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Aan het benkske in de doorloop werken veel vrijwilligers. Het benkske, een social sofa, is cadeau gedaan 
aan Het Laar door de Vrienden van Het Laar. Verderop in deze Babbelaar leest u nog meer over de Vrienden. 
De vrijwilligers kunnen nog goed extra handjes gebruiken. Elke ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur werken ze 
aan het benkske. ’s Middags wordt er ook regelmatig gewerkt. Kom kijken en doe mee!

de coverhet verhaal van

sluitend koffie met worstenbroodjes. Daarna 
vangt het kerstsouper aan. Woensdag 26 
december wordt weer het feestelijk kerstdiner 
voor bewoners met familie geserveerd. 
Dinsdag 1 januari is het nieuwjaarsdag, met 

op donderdag 10 januari de traditionele nieuw-
jaarsreceptie voor bewoners en medewerkers. 

De redactie van de babbelaar wenst u 
een prettige kerst en een gelukkig 2019

3

De kracht Van aanDacht

De kerst staat weer voor de deur en het 
nieuwe jaar lonkt. Het was een onstuimig jaar… 
na een koude winter kwam een hete zomer. 
We hebben dit jaar zelfs een heftige wester-
storm in januari en dit najaar zelfs een grote 
stroomstoring meegemaakt. Bewoners, 
collega’s en vrijwilligers hebben juist dan 
aandacht voor elkaar en dragen vanuit hun 
eigen kracht een steentje bij. En over steentjes 
gesproken….. hebt u ’t benkske’ al gezien? 
Plakt u ook mee? Ik kan u uit eigen ervaring 
vertellen dat dit ‘plakken’ nog niet meevalt. 
In deze Babbelaar leest u nog veel meer over 
onder andere de Lariebellen en het Tilburg 
van vroeger.

Aandacht voor elkaar is en blijft belangrijk, 
niet alleen in deze donkere dagen maar altijd. 
Het thema van volgend jaar is daarom ook de 
‘kracht van aandacht’. Ik wens ons dan ook 
een krachtig jaar met veel 
inspiratie toe.

Aangename groet,

Ingrid van Huijkelom
Raad van Bestuur Het Laar

 

Sinterklaas is weer op terugreis naar Spanje. 
Voor Het Laar liet hij een cadeautje achter: 
een dikkere Babbelaar! In deze Babbelaar 
vindt u vier extra pagina’s met leuke wetens-
waardigheden over het Tilburg van vroeger, 
een extra interview en puzzels. Nu kunt u nog 
langer genieten van uw favoriete huisblad!
Als Sint is vertrokken, zetten de mensen hun 
kerstboom weer op. Spullen worden van 
zolder gehaald en als de kerstlichtjes voor het 
eerst branden, is dat een van de gezelligste 
momenten van het jaar. Ook in Het Laar 

wordt kerst uitbundig gevierd. Met een 
kerstboom van maar liefst zes meter hoog. 
Om het gehele Laar in kerstsfeer te zetten 
zijn veel handen nodig. Blij waren we met 
het team van Fuji Tilburg. Op 6 december 
hadden we 14 medewerkers van Fuji over de 
vloer. Als ‘teambuilding’ hadden ze bedacht 
iets te willen doen voor zorg en welzijn. Zo 
kwamen ze bij Het Laar terecht. In Chapeau!, 
de Laarzaal, de Gerritsehal, bij de receptie 
en de Brasserie werden kerstbomen in 
elkaar gezet, lichtjes en ballen opgehangen 
en kersttakken en vele decoraties geplaatst. 
Als u dit leest is kerst 2018 in volle gang. 
We hebben dan al de Kerst-in voor mede-
werkers en vrijwilligers achter de rug. 
Woensdag 19 december is het traditionele 
kerstfeest voor de bewoners. Maandag 24 
december is er de Heilige kerstmis met aan-
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meten is weten
Hoe maken we het wonen van onze 
bewoners zo aangenaam mogelijk? 
Dagelijks houden alle medewerkers van 
Het Laar zich bezig met deze belangrijke 
vraag, ook de kwaliteitsfunctionarissen 
Els Schots en Pieter Boogers. Hoe komen 
we te weten wat onze bewoners waar-
deren en waar we kunnen verbeteren? 
In mei/juni is door Facit, een onafhanke-
lijk bureau, onderzoek gedaan.   

Om aan antwoorden te komen zijn inter-
viewers in gesprek gegaan met bewoners. 
Contactpersonen en (wijk)bewoners die 
thuis zorg krijgen, ontvingen een schriftelijke 
vragenlijst. Hoe ging het in z’n werk? Kwali-
teitsfunctionaris Els licht toe: “Interviewers 
van Facit hielden 1 op 1 interviews met bewo-
ners. Vooraf informeerden we hen dat ze hier-
voor gevraagd konden worden. Facit maakte 
zelf een willekeurige selectie en leverde ons 
geanonimiseerd de resultaten aan, ook van de 
verstuurde vragenlijsten. We stimuleerden 
iedereen om mee te doen. De resultaten 
geven antwoord op hoe bewoners ons dien-
stenpakket in de meeste brede zin ervaren.” 

Thema’s waarop afgelopen jaar bevraagd is, 
zijn in de tabel terug te lezen, evenals het rap-
portcijfer. Elk jaar wisselen de thema’s vanwege 
bewonerssuggesties of overheidseisen. “De 
betrokkenheid van onze bewoners om hun 
mening te geven was groot. 70,8% deed mee 
aan het onderzoek. Het leverde een dikke acht 

op, wat een prachtig cijfer,” vermeldt kwaliteits-
functionaris Pieter trots. Kan er nu achterover 
geleund worden? “Nee, het begint pas. De 
resultaten gaan naar de leidinggevenden en 
teamleiders die de verbeterpunten bespreken 
met hun teams. Het kan ook zijn dat ze als 
actiepunt in het jaarplan worden opgenomen.”

