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Rokjesdag?

Een van de hoogtepunten van de Energiestrijd was de Warme Truiendag met
de Mooiste Truiverkiezing. Op 15 februari
werd de landelijke Warme Truiendag ook in
Het Laar gevierd. De verwarming werd een
graadje lager gezet en de bewoners trokken
hun mooiste truien uit de kast. Eigenlijk hadden we deze dag beter Rokjesdag kunnen
noemen, want het kwik steeg deze dag maar
liefst tot 18 graden! In de week erna werd
het zelfs 20 graden! Wie had dat nou kunnen
denken?

Kunst maken in Chapeau!
We leven in een wegwerpmaatschappij, hoor
je tegenwoordig iedereen verzuchten. Gelukkig
lijkt het tij wat te keren. Mensen worden zich
steeds bewuster van het milieu en het gegeven
dat onze hulpbronnen kunnen opraken. In Het
Laar stel ik tevreden vast dat de Energiestrijd
die we voeren, ons heel bewust heeft gemaakt
van verspilling. We hebben gemerkt dat de
verwarming en de verlichting best een tandje
minder kunnen en nu gaan we onze afvalstroom bekijken om te kunnen verminderen.
In een huis waar meer dan 300 mensen wonen,
levert een kleine ingreep al een grote besparing
op. En met trots mag ik u zeggen dat we nu een
kunstenaar in huis hebben, die van afval kunst
maakt. U heeft waarschijnlijk zijn everzwijn,
beer, libelle, eend en vogelnestje al gezien bij
de leestafel. Herkent u daar uw oude stofzuiger,
computer en kruimeldief in? In Chapeau!
zal hij iedere week laten zien hoe hij van afval
kunst maakt.
Laat u zich verbazen!

Maar omdat het nou eenmaal hartje winter
is, had de Handwerkclub van Het Laar ter
voorbereiding op deze dag in ieder geval
enorm haar best gedaan. Ze breiden zeer
fanatiek truien, sjaals en poncho’s. Tijdens de
Warme Truiendag verkochten ze hun werken
aan anderen. Daar hebben ze maar liefst 100
euro mee verdiend. Van deze 100 euro kunnen ze weer heel veel materiaal aanschaffen
voor de club. De handwerkclub werkt iedere
woensdagochtend aan leuke, diverse handwerkkarweitjes. Ze staan altijd open voor
nieuwe leden, dus kom gerust eens kijken in
de Laarzaal op woensdagochtend.
We zaten er tijdens de Mooiste Truiverkiezing en de Energiebingo die diezelfde middag
werd gehouden lekker warmpjes bij door de
lekkere temperatuur en de prachtige truien.

Bon en Jell het Energiestel kozen uit alle trui-,
poncho- en sjaaldragers vijf winnaars. Je ziet
hen hier op de foto. Met deze dag luidden we
de laatste fase van de Energiestrijd, de eindsprint in. In deze Babbelaar leest u meer over
de resultaten van de Energiestrijd tot nu toe.
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Maak kennis met de Bewonersraad

Op het moment dat u deze Babbelaar leest,
zal de winnaar van de Energiestrijd bekend
gemaakt worden. We weten op 26 maart wie
de strijd gewonnen heeft. Tot nu toe is Het
Laar telkens tweede. Wie weet maakten we
een inhaalslag!

Het verhaal van

de cover

Dowie van Ingen, werkzaam in Laarhoven, maakte een prachtige trouwjurk van de verpakking van
incontinentiemateriaal, om te laten zien wat we in korte tijd weggooien. Hij spaarde enorm veel materiaal
en schrok ervan, zoveel als er wordt weggegooid. Deze jurk markeert een mooi begin van de derde fase
van de Energiestrijd, waar Het Laar aan meedoet: besparen op afval.
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in Het Laar
Op vrijdagmiddag 1 maart ontmoet ik
‘s middags in de Brasserie de mensen
achter de mobiele brigade in Het Laar,
de vrijwilligers Carla en Tonnie. Ze zorgen
er dagelijks voor dat onze bewoners in
Chapeau! kunnen gaan genieten van
een heerlijke maaltijd.
Carla heeft thuis man en kleinkinderen en ook
nog haar moeder waar ze druk mee is. Ze is
in Het Laar op de woens- en vrijdagen tussen
11.30 en 15.00 . Tonnie woont alleen en is er
van maandags tot vrijdag tussen 11.30 en 15.00
uur, uitgezonderd de dinsdag.
Carla en Tonnie zorgen er samen al enkele jaren
voor dat bewoners die niet goed ter been zijn
opgehaald worden en dus op tijd kunnen deelnemen aan het diner of een activiteit. Ook brengen ze de bewoners naar de kapsalon of naar
de winkel. “We nemen tijdens de wandelingen
daarheen vaak gezellig de dagelijkse dingetjes
door. Soms zijn er zaken die gerepareerd moeten worden en dan zorgen we ervoor dat ook
deze vragen op de goede plaats terechtkomen.”
Tonnie en Carla bouwen met de bewoners een
goede band op. “We worden door de familie
of de kinderen vaak betrokken bij de gebeurtenissen rond de bewoner. Als ze ziek of niet
lekker zijn, soms ook bij het afscheid nemen.”
Vaak wordt hun aandacht beloond met een
bloemetje, een kaartje of een bedankje bij
het overlijden van een bewoner die ze vaak
opgehaald hebben.

