheid hiervan. Daarna gaat hij net
als Bonny Lijding en Hans Elings aan de slag met
de werkbriefjes.

technische dienst worden ondersteund door
vrijwilligers Piet en Ad, die de naambordjes bij
de voordeuren en de brievenbussen maken.
Meike Wayers loopt via het ROC stage bij de
TD. De TD behandelt zo’n 80 werkbriefjes per
week, maar in de dagelijkse praktijk worden ze
veel vaker gevraagd. “Onderweg naar een klus,
krijgen ze er altijd weer nieuwe verzoeken bij”,
weet Kees. “De briefjes hebben hun langste tijd
gehad. We stappen in november over op een
digitaal meldsysteem. De meldingen gaan daar
rechtstreeks naartoe.” Het bezoek aan de TD
wordt afgesloten met het fotograferen van een
werkbezoek van Vilans, die Het Laar komt informeren over een nieuw zusteroproepsysteem.
“Daar zijn we nu mee bezig, dat wordt een
langlopend project wat zeker drie jaar duurt.”

In the Picture
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Nieuws en
korte berichten
Voor u gevonden op internet

Nieuws van de Cliëntenraad

In Tilburg leeft Marietje Kessels nog steeds voort, ook al
is de moord op het meisje al 118 jaar geleden. De Brabantsedag in Heeze had dit jaar een prachtige wagen uit
Tilburg met Marietje Kessels als thema. De wagen toonde
een afbrokkelende kerk, met daarin een liggende gedaante, opgebouwd uit zwarte oude knuffels en speelgoed.
Aan de kerk hingen mensen in de gedaante van engelen.
Op www.brabantsedag.nl kunt u de vele prachtige foto’s
van de deelnemers nog bekijken.
Herinnert u zich nog de lezing over het oude Roomse leven
in Brabant van René Bastiaanse in Het Laar eind 2016? René is de directeur van het Brabants Historisch
Informatiecentrum (BHIC) en zeer bekend van zijn programma De Wandeling op Omroep Brabant. Het
BHIC heeft nu een nieuwe website gelanceerd waar al die leuke wetenswaardigheden van het rijke
roomse leven, die onderdeel uitmaakten van de lezing van Bastiaanse te bekijken zijn. Bekijk deze werkelijk prachtige website die als een prentenboek is vormgegeven op wierookwijwaterenworstenbrood.nl

11 september was de laatste vergadering van de cliëntenraad (CR).
In de toekomst zal de CR verder gaan
als Bewonersraad. Zowel de CR als het
bestuur van de Huurdersvereniging
hebben zich positief uitgesproken
over de oprichting van deze raad.
De Bewonersraad bestaat in de
toekomst uit maximaal negen leden
en een secretaris. De raad zal met
commissies op het gebied van woon/
huurzaken, zorgzaken, lief & leed,
faciliteiten, activiteiten en evenementen
en organisatievraagstukken algemeen
gaan werken. Minimaal een lid van
elke commissie is ook lid van de
Bewonersraad. Leden van de CR
ontvingen de nadere uitwerking van
de Bewonersraad met daarbij een
formulier waarop ze hun interesse
in deelname aan een of meerdere
commissies hebben kunnen aangeven.

We steken de milieuthermometer in Het Laar

Het milieu is hot, letterlijk en figuurlijk! Samen met partners
uit de gezondheidssector neemt Het Laar
deel aan de Green Deal Zorg in Regio Hart van Brabant. Met
als doel minder produceren en minder
energieverbruik. In ons meerjarenbeleid leest u daarover. Op
10 oktober tekenden we de nieuwe Green
Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Op dit mom
ent zijn we bezig met de nulmeting
(dat is de eerste officiële inventarisatie) en kijken we o.a. naar
het afval, energie-inkoop en de keuken.
We deden al interessante ontdekkingen. Zo is ons afvalsche
idingssysteem buitengewoon te noemen,
maar we kunnen minder afval maken door minder te verspillen.
Denk aan etenswaren of papier. Positief
is dat bij de renovaties in de appartementen van Laarzicht alle
apparatuur en verlichting reeds met een
A-label is uitgevoerd. De komende maanden verzamelen we
meer informatie. Het doel is dat Het Laar
na drie jaar minimaal het bronzen certificaat heeft behaald.