Een kritische noot was dat het zo lastig is 
om met een rolstoel in de tuin te vertoeven. 
“Voor Het Laar reden om de tuin daarop aan 
te passen,” aldus Els. “Zo bleek uit het on-
derzoek ook dat bewoners niet goed met de 
magnetron/combiovens in de gerenoveerde 
keuken overweg konden. Het Servicebureau is 
daarmee aan de slag gegaan. Een mooie bele-
vingsreactie was dat iemand aangaf begrip te 
hebben voor de drukte in de zorg, maar dat er 
bij binnenkomst in het appartement wel een 
klein moment van persoonlijke aandacht mag 
zijn. Een kleine moeite, groot plezier.”

Hoewel het waarderingsonderzoek eenmaal 
per jaar plaatsvindt, hoeven bewoners niet te 
wachten tot het voorjaar om hun feedback te 
geven. Het hele jaar door kunnen ze altijd met 
hun suggesties terecht bij de medewerkers. 
Pieter oriënteert zich momenteel op de wijze 
waarop het waarderingsonderzoek in 2019 ge-
daan kan worden. Kan er flexibeler ingespeeld 
worden op thema’s die dan spelen binnen 
Het Laar? Els en Pieter: “We blijven altijd een 
stapje meer doen om het wonen in Het Laar 
zo aangenaam mogelijk te maken!” 
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Over bergkristallen,
fossielen en een 
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‘Piet…, piet…, piet…’ Als je het appar-
tement van Frans de Bruin binnenkomt 
word je begroet door een agapornis. 
Een dwergpapegaai die luistert naar 
de naam Tommy. Enkele jaren geleden 
kocht Frans in een dierenspeciaalzaak 
twee exemplaren. Tommy en Pino. 
Een koppeltje dus. Tommy het mannetje 
en Pino de pop zoals men dan zegt. 

Op een gegeven moment legde Pino het loodje. 
Tommy bleef alleen achter. Tot grote verbazing 
lag er na enkele weken een eitje in de kooi. 
Tommy bleek dus een vrouwtje te zijn. Misschien 
zou je het niet verwachten maar Tommy wordt 
wel eens door Frans geplaagd. De vogel krijgt 
dan een afbeelding van een knappe mannelijke 
agapornis te zien. Tommy is dan niet meer te 
houden en vliegt opgewonden door de kooi. 

Frans is een fervent amateurgeoloog. Hij onder-
zoekt de aardkorst en komt van alles tegen wat 
daarin te vinden is. De vaak moeilijke namen 
van bergkristallen en fossielen schudt hij moei-
teloos uit zijn mouw. Een levende encyclopedie 
op het gebied van geologie kan je wel zeggen. 

Hoe is hij tot deze hobby gekomen? “In mijn 
jeugd ben ik met mijn ouders op bedevaart 
naar Lourdes geweest. Op zekere dag gingen 
we met de bus naar een locatie in de Pyre-

neeën. Daar vond ik mijn eerste ‘fossieleke’. 
Vanaf die tijd was mijn nieuwsgierigheid 
gewekt en heb ik me verdiept in fossielen, 
bergkristallen en andere mineralen. Op 4 april 
2019 ben ik 55 jaar amateurgeoloog…” 

Meermalen bezocht Frans de landen Duitsland, 
Oostenrijk en Tsjechië. Steeds gewapend met 
geologenhamers, op zoek naar een kleinood. 
Zijn appartement lijkt wel een minimuseum. 
Een indrukwekkende verzameling fossielen en 
bergkristallen in allerlei soorten en maten is 
keurig tentoongesteld. “Een bergkristal is het 
symbool van de zuiverheid”, vervolgt Frans. 
“Het heeft een heilzame werking bij adem-
nood en wordt vaak met een halsketting op 
de borst gedragen.” Maar Frans vult toch maar 
even aan: “Het helpt niet altijd bij iedereen. 
Je moet er wel in geloven…”   

Na een interessant vruchtbaar gesprek laat Frans 
me uit en blijft nog even op de gang met mij pra-
ten. Maar niet lang, want vanuit de woonkamer 
klinkt het: ‘piet…, piet…, piet…’ Tommy kan Frans 
kennelijk niet missen. Nu is het me helemaal 
duidelijk waarom agapornissen ook wel lovebirds 
worden genoemd… 

Jos Naaijkens

agapornis 

2018 RAPPORTCIJFERS 
PER THEMA
score is hoger dan in 2017
● kwaliteit medewerkers
● gevoel van veiligheid
● informatie en communicatie
● inspraak
● lichamelijk welbevinden
● mentaal welbevinden
● activiteiten
● regie over eigen leven
● woon- en leefsituatie
gemiddeld per groep

BEWONERS

2018
8,7
8,8
8,1
8,5
8,5
8,3
8,6
8,9
8,5
8,7

CONTACT-
PERSONEN
2018
7,8
8,0
7,6
7,8
7,3
7,5
7,4
7,6
7,9
7,8

CLIëNTEN- 
ZORG THuIS
2018
8,8
8,3
8,1
8,3
8,3
8,5

8,4
8,1
8,4

GEMIDDELD 
HET LAAR 
2018
8,4
8,4
7,9
8,2
8,0
8,1
8,0
8,3
8,2
8,3
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Onzezaak!

koningS-Dunhill ShoP
mary Wijman-konings

Mary Wijman-Konings (84) kent de gewoon-
tes rond het roken nog op haar duimpje. Haar 
moeder was namelijk ‘een van de weinige 
vrouwelijke sigarenexperts van het land.’ 
Een artikel over ‘ongematteerde sigaren’ uit 
een Elseviers Select van 1983 laat zien dat 
haar zaak Konings-Dunhill Shop aan de Nieuw-
landstraat in hetzelfde rijtje werd genoemd 
van zaken als Hajenius uit Amsterdam.