Carla en Tonnie vertellen me over de cursussen
die ze in het Laar als vrijwilliger hebben mogen
volgen. Zoals het rijden met de rolstoel, een slikcursus en de virtuele belevingsreis. Dat ervaren
ze als heel positief. Ze geven aan nooit weg te
willen bij Het Laar.
Omdat ze beiden al een hele tijd aan het werk
zijn, maken ze natuurlijk ook wel eens vermakelijke zaken mee. Ze weten zo enige amusante
situaties te verwoorden. Carla: “Laatst haalde
ik een bewoonster bij de kapsalon op, waarbij
ik zei dat ik net zelf ook naar de kapper was
geweest. De dame in kwestie vroeg me wat ik
daarvoor had betaald. Ik noemde het bedrag,
waarop de dame geringschattend zei: ‘Nou, daar
had je echt niet voor naar de kapper hoeven
gaan, dat had ikzelf ook nog wel gekund.’”
En op vrijdag, dan is het in Chapeau! ‘visdag’.
“Een bepaalde mijnheer die vrijdags na de maaltijd weer wordt opgehaald, roept altijd dat hij is
gaan ‘vissen’. Als we vragen hoeveel hij er dan
gevangen heeft wijst hij zo’n 10 cm tussen duim
en wijsvinger aan en roept: ‘één kleintje maar’.”
vertellen Carla en Tonnie. Zou deze mijnheer
misschien bedoelen dat het stukske vis op zijn
bord te klein was?

Wie o wie is de winnaar?
De laatste maanden zijn we druk bezig
geweest met minderen. Minderen in
elektriciteit, minderen in verwarming en
dat alles in het teken van de Energiestrijd! De strijd is nu in de laatste week
aanbeland. Wie gaat winnen? Het Laar
of één van de andere vier zorghuizen?
Deze week zullen we het weten.
Als Het Laar de winnaar is, vieren we donderdag 28 maart het lentebal. Winnen we niet,
dan vieren we die donderdag toch een feestje.
Want deze Energiestrijd heeft Het Laar al heel
veel goeds gebracht. We zien een hele trits
aan vorderingen, die we tot nu toe al gemaakt
hebben. Het hele gebouw en het dagelijkse
leven is onder de loep genomen, met als doel
zo veel mogelijk te besparen zonder aan
comfort in te leveren.
Het dak van Laarzicht, de appendages en de
leidingen zijn geïsoleerd. De stooklijnen van
de verwarming zijn herzien zodat er ‘s avonds
minder verwarmd wordt dan overdag. De
temperatuur is een graad lager gezet. De
airconditioning wordt beter onderhouden,
zodat minder stroom wordt gebruikt. De oude
wasdroger is vervangen door twee warmtepompdrogers. We draaiden ledlampen in bij
de appartementen, installeerden een tijdschakelaar voor de boiler en markeerden de elektrische verwarmingsknop van de badkamers
in Laarzicht, zodat deze niet meer per ongeluk
aangaat. De verlichting in de keuken en de
brasserie is vervangen.