Winnende sokken van
kleindochter Naomi te koop

Vrijdag 21 september was het Wereld Alzheimerdag. Voor een bewoner van Het Laar, Willem
Vingerhoets, was dat dit jaar een hele speciale
gebeurtenis. Zijn kleindochter Naomi is grafisch
ontwerper. Ze ontwierp dit jaar samen met hem
het winnende ontwerp van de Alzheimer Socks.
Alzheimer SOCKS zijn sokken waarbij de linker
en de rechter een beetje van elkaar verschillen.
Ze staan daarmee symbool voor de verwarring
die mensen met dementie en hun naasten dagelijks meemaken. De sokken waren te koop op
de Laarmarkt en zijn nu nog te koop bij meerdere
Jumbo’s en de Jeans Centre en online via www.
alzheimersocks.nl voor €7,99 per paar. De winst
uit de verkoop wordt volledig gedoneerd aan
Alzheimer Nederland voor wetenschappelijk
onderzoek naar dementie.

Allemaal aan de trainingin okto-

De laatste afdelingen van Het Laar zijn
isch
ber ook overgegaan op het nieuwe elektron
ber
cliëntendossier ONS. In augustus en septem
r een
volgden alle zorgmedewerkers van Het Laa
l daarvoor
speciale training voor ONS in het speciaa
ge. Medeingerichte opleidingslokaal op de 13e eta
kunnen
werkers zijn tevreden over het systeem. Zo
vens
ze op elk benodigd moment de cliëntgege
n en hun
makkelijk inzien en bijwerken. Ook cliënte
vooral
contactpersonen zijn erg tevreden. Ze zijn
sier
positief over de manier waarop ze het dos
en
zien
nen
kun
en de afspraken van de cliënt in
en naar
over de mogelijkheid om berichten te stur
n website
medewerkers van Het Laar via de beslote
wie toeCarenzorgt.nl. De bewoners bepalen zelf
gang krijgt tot hun gegevens.

Prins Heerlijk 10 jaar

Prins Heerlijk bestaat tien jaar! Dat betekent dat het Tilburgse bedrijf al tien jaar lang opleidingstrajecten op maat biedt voor gemotiveerde jongeren met leerproblemen. Het begon allemaal
met acht jongeren en twee leermeesters in de Nieuwlandstraat. Inmiddels is Prins Heerlijk een
hoop diploma’s en certificaten verder en werken zo’n driehonderd jongeren door heel Brabant
in de horeca, detailhandel of in de zorg, zoals in Het Laar. Iets waar Prins Heerlijk zeer trots op
is. Iedere maand van dit jubileumjaar koop je in de winkel in Het Laar een van de ‘kroonjuwelen’
voor een scherpe prijs. In september was dat het appeltaartje. In oktober koop je nu drie huisgemaakte koeken voor de prijs van twee.
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Wist je dat…

• Het Laar een unieke mooie tuin heeft?
• De geplaveide paden daar vlot begaanbaar

zijn voor rolstoelen en rollators?

• Daar een volière staat met parkieten,
•
•
•
•

•

kwartels en andere vogeltjes, wat een leuk
gedoe is om aan te zien en aan te horen?
De kruidenplantjes die daar in de borders
staan een goede aard hebben, en dat je ze
ook mag plukken?
De fontein in de vijver zo mooi en vredig ruist?
De bankjes daar uitnodigen voor even rust
in de natuur en voor een gezellig praatje?
De huisarts aanraadt om een dagelijkse
wandeling in de tuin te doen, omdat dat kan
werken als een goed medicijn? Maak daar
zoveel mogelijk gebruik van, is mijn devies!
Je ook in de tuin koffie kunt drinken?
Er staat een nieuwe automaat nabij de
buitendeur waar je tegen een prijs van
50 cent koffie, thee, latte macchiato of
cappuccino kunt maken.