“Ik ben geboren aan de Oude Markt, het pand 
waar jarenlang Restaurant de Sinjoor heeft 
gezeten. Mijn moeder had daar ook al een 
sigarenmagazijn aan huis. Mijn moeder had 
de sigarenzaak overgenomen van mijn oma. 
Opa was huisschilder en oma verkocht sigaren 
vanuit huis. Mijn vader was architect. Hij 
bouwde ons huis aan de Gasthuisstraat. Daar 
hebben we een tijdje gewoond. In de jaren 
vijftig kocht hij een stuk grond in de Nieuw-
landstraat en bouwde daar de winkel Konings-
Dunhill Shop. Ook het pand daarnaast, waar 
een drogisterij zat, heeft hij gebouwd. Hij 
tekende en bouwde panden met mooie, 
stenen erkers en ronde ramen. Wij woonden 
boven de zaak. ‘Let op’,  zei mijn vader nog, 
‘De Nieuwlandstraat wordt een mooie straat’. 
En hij kreeg gelijk. 

Mary hielp als meisje soms mee in de winkel. 
“Al jong stond ik soms tijdens drukke tijden in 
de zaak. Ik kende alle sigaren en aanstekers. 
Vertegenwoordigers kwamen uit utrecht en 
Amsterdam naar onze zaak in Tilburg. Mijn 
moeder verkocht de bijzondere merken waar 
de klanten speciaal voor kwamen. Hajenius-
sigaren, kostbare gouden aanstekers van het 
merk Dunhill, de winkel had ook een grote 
zakelijke clientèle van de Tilburgse fabrikanten. 
De sigaren werden in klimaatkasten bewaard, 
waar de temperatuur en de vochtigheid 
werden geregeld. We hadden thuis een grote, 
mooie schaal staan waar alle merken sigaren 
en sigaretten op lagen. Ieder bezoek kon zijn 
eigen merk roken.”

Toen kon nog niemand bevroeden dat het roken 
zo verketterd zou worden. Zelf rookt Mary al 
vanaf haar 12e. “Nu geniet ik nog steeds van 
mijn sigaretjes, zonder longproblemen. Ik heb 
een goed gestel en een beetje geluk denk ik.” 
Mary kon goed leren. Nadat ze haar diploma 
op het Theresialyceum behaalde, waar ze ook 
Latijn had geleerd, solliciteerde ze bij dokter 
Keyzer als medisch secretaresse. Na haar trou-
wen stopte ze even met werken om daarna als 
medisch secretaresse weer aan de slag te gaan 
bij cardioloog Chappin in het Elisabeth Zieken-
huis. “Kun je je voorstellen, zelfs daar werd de 
hele dag gerookt. Ook de longartsen vonden 
het normaal om op kantoor te roken.” Ach ja, 
tijden veranderen en langzaamaan werd er 
minder gerookt. Met name het aandeel sigaren 
nam sterk af. Supermarkten en benzinestations 
verkopen nu de meeste rookwaar. De winkel is 
sinds begin jaren negentig gesloten. Nu zit er 
een mode- en lifestylezaak in.

76

Veel Laarbewoners kennen de 
Tilburgse middenstand van vroeger 
nog heel goed. Dit keer haalt Mary 
Wijman-Konings herinneringen op 
aan de sigarenzaak van haar moeder. 

u weet het vast nog wel, vroeger 
werd er nog overal gerookt. Op 
feestjes stonden de sigaretten in 
glazen met een servetje op tafel en 
de sigaren werden in een mooie kist 
gepresenteerd aan speciaal bezoek.

Vertegenwoor-
digers uit utrecht 
en amsterdam 
kwamen speciaal 
naar onze zaak

Het interieur van de sigarenzaak

De Tilburgse 
middenstand van toen!

Konings-Dunhill Shop aan de Nieuwlandstraat

Mary’s moeder (links)
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De ‘laarambassadeurs’
De dames Toos van Brunschot, Anne 
van Engelshoven en Jes Mommers zijn 
bewoners van Laarzicht en werkzaam 
als vrijwilliger. Op hun badge, naam-
speldje, staat het woord ‘Laarambas-
sadeur’ vermeld. Leonie Koning, een 
door de wol geverfde vrijwilliger, staat 
garant voor goede ondersteuning.   

Maar bescheiden als de drie dames zijn 
vinden ze de benaming ‘Laarambassadeur’  
te veel van het goede. Wellicht begrijpelijk 
als men het woordenboek van Van Dale 
raadpleegt. Bij de betekenis van het woord 
ambassadeur staat daar vermeld: ‘Bekende 
persoon, door een organisatie ingehuurd 
om goodwill te kweken’.  

Wat zijn hun werkzaamheden? Het is 
belangrijk dat nieuwe bewoners van Laarzicht 
zich zo gauw mogelijk in Het Laar thuis gaan 
voelen. De drie dames hebben de taak op zich 
genomen om deze personen in hun nieuwe 
woonomgeving wegwijs te maken. Een groep 
van enkele nieuwe bewoners wordt uitgeno-
digd voor een kennismakingsgesprek. Onder 
het genot van een kop koffie/thee en een 
lekkernij kunnen ze een en ander kwijt. Verder 
komen ter sprake de diensten en faciliteiten 
waarvan ze naar eigen voorkeur en behoefte 
gebruik kunnen maken.

Daarna begint een rondleiding door het gebouw. 
Het voor- en achtervoegsel ‘laar’ wordt nogal 
eens in de mond genomen. Laarzicht, Laarhoven 
BG, Laarhoven I, Laarhoven II, Laarakker, Laar-
zaal, Laarfit en Babbelaar. Ja, probeer het maar 
eens allemaal te onthouden…

Na deze rondleiding houden de werkzaamheden 
van Anne, Jes en Toos nog niet op. De nieuwe 
bewoners kunnen altijd voor vragen en informatie 
bij de receptie terecht. De drie dames worden 
dan gemobiliseerd. Zo komt het nogal eens voor 
dat men graag wat meer uitleg wil hebben over 
de magnetron en de kookplaat in hun apparte-
ment en over de wasmachines en drogers in de 
wasruimte. Of begeleiden ze de nieuwe bewo-
ners een eerste keer naar het restaurant of naar 
een activiteit wanneer ze dat wensen.

Het Laar is nog twee andere ambassadeurs 
rijk. Mieke van de Ven en Harry Hessels. 
Beiden ook woonachtig in Het Laar. Ze ver-
richten ongeveer dezelfde werkzaamheden 
als Anne, Jes en Toos, maar dan speciaal voor 
de nieuwkomers die bij Laarzicht in de zorg 
komen en de nieuwkomers van Laarakker.  

Anne, Jes, Mieke, Toos en Harry zijn de visite-
kaartjes van Het Laar. Misschien is de benaming 
‘Laarambassadeur’ toch nog niet zo slecht 
gekozen…

Jos Naaijkens 

98

uit: Tilburgs prentebuukske deel 9: Slaaj meej aaj meej jeun meej èèrepel. Aan tafel met C. Robben.

STAMPPÒT
Vader heeft vandaag ‘petòzzie’ gekregen, en zijn echtge-
note is daar maar wat trots op. ‘Petòzzie’ is een dialectische 
verbastering van het Franse ‘potage’, dat tegenwoordig als 
hoofdbetekenis ‘soep’ heeft. Maar met ‘soep’ heeft het 
Tilburgse ‘petòzzie’ niets te maken. Het wordt in het Tilburgs 
uitsluitend gebruikt om stamppotten aan te duiden. Toen 
deze prent in het weekblad Rooms Leven verscheen op 15 
november 1963, behoorde ‘petozzie’ blijkbaar al niet meer 
algemeen tot de woordenschat van dialectsprekers. Hoe dan 
ook, de man heeft ‘de plooien uit zijn buik’ gegeten, en dat 
zegt genoeg.  In een van zijn jeugdherinneringen in ‘Robben 
en Rooms’ (1981) heeft Robben het idee van de smakelijke 
overdaad nog wat uitgebreid. Hij vraagt zich af wat de katho-
lieke Kerk in haar voorschriften voor de vastentijd bedoelde 
met een ‘volle maaltijd’: ‘Ik veronderstel een maaltijd in 
ruime mate, een overvloedige maaltijd waarbij ge de plooien 
uit je buik at en ge op ’t gespannen buikvel een luis kondt 
doodknippen’…

Bij ons vruuger tèùs laager op irste 
kerstdaoge in de hèùskaomer aaltij un 
kerstklêed op toffel. Gin gewoon wit, mar 
êen meej schôone kerstafbildinge. Dikke 
rooje kèèrse, hulst meej besse, un kerst-
rôos en nog wè kerstbôomtekskes. 

Deur ’t jaor deur zaate we in de keuke 
te eete. Mar irste kerstdaag mochte we 
de hèùskaomer in. Daor stond dan unne 
schôone kerststal die ons pa èùt triepleks 
plaote gezaoge had. unne echte kerst-
bôom stond der nèffe. 
 
In de keuke had iederêen z’n èège plots 
òn toffel. Mar naa in de hèùskaomer 
waar ’t un bietje onwennig zuuke zôo 
van waor zal ik naa toch is gaon zitte. 
D’r stonde echte braandende kèèrse op 
toffel en ’t goej servies en bestek wiere 
vur êenen dag èùt de kaast gehold. 

Mar nao die irste kerstdaoge waar aaltij 
de pret veurbij en zaate we wir in de 
keuke op onzen èège stoel. ’t Kerstklêed 
had ons moeder al opgevouwe, in un 
dôos gedaon en naor de zolder gebrocht. 
Zôoas ge wit koome irste kerstdaoge 
mistal mar êene keer per jaor veur. Toch 
sund zo wèèneg…

Jos Naaijkens 

‘t kerstklêed
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Het Laar is op verschillende fronten bezig 
met duurzaamheid. Zo tekende Sector 
Manager Wonen Joris Truien op de Dag 
van de Duurzaamheid (10-10-2018) met 
Minister Bruins en andere partijen uit 
zorg, overheid en bedrijfsleven de Green 
Deal zorg 2.0. Inzet is het terugdringen 
van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van 
grondstoffen, minder medicijnresten in 
het water en een gezonde leefomgeving 
voor cliënt en medewerkers.

Het Laar wil opgaan voor het bronzen certifi-
caat van de Milieuthermometer in mei/juni 
2019. Om daar zoveel mogelijk naar toe te 
werken, doen we ook mee met de Energiestrijd. 

Dat is een ludieke wedstrijd tussen zorghuizen 
die door urgenda is uitgeschreven. 

Doel van de Energiestrijd is om binnen de drie 
wintermaanden zoveel mogelijk te besparen 
op het gebruik van gas en elektriciteit. Vorig 
jaar bespaarde de winnaar zelfs 20.000 euro 
in drie maanden tijd! Het geld dat bespaard 
wordt kan ingezet worden voor bewoners en 
medewerkers of voor verduurzaming van het 
huis. De start van de Energiestrijd in Het Laar is 
21 december en de winnaar wordt op 20 maart 
bekend gemaakt. De hoofdprijs is een groot 
lentefeest op locatie. Om de Energiestrijd aan te 
voeren zijn in Het Laar Bonny Lijding en Mariëlle 
Frijters de zogeheten energiecaptains. Zij zullen 

het laar wordt duurzaam

1110

pen en kranen van onze Cv-installatie worden 
geïsoleerd. Tijdens de renovatie van Laarzicht 
zijn overal waterbesparende douchekoppen 
geïnstalleerd. In de fietsenstalling van de me-
dewerkers zijn oplaadpunten voor elektrische 
fietsen. Binnenkort zullen die er ook voor be-
zoekers komen. In de wasserette is een nieuwe 
energiezuinige wasdroger geïnstalleerd. Alle 
kerstverlichting is uitgevoerd met energiezuini-
ge LED-verlichting. En deze Babbelaar is gedrukt 
op dunner papier met een milieukeurmerk. 
Ook u kunt besparen. Hoe? Dat is teveel om op 
te noemen in de Babbelaar, maar binnenkort 
hoort u nog veel meer over de Energiestrijd.

bewoners, medewerkers en vrijwilligers aan-
sporen om o.a. zuiniger om te gaan met energie 
en aan vermindering van afval en afvalscheiding 
te doen. Je ziet ze hier op de foto met de ener-
giecaptains van de andere zorginstellingen die 
meedoen aan de energiestrijd.