Leny Verhoeven

Samen
weet je meer
Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het een vereiste dat zorgorganisaties deel uit maken van een
lerend netwerk. Maar meer dan een
vereiste, is het interessant en inspirerend om van elkaar te leren. Dat
ervaarden ongeveer 100 medewerkers
van Maasduinen, Het Laar, Amaliazorg,
’t Heem, zorgcentrum St. Franciscus en
Maria-oord op dinsdag 18 september
2018 in de Cammeleur in Dongen.
Zij namen die dag deel aan het symposium van hun lerend netwerk.

De dames Lijding en Van Dijk genieten van
lekker buiten zijn in de tuin.

Peerkes ‘Tiny House’
Jaren geleden, toen ik besloot de verjaardagen van mij en mijn man samen te vieren
op zijn naamdag, haalde ik ons moeder op
mijn verjaardag op en nam haar mee naar
Peerke Donders om daar samen te genieten
van een kopje koffie met haar lievelingsgebakje, een progresje. Jaarlijks verbaasden
wij ons over de afmetingen van Peerkes
geboortehuis en genoten we van een korte
wandeling aldaar.

Een fijne dag met heel goei weer, met dank aan Maria en aan Peer.

“Waarschijnlijk is het uniek in Nederland dat
een lerend netwerk op deze manier bij elkaar
komt om de verbinding met elkaar te zoeken”,
zo verwoordde Stijn Kanters, bestuurder van
St. Franciscus direct de positieve sfeer die de
symposiumdag kenmerkte. Comédienne Christel de Laat nam het stokje van hem over en
stelde de organisaties en hun bestuurders op
een luchtige manier voor aan alle aanwezigen.

Onderzoekend leren

Vruchtbaar

Loketten

BB

Maria-oord vertelde over het project Community Care Dongen. Een landelijk vernieuwend

12

Sociaal ondernemen

Maasduinen vertelde over ‘sociaal ondernemen’, waarin Maasduinen de verbinding
zoekt met de hele leefgemeenschap. Weten
wat er speelt in de gemeenschap, waar
behoefte aan is én daarmee aan de slag gaan.
Met een open houding zoeken naar antwoorden die de gemeenschap biedt. Daardoor
ontstaan er mooie dingen. Bijvoorbeeld de
moestuinen bij Park Vossenberg, waar alle
leden van de leefgemeenschap een aandeel
in kunnen hebben en er samen van kunnen
genieten. Zo komt het dorp naar de ouderen toe.

Tijdens drie workshops was er volop ruimte om
inzichten te verkrijgen, vragen te stellen en om
kennis te delen. Zo vertelde Het Laar samen
met de Zorgacademie en ROC Midden-Brabant
over de nieuwe manier van opleiden genaamd
‘onderzoekend leren’. Hierbij nemen studenten
een onderzoekende houding aan op de werkvloer. Ze kijken bijvoorbeeld wat opvalt in het
werk en delen dit met teamleden.

Laatst belde onze dochter mij met het verzoek
om de dag van mijn verjaardag toch zeker vrij
te houden. Ze zou me op komen halen, de bestemming bleef geheim totdat we in TilburgNoord de afslag namen naar Peerke Donders. Samen genoten we van een lunch en herdachten
samen mijn moeder en haar oma. Na een bezoek aan Peerkes ‘Tiny house’ zijn we in de
Hasseltse Kapel een kaarsje aan gaan steken voor alle mensen waar wij van hielden en houden.

project waarbij kwetsbare ouderen zorg en
ondersteuning krijgen over de grenzen van de
stelsels heen. Zonder naar diverse loketten te
verwijzen, maar door mensen direct de ondersteuning te bieden waardoor ze langer thuis
kunnen blijven wonen. Want vaak hebben
mensen geen extra zorg nodig, maar zijn er
andere zaken die opgelost moeten worden
waardoor ze langer thuis kunnen wonen.