We zijn in Het Laar al gestart met een aantal 
besparingen. Op de afdelingen wordt het afval 
keurig gescheiden in de afvalkasten. In de 
keuken worden etensresten apart afgevoerd en 
verwerkt tot compost. Plastic wordt apart in-
gezameld en hergebruikt. De appendages, een 
mooi technisch woord, worden geïsoleerd. Dat 
betekent dat naast de leidingen, ook de klep-

In the Picture

< > >
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Nieuws en 
 korte berichten
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meDailleregen biJ boccia
De najaarscompetitie van het boccia in de 
Dagactiviteit is klaar. Boccia is een paralympische 
sport die in Het Laar op recreatief niveau wordt 
gespeeld. Het mikspel lijkt het meest op jeu de 
boules en is toegankelijk voor iedereen. Dankzij 
diverse hulpmiddelen kunnen ook spelers met 
minder gooikracht boccia spelen. De competitie 
duurde acht weken. De gouden medaille is gewon-
nen door het team van Theo, Corrie en Ria, de 
zilveren medaille is gewonnen door Riek, Yvonne en 
Corrie en het brons is voor Ad, Annie en Gemma. 
Met het afsluiten van deze competitie is de ruimte 
waar dit zich heeft afgespeeld goed ingewijd. Het is 
de ruimte naast de wassalon. Deze ruimte is ingericht 
als beweegruimte en heet vanaf nu Laarsportief. 

BEwOnErsraaD 
het laar
De Bewonersraad van Het Laar 
is bijna een feit. Afgelopen 
november vergaderden de 
cliëntenraad en de huurders-
vereniging beide voor het 
laatst afzonderlijk. Begin 2019 
zal een feestelijke oprichtings-
vergadering worden gepland. 
De leden van de cliëntenraad en 
de huurdersvereniging beraden 
zich nu over de commissies. De 
bewonersraad zal bestaan uit 
negen leden en een secretaris. 
Ze gaat werken met commissies 
op het gebied van zorgzaken; 
woon-/huurzaken; lief & leed; 
faciliteiten, activiteiten en eve-
nementen en organisatievraag-
stukken algemeen.

SPeeDDaten
Bij de werving van de nieuwe teamassistenten gooiden 
we het over een andere boeg: op zoek naar de beste klik 
organiseerden we voor onze bewoners, vrijwilligers én 
medewerkers een hele leuke speeddate met 16 kandida-
ten. In groepjes voerden de kandidaten leuke gesprekken 
met bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Van deze 
kandidaten is er al een groepje geselecteerd met wie 
we verder gesprekken zijn gaan voeren. Onze bewoners 
vonden het erg leuk om op deze wijze mee te denken 
over nieuwe medewerkers.

kenJi brabanDer Van het Jaar?
Op eerste kerstdag maakt Omroep Brabant op tv bekend wie de Brabander van het jaar 2018 is 
geworden. Onze jongste vrijwilliger Kenji is hiervoor genomineerd. Kenji is 11 jaar en werkt als 
vrijwilliger in Laarhoven. Hij  is er iedere woensdagmiddag, doet klusjes als eten opscheppen, geeft 
de bewoners iets te drinken, speelt een spelletje met de bewoners, zoals een potje dammen. Kenji 
vindt het vooral heel gezellig met de bewoners en leuk omdat hij van dammen houdt. Kenji’s moeder 
Martina werkt in Het Laar. Toen Kenji een jaar geleden alleen thuis zou zijn wegens omstandigheden, 
kwam hij met zijn moeder mee naar Het Laar. Sindsdien komt hij bijna iedere week met zijn moeder 
mee. De bewoners vinden het hartstikke leuk, zo jong en dan al zo zorgzaam.

een moment Van ontSPanning
Tijdens de dag van de vitaliteit zorgde de Ondernemingsraad voor een massagestoel. De stoel stond er 

een week. Degenen die er gebruik van maakten weten hoe ontspannend voor je spieren een behandeling 

van 15 minuten in deze stoel is. Vanaf nu kan iedereen dat op elk moment van de dag ondergaan. 

Het Laar heeft schenkt namelijk een massagestoel aan medewerkers, vrijwilligers en bewoners! 

De stoel staat bij de ingang van de fysiotherapie. De gebruiksaanwijzing hangt erbij. Het is heel eenvoudig 

te bedienen.  De duur van de massage, het soort massage zoals bijvoorbeeld schoudermassage of onder-

rugmassage en zelfs de lengte van je rug, alles is instelbaar. We wensen je ontspannen minuten toe!

uitSlag bilJart neDerlaagtoernooi
De jaarlijkse prijsuitreiking van het Nederlaagtoernooi vond 22 november plaats in Het Laar met mu-
zikale ondersteuning van het seniorenorkest “Hart van Brabant”. Alweer voor de 34e keer werd dit 
toernooi door Joost Embregts, vrijwilliger van de biljartclub van Het Laar, georganiseerd. De biljarters 
van Het Laar wisten maar liefst vier wedstijden winnend af te sluiten en drie verliezend. Gezelligheid 
staat bovenaan en als er dan nog een spannende strijd wordt gevoerd is dat helemaal leuk! 
De uitslag: 1: Westend; 2: De Residence; 3: De Heikant; 4: Vredesparochie; 5: De Duynsberg 6: B.V. 
Zuid-West en Sacrament werd 7e.