Verder was er volop tijd en ruimte gemaakt
om contacten te leggen met elkaar. Ervaringen,
kennis en contactgegevens werden uitgewisseld.
Aan het begin van het symposium vroeg Christel
de Laat wie vrijwillig naar het symposium was
gekomen. Er gingen maar een paar handen de
lucht in. Aan het einde van de dag werd gevraagd
wie interesse had in een vervolg op het symposium. Daarop klonk een volmondig ‘ja’ uit de
zaal. We hebben nieuwe mensen leren kennen
en zijn tot de conclusie gekomen dat we samen
meer weten. Al met al een vruchtbaar symposium van een bloeiend lerend netwerk.
13

>

< >

Er-op-uit!
Het Laar’s got talent

Vele jaren waren de bonte avonden van Het Laar
een groot succes. Daarom gaan we deze traditie
in ere herstellen op vrijdagavond 2 november.
Alle talenten zijn welkom. Wilt u zingen, een
gedicht/verhaal voordragen, playbacken, een
muziekstuk ten gehore brengen, dansen? Alles
is mogelijk. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar er is zeker nog veel meer talent te
vinden in Het Laar. Of u nu bewoner, vrijwilliger,
medewerker of familie/bekende van Het Laar
bent. Al het talent is welkom! Stuur een mailtje
naar a.govaarts@hetlaar.nl of stop een briefje in
de brievenbus van Aniëla Govaarts, met hierop
de act die u wilt opvoeren, hoe lang deze act
ongeveer duurt, uw naam, telefoonnummer en
eventueel uw appartement-nummer.

Vergeet me niet

Woensdag 7 november
speelt acteursechtpaar
Jan Rauh en Helma
Giebels het stuk ‘Ons
kan niks gebeuren’ in
Chapeau! De voorstelling
gaat over wat dementie teweeg kan brengen:
Paul en Janine worden geconfronteerd met een
ongewenste diagnose: dementie. Janine wordt
patiënt en Paul belandt in de rol van mantelzorger. Een onomkeerbaar proces begint. Met
angst, boosheid en om het draagbaar te maken
de nodige humor; tot het verval compleet is.
Deze avond wordt u aangeboden door de werkgroep Vergeet me Niet van Het Laar. Aanvang is
19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot
21.30 uur, de toegang is gratis.

Tilburgse taol
Mijn grootmoeder aan
het woord…
In de eerste helft van de vorige eeuw hadden de ouders van mijn vader een bakkerij
op de Heuvel te Tilburg. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog kwamen er geregeld Duitse
militairen in de winkel om wat brood, gebak
of theemoppen te kopen.
Het moet zijn geweest in de winter van
1943-1944. Een soldaat komt de zaak binnen.
Hij was maar schaars gekleed. ‘Hast du es
nicht kalt?’, vroeg mijn oma voor zo goed als
mogelijk ze de Duitse taal machtig was.
“Warum?’, kreeg ze te horen.
‘Om dègge zo licht gekleed zèèt…’
Oma viel dus uit haar rol en ging over op het
dialect van Tilburg.
In 1943 had haar zoon Jan, mijn toekomstige
vader, trouwplannen. Met zijn verloofde
Fientje ging hij op zoek naar een huis. Van zijn
moeder kreeg hij de volgende wijze raad.
Jonge, naa hèdde te kènne gegeeve dègge
meej Fientje wilt gaon trouwe. Niks òp teege,
begrèèp me goed. Mar tòch wil ik oe ‘nne
goeje raod geeve. Zèùreg d’r veur dègge nie
bij jullieje paa èn mèn te dicht in de buurt
komt te woone. Wij moete oewe schôorstêen
nie kunne zien rôoke, begrèpte…’
Jan meej z’n Fientje hèbbe heur advies goed
òpgevòlgd. Ze zèn òn d’n aandere kaant van
’t spôor nirgestreeke. In de Treeziejawèèk wèl
te verstaon. Hullieje schôorstêen heej mèn
oma nôot kunne zien. Zèllefs nòg nie al wasse
boove òp ’t dak van d’r hèùs gekroope…
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Bronnen: www.regionaalarchieftilburg.nl,
Ronald Peeters & Ed Schilders, Katholiek
Tilburg in beeld, Tilburg, 1990

‘Gutjesnonnen’, ‘Vliegkappen’, ‘Juliaantjes’ en andere nonnen.

Lopend door Tilburg zie je overal nog de kloosters staan van het rijke Roomse
leven. In Tilburg woonden veel nonnen. Een ‘Gutjesnon’ (zie afbeelding) behoort
tot de congregatie ‘Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart’. ‘Het Witte
Klooster’ op de Bredaseweg is vanaf 1915 de thuisbasis. De ‘Vliegkappen’ hadden
een klooster op het Paduaplein. De zusters werden officieel genoemd ‘Dochters
van Liefde van de H. Vincentius à Paulo’. De bijnaam danken ze aan hun grote
wijduitstaande witte kap. De ‘Juliaantjes’ woonden tot 1968 in een herenhuis in
de Stationsstraat. ‘Juliaantjes’ is eenvoudiger in het spraakgebruik dan ‘Zusters
van de Heilige Juliana van Falconeri’. Misschien wat minder bekend waren de ‘Zusters Dienaressen
van de Heilige Geest’ die vanwege de kleur van hun habijt met ‘blauwe zusters’ aangeduid werden
(parochie Loven). En wat te denken van de ‘Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede
Bijstand’. Een mondvol. Ze werden kortweg de zusters van Schijndel genoemd (Pelgrimsweg - Sint
Liduinaklooster). Op de Bredaseweg stichtten de ‘Zusters van O.L. Vrouw van Liefde des Goeden
Herders’ het complex ‘t Hooge Veer’, ook wel ‘De Goede Herder’ genoemd. De nonnen van deze
instelling hadden zich ten doel gesteld ‘gevallen meisjes en dezulke, wier zedelijk heil gevaar loopt,
op te nemen en tot deugdelijke Christenen en nuttige leden der maatschappij te vormen’.
Een vraag… Hoe kwamen de zusters van ‘Het Witte Klooster’ (Bredaseweg) aan de bijnaam
‘Gutjesnonnen’? U kunt uw oplossing mailen naar babbelaar@hetlaar.nl of in de brievenbus van
de Babbelaar doen. De brievenbus is te vinden in de gang van de wasserette.
Los de woordzoeker op door de woorden weg te strepen.
De letters die overblijven vormen een woord van zes letters
dat met twee nieuwe medewerkers van Het Laar te maken
heeft. Stuur de oplossing naar babbelaar@hetlaar.nl of
stop de oplossing in de brievenbus van de Babbelaar.

Aankaarten
Adel
Afdoe
Alaaf
Ave
Fraai
Fret		
Fust		
Geestig
Gevaarlijk
Graag		
Greendeal
Gutjesnon
Klus
Kuur
Lus

Jos Naaijkens

Buren bedankt

Vele bewoners van Het Laar zetten zich actief in voor hun medebewoners.
Voor Het Laar zijn zij als ‘Laarbuur’ onmisbaar. Daarom zijn ze tijdens de
Nationale Burendag in het zonnetje gezet. Op zaterdag 21 september
mochten de Laarburen genieten van een High Tea, die eerst gezellig samen
bereid werd in de keuken. Een actieve bijdrage van bewoners is niet meer
weg te denken binnen Het Laar. Actief blijven en betrokken zijn is leuk, én
het levert een gewaardeerde bijdrage aan aangenaam wonen in Het Laar.

Neef
Reet		
Rosa
Ruisje		
Spoel		
Staar		
Streek
Tent
Tol
Tovertafel
Turven
Uitrust
Unieke
Vaar
Voliere
Jury

De goede oplossing van de filippine is de vorige keer gewonnen door de heer Schaapveld,
app. 263, die hiermee een cadeaubon van Het Laar heeft gewonnen.
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De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van
Het Laar en verschijnt in een oplage van 600 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 Servicepunt 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.
Beide zijn bereikbaar op 013-4657700. Kijk ook op www.hetlaar.nl

Gooi de blauwe
en rode ballen zo dicht
mogelijk bij de witte
De najaarscompetitie van het boccia in de Dagactiviteit is weer gestart. Tiny Hamelink van
de Dagactiviteit is de drijvende kracht achter de competitie. Boccia is een paralympische sport
die natuurlijk ook op recreatief niveau gespeeld kan worden. Het mikspel lijkt het meest op
jeu de boules en kan door iedereen gespeeld worden. Ook spelers met minder gooikracht
kunnen boccia spelen.
“Ik voer de spanning graag een beetje op.
Onze deelnemers zijn al erg fanatiek, maar
ik spoor ze aan nog fanatieker te worden.
Om met hun deze competitie te spelen
is heel erg leuk. We doen dit acht weken,
daarna krijgt de winnaar een medaille.”