< > >
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koningen op kamelen 
in tilburg
Het ‘Katholiek Kerstactie Comité - Tilburg’ 
ontplooide na de Tweede Wereldoorlog 
diverse activiteiten. Op de Heuvel kwam 
er een nieuwe kerststal. Er werd een 
ansichtkaart met daarop een afbeelding 
van deze stal uit het jaar 1948 uitgegeven. 
En tegen de kerstdagen deed het comité 
steeds een beroep op de inwoners van 
Tilburg om wat af te staan voor de 
minderbedeelden.    

Op 6 januari 1951, het feest van Driekoningen, 
trok er voor de eerste keer een indrukwek-
kende driekoningenstoet door de straten van 
Tilburg. De organisatie was ook in handen van 
het comité. Om 18.30 uur vertrok de stoet 
bij het Missiehuis van de paters van de ‘Rooi 
Harten’ op de Bredaseweg. Via de toenmalige 
Zomerstraat en de Heuvelstraat ging men 
richting Heuvel. Ruim 300 personen namen 
aan de stoet deel. Vooraan herauten, gevolgd 
door een kinderkoor, een herder met zijn 
schaapskudde, Romeinse soldaten, slaven met 
hun lastdieren, een tamboerkorps, geschen-
kendragers en een opperceremoniemeester 
te paard. Tot slot de drie koningen Caspar, 
Melchior en Balthasar op echte kamelen die 
afkomstig waren van het Tilburgs Dierenpark. 

De stoet trok erg veel belangstelling. Het drie-
koningenzingen zat er voor de kinderen op. 
Verkleed als koning waren ze van deur tot deur 
gegaan om hun driekoningenliederen ten gehore 
te brengen. Dit in ruil voor wat snoep en geld. 
Een mooie traditie die tot op de dag van vandaag 
nog voortduurt. Nu stonden de mini drieko-
ningen met hun kleurige lampions langs de weg. 

Bij de kerststal aangekomen stegen de koningen 
van hun kamelen af en gaven hun offergaven 
aan het Kindje in de kribbe. Later kwamen 
deze giften bij de armlastige inwoners van de 
stad terecht. 

Ter herinnering aan de eerste driekoningen-
stoet in 1951 werd tien jaar later in 1961 tegen 
de noordgevel van de Heikese kerk een reliëf 
van tufsteen onthuld. Het is een ontwerp 
van de beeldhouwer en vormgever Jacques 
Kreijkamp (1916-1971). Drie kinderen verkleed 
als koningen herinneren aan de traditie van 
het driekoningenzingen.

Jos Naaijkens 
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Daar bij die molen, de Klok van 
Arnemuiden of André Rieu, die liedjes 
zingen de Lariebellen niet. Ze hebben 
een modern repertoire. Suzanne van 
VOF De Kunst, De meeste dromen zijn 
bedrog van Marco Borsato, Alles kan 
een mens gelukkig maken van René 
Froger, Een beetje verliefd van Andre 
Hazes en Brabant van Guus Meeuwis, 
het betere werk!   

De Lariebellen is het zangkoor van Laarhoven 
Begane Grond. Opgericht door Mariëlle Frijters, 
huiskamermedewerker en miMakker in 
Laarhoven. “Ik kreeg het idee om een koor 
te formeren. Zingen is leuk om te doen als 
activiteit. Het brengt veel sfeer en houdt de 
bewoners alert. Meestal zingen we met een 
groepje van 8 tot 10 mensen. Ik kijk gewoon 
wie er zin heeft en dan gaan we aan de slag. 
14 september durfden we het aan, toen 
traden we voor het eerst als de Lariebellen 
op in Chapeau! Ik had door sponsoring van 
Het Laar prachtige shirts laten bedrukken 
zodat we allemaal in stijl konden aantreden.”

Toen ontstond de uitdagende gedachte om op 
tournee te gaan. 16 november naar de Volkaert 
in Dongen en 22 november gingen ze langs bij 
Convivio. Daarvan is een filmpje gemaakt dat 
op internet bij het Brabants Dagblad te zien is. 
“Je ziet het”, zegt Mariëlle “Ze hebben er hart-
stikke veel lol in, en het zijn toch bewoners met 

behoorlijke dementie. Ze hebben deze liedjes 
echt wel moeten leren zingen. We repeteren 
vaak als het de bewoner en ons goed uitkomt. 
Dan zingen we even een liedje.” Mariëlle doet 
het niet alleen.“Ik heb met mijn collega Karin 
aan Jeffrey, Jannie, Nelly en Caroline hele actie-
ve vrijwilligers, die met de bewoners repeteren 
en ook mee op tournee gaan.”

Jeffrey vertelt: “Mariëlle stelde aan ons voor of 
het niet leuk was om met het koor ergens naar 
toe gaan. Ik was sceptisch, gaat dat wel lukken 
met de mensen, is dat niet te hoog gegrepen? 
Maar Mariëlle heeft het allemaal aangestuurd 
en we zijn gegaan. Het is zo wonderlijk, ze 
kunnen het allemaal aan. Als je ziet hoe ze ge-
nieten, dat is echt geweldig.” Nelly en Caroline 
vullen aan: “We gaan dan met de Laarbus, het 
is voor hen echt een middag uit, dat is zo fijn 
om te zien.” 

Daar zitten mevrouw van Warmerdam en mevr. 
Jespers, twee van de koorleden en bewoners 
van Laarhoven. Hoe vinden ze het om bij de 
Lariebellen te horen? “Het is echt hartstikke 
leuk om te doen. En dat we op tournee gaan 
is ook zo leuk voor de anderen. Je ziet dat 
de mensen ervan genieten als wij op bezoek 
komen om te zingen.” Op de vraag of het 
niet moeilijk is om die liedjes aan te leren, 
zeggen ze “We hebben ze echt moeten leren, 
maar wij worden hartstikke goed begeleid, 
alle lof daarvoor.”

Wereldberoemd 
in Tilburg en omstreken! 

Prijsvraag
In de bijbel lezen we dat de drie koningen 
op weg naar de kerststal ieder een duur 
cadeau meebrachten. wat zijn de drie 
namen van deze geschenken?   
 
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.

Bronnen. Ronald Peeters & Ed Schilders, 
Katholiek Tilburg in beeld, Tilburg, 1990. 
www.delpher.nl

< > >
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kerstspel op school

Steeds weer, zo tegen de kerst, diepen wij 
het verhaal op over onze dochter, destijds 
zo’n zeven jaar oud, die thuis trots kwam 
vertellen dat ze mocht optreden in het 
kerstspel dat op haar school uitgevoerd 
werd. Op onze vraag wat ze dan mocht 
spelen was haar antwoord: een KAARS, ze 
mocht een kaars uitbeelden. Haar vader, ik 
en ons moeder gingen daarop aan de slag 
om een zo mooi mogelijke kaarsenkandelaar 
van onze deugniet te maken. Wij maakten 
een mooie lange witte jurk met veel kant 
en strikken en haar vader maakte een paar 
schitterende vleugels die haar werkelijk een 
engelachtige uitstraling gaven.

Toen de grote dag was aangebroken en alle 
ouders, opa’s en oma’s in de aula bij elkaar 
zaten om naar het toneelspel te kijken, stond 

onze engel doodstil in een hoekske met 
een enorme kaars in haar handjes geklemd. 
Een half uur later stond ze er nog, totdat 
het haar teveel werd. Met een ferme zwaai 
verdween de kaars in de kanten plooien van 
haar jurk en hupte ze vervolgens als een 
soort heks over het podium.
Even stokte het ingestudeerde spel. 
Ons moeder zat met ingehouden adem 
het schouwspel gade te slaan totdat de 
grote hilariteit om dit voorval het ook 
van haar won en er een glimlachje op 
haar gezicht verscheen…
Deze voorstelling is tot op de dag van 
vandaag met kerstmis onderwerp van 
gesprek in onze familie.

Vrolijk kerstfeest en een goed 2019 
voor u allen.

BB

Jaarplan 2019: 
De kracht van aandacht!
Weet u het nog? Op 28 februari 
bezocht de toen nog kersverse 
burgemeester van Tilburg, de heer 
Theo Weterings Het Laar. Hij onthulde 
toen samen met Ingrid van Huijkelom 
de rode paddenstoel met daarop de 
vier routes van het meerjarenbeleid 
van Het Laar. Wellicht was u hierbij 
ook aanwezig.     

De paddenstoel heeft een prominente plaats 
bij de voordeur van Het Laar gekregen. Het 
knalrode objectje geeft nog steeds aanleiding 
tot gesprek en dat willen we ook. De vier routes 
op de paddenstoel  vormen onze leidraad. u 
treft ze aan in de Babbelaar, op onze website 
www.hetlaar.nl en natuurlijk in het jaarplan. 

In Het Laar geven we dagelijks samen met u 
en uw familie invulling aan onze missie ‘Aange-
naam leven met Het Laar’. We geloven daarbij 
in ‘de kracht van aandacht’. In het jaarplan 
voor 2019 spelen we onder andere in op de 

uitkomsten van de werkconferentie ‘Op weg 
naar een aangenaam leven’. Deze conferentie 
is georganiseerd in mei van dit jaar. Aan deze 
werkconferentie namen zowel (wijk)bewoners, 
medewerkers, vrijwilligers, advies- en toezicht-
houdende organen, maar ook externe partijen 
deel. Samen met hen is invulling gegeven aan 
de vier routes.

De verzwaring die we waarnemen in de zorg- 
en dienstverlening aan onze (wijk)bewoners 
heeft een belangrijke plaats in het jaarplan. 
We investeren maximaal in de vakbekwaam-
heid van onze medewerkers en vrijwilligers. 
Daarnaast breiden we het aantal medewerkers 
in de zorg uit. Hierdoor zijn we in staat om u 
meer nabijheid en persoonsgerichte zorg te 
bieden. Tevens staat Het Laar onder andere 
voor de uitdaging om de mogelijkheden van 
digitalisering en technologie zo te benutten 
dat deze bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en 
werken in Het Laar. Deze en vele andere voor-
nemens zijn in het jaarplan opgenomen. 
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WiSt Je Dat Deze babbelaar De 
laatSte iS in 2018?

Misschien ligt de agenda voor 2019 al klaar. 
Een goed voornemen? Maak er een persoon-
lijk jaarboekje van. Geloof me, het is echt het 
proberen waard. Vroeger kwam je tijd tekort, 
nu kan tijd een probleem zijn. Met het maken 
van een agenda kun je de dag plezieriger door-
komen. Blijf nieuwsgierig en plak in je agenda 
waar je blij mee was. Een geboortekaartje, een 

knipsel uit de krant of de Tilburgse Koerier, een 
mooie foto, een herinnering aan een uitstapje, 
een bidprentje, een tekening van je kleinkind, 
een reclame of een mooie spreuk. Succes 
ermee! Ik hoop dat er vele mooie, bijzondere 
momenten inkomen.
Tot slot wens ik u lieve bewoners van Het Laar 
een voorspoedig en vriendelijk jaar, met oog 
voor een ander. Daar worden we allen blijer van. 

Leny Verhoeven 

Bladerend in de agenda’s van Leny maakten we de volgende foto van een winterbladzijde uit de agenda’s van 
2011 en van 2013

< > >



hoogJaSSerS gezocht!
Wij zijn een gezellige kaartclub, die het spel Hoog-
jassen spelen op dinsdag- en donderdagmiddag 
vanaf 13:30 uur. We zoeken zowel m/v- spelers, 
die het leuk vinden om een potje te hoogjassen. 
Indien u langere tijd dit kaartspel niet heeft ge-
speeld, dan zijn er spelregels voorhanden. Kom 
eens gezellig langs om kennis te maken. De mede-
werkers van de receptie weten precies waar we 
zitten. Ad Schraven is de coördinator van de club, 
bij hem kun je ook terecht voor alle vragen.

FamilieSPelen organiSeren 
We krijgen regelmatig de vraag of je in Het Laar, 
ook als je niet lid bent van een club, toch een 
spel kunt spelen. Zo was onlangs een familie 
op bezoek bij opa en oma en vroegen ze of ze 
niet een keer een familie jeu-de-boulestoernooi 
mochten organiseren op de jeu-de-boulesbaan 
van Het Laar. uiteraard is dat mogelijk! Als je iets 
samen wilt organiseren, is het niet verplicht om 
lid te zijn van een club. Loop even binnen bij 
Er-op-uit en laat weten wat je wensen zijn, dan zijn 
onze banen en spellen ook beschikbaar voor u!

Werk mee aan het benkSke 
Ook leuk en gezellig om samen te doen is mo-
zaïeken. Dagelijks werkt er van 10.00 tot 12.00 
uur een groepje aan het benkske in de Doorloop. 
Het benkske is een cadeau van de Vrienden van 
Het Laar. Om alle steentjes er op te plakken zijn 
er nog veel meer handjes nodig. Er wordt nu ook 
gewerkt aan een middaggroep. Je kunt op twee 
manieren helpen: je leert hoe je de steentjes 
kunt knippen en hoe je de lijm kunt aanmaken. 
Daarna kun je de andere vrijwilligers begeleiden, 
terwijl je zelf ook mee plakt. Het is fijn als je dit 
een paar uur per week vast kunt doen. Maar je 
kunt ook gewoon aanschuiven om steentjes te 
plakken. Dit kun je ook als groep doen, samen 
met je familie. Informatie kun je inwinnen bij 
Carin Laros, c.laros@hetlaar.nl

er-op-uit! 

cOLOfOn
redactie: myriam krol, Jan van beurden, leny Verhoeven-van gorp, 
harrie Janssen, aniëla govaarts, Jos naaijkens, bep Dierckx
teksten: hubert-Jan van berkel, myriam krol, bep Dierckx, 
Jos naaijkens, erica theloosen.
Fotografie: Peter Jan Fernhout, mariëlle Frijters, myriam krol, 
familie Wijman-konings, het regionaal archief tilburg, 
nigel van Schaik, Paul lagro/radboudumc.
Vormgeving: karin caron, idefix Vc.
Drukwerk: DekoVerdivas tilburg

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
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De goede oplossing is de vorige keer gegeven 
door g. Schouten, appartement 465, die daarmee 
een cadeaubon van het laar heeft gewonnen.

VrienDen Van het laar

Tijdens de Dag van de Mantelzorger op 9 
november presenteerde het nieuwe bestuur 
van de Vrienden van Het Laar zich. Op deze 
feestelijke dag genoten ruim 200 gasten, waar-
onder bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers 
en verzorgenden van het muzikaal entertain-
ment van Lya de Haas en Hennie Korsten. 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
wist het duo ieder te boeien met hun brede 
repertoire zoals ‘Ode aan de Mantelzorger’, 
levensliederen, romantische sfeermuziek en 
kermisliedjes. Vooral met het refrein van het 
liedje van ‘Musje Tsjiep’ zong iedereen mee 
“tsjiep piep-piep-piep, tsjiep-tsjiep-tsjiep”. Het 
optreden werd leuk aan elkaar gepraat met 
anekdotes uit het verleden zoals bijv. de huwe-
lijkslessen van de pastoor en het gebruik van 
de wc-deksel voor het bakken van de struif.

Het bestuur van Vrienden van Het Laar 
maakte met dit feest een nieuwe start. Naast 
dit feest bieden de Vrienden ook een Social 
Sofa aan. Iedereen kan hieraan een steentje 
bijdragen om het benkske kleur te geven. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! Het benkske 
staat in de Doorloop naar Laarhoven. 
Informatie over het benkske en de stichting 
Vrienden van Het Laar kunt u inwinnen bij 
Carin Laros van het Servicebureau en op de 
website www.hetlaar.nl. u kunt al donateur 
worden van de Vrienden van Het Laar als u 
minimaal jaarlijks € 25, - doneert. 

Vrienden van het laar wenst u prettige 
kerstdagen en een voorspoedig 2019.
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Een ander woord voor Social Sofa

Organisatie die bewonersonderzoeken uitvoert

Wat liepen er met kerst 1951 door de stad?

Deze medebewoner verzamelt bergkristallen

Konings-Dunhill was een zaak in?

Hoe heet onze jongste vrijwilliger?

Ander woord voor petòzzie

Wat beeldde de kleindochter in “Ons Moeke” uit?

De  “Tilburgse Taol” gaat over een?
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Los de woordzoeker en de filippine op en stuur uw 
oplossingen naar babbelaar@hetlaar.nl. u kunt uw 
oplossingen ook in de brievenbus van de Babbelaar 
doen. Deze vindt u in de gang naar de wasserette. 
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Los de filippine op, de antwoorden vindt u in deze Babbelaar.
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Op zoek naar een foto van vroeger stuitte mevrouw Claessens-Cleijsen 
op een oude krant, het Algemeen Dagblad van dinsdag 2 april 1974 . 

“Ik had deze krant altijd bewaard omdat er een stukje in stond over 
vrienden van ons, die tijdens een overval aan de dood waren 
ontsnapt. Ik kwam de krant weer tegen in een oude 
koffer waar ik mijn foto’s bewaar. Toen ik opnieuw 
de berichten ging lezen, zag ik dat er op de 
achterkant van de krant een advertentie 
stond van Het Laar. Waarschijnlijk een van 
de eerste advertenties. Ik heb de krant nu 
aan het archief van Het Laar gegeven.”

In Tilburg 
staat een huis