Als ik de Brasserie uitloop zie ik vanaf het balkon
Carla alweer in een geanimeerd gesprek met
een groepje bewoners. Tonnie is verdwenen,
weer aan het werk natuurlijk…
BB
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Er is veel aan bewustwording gedaan. We
voerden meer dan 70 Energiecoach-gesprekken
met de bewoners zodat ook zij met meer kennis
kunnen besparen. Het Energiestel Bon en Jell
gaven hun tips direct aan bewoners en collega’s.
En met de Warme Truiendag, de Energiebingo,
de Energiequiz, de duurzaamheidslezing en het
Naaiatelier is op een ludieke wijze veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Wat heeft
het tot nu toe opgeleverd? We bespaarden
in drie maanden tijd al 6.000 euro. De laatste
weken zelfs tot bijna duizend euro per week.
Want besparingen, technische maatregelen
en vooral ook het gedrag, hebben naar het
einde toe steeds meer invloed. Het leuke is dat
deze veranderingen niet stoppen na 28 maart.
Sterker nog, er is een milieubeleid en een jaarplan voor 2019 opgesteld, met een duurzaam
meerjarenonderhoudsplan. In de toekomst
worden meer energiebesparende maatregelen
toegepast, zoals het plaatsen van zonnepanelen, een elektrische bus, laadpalen voor auto’s,
doorstroombegrenzers op de kranen enz.
De ‘derde helft’ begint 9 april. We bekijken
dan wat de mogelijke vervolgstappen zijn om
in de toekomst te verduurzamen. Vooral het
afvalbeleid en het verminderen van afval komt
dan op de agenda te staan. De Energiestrijd
riep bij veel bewoners heimwee naar vroeger
op. Toen deed je een extra trui aan, als je het
koud had. En dat terwijl de mensen nu de verwarming een graadje hoger zetten. Besparen
is eigenlijk heel logisch!
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Kees Horvers van
Kapsalon Horvers
Wie kent hem nog, de Lollykapper?
Een steekproefje in Het Laar levert
veel reacties op! De Lollykapper
staat blijkbaar bij velen nog in het
geheugen gegrift.
“Ja, zo werd ik genoemd.
De Lollykapper met de olifantenstoel. De kinderen kregen bij mij
altijd een lolly en ik had een speciale
kinderstoel in de vorm van een
olifant.”

De eerste
kapsalon van
West stond
bekend als de
lollykapper

Kees (94) en Hetty (88) Horvers-van Cuijck
halen herinneringen op aan de zaak aan
de Postelse Hoeflaan. “Op de hoek met de
Brunostraat had ik mijn kapperszaak voor
heren en kinderen. Tegen mijn zaak aan in
de Brunostraat zat Van Heeswijk, dat was de
dameskapper. Ik was de eerste kapper in West.
Van 1961 tot 1999 stond ik in de zaak.”
Als 15-jarige jongen leerde Kees het vak bij zijn
oudere broer die kapper was in Loon op Zand.
“Scheren een dubbeltje, knippen een kwartje,
zo was het toen.” Toen hij 16 was ging hij naar
de kappersschool. Daar legde het groepje
kappersleerlingen van toen het fundament
voor een jarenlange vriendschap. “Dat was de
kappersclub. Door de jaren heen bleven we
ons telkens twee avonden per maand bijscholen in het kappersvak. Dat vond dan plaats in
Hotel de Lindeboom aan de Heuvel. We waren
een hechte groep verschillende kappers uit
Tilburg, Waalwijk en Goirle. We zijn ook wel
eens samen naar Engeland geweest.”
Na de kappersschool kwam Kees in dienst van
kapper Van den Broek aan de Besterdring.
Hetty ging daar met haar kleine neefje naar
toe, die moest geknipt worden. “Zo leerde we
elkaar kennen”, vertelt ze. Hetty had wel oog
voor kwaliteit, ze was zelf namelijk ook kapster. Ze werkte als 16-jarige bij dameskapper
Brands op de Korte Heuvel, daarna werkte ze
nog zeven jaar bij Keulen in de Willem II-straat.
Toen ze trouwde met Kees stopte ze met
werken in de kapsalon. Ze kregen drie kinderen, allemaal dochters, waarvan er ook eentje
kapster is geworden.
Eind jaren vijftig begon de bouw van een
nieuwe wijk in Tilburg, Tilburg-West. Kees
vertrok bij Van Den Broek om zijn eigen zaak
te beginnen. “De zonen van Van den Broek
begonnen in de jaren daarna ook een eigen
kapsalon. Eentje aan het Westerpark en
eentje in de Heikant in Noord.”
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Kapsalon Horvers
was snel vermaard onder
de gezinnen in
West. Hij had
ook nog twee
jongens in
dienst.

klantje in
de olifan
tens

toel

“Elke woensdagmiddag
stond de zaak helemaal vol met moeders en
kinderen. Ze wilden allemaal op de olifantenstoel, dus ze moesten nummertjes trekken wie
aan de beurt was.” In de jaren zeventig kreeg
Kees er een extra bijverdienste bij. “Vertegenwoordigers kwamen vragen of ze sigarettenen condoomautomaten aan mijn buitenmuur
mochten hangen. Ik deelde mee in de winst.
We zeiden altijd dat we van het geld van de
condooms elk jaar op vakantie konden!”
lachten Kees en Hetty.
Het waren mooie tijden. “De sfeer, de gezelligheid, de klanten die ook kwamen om de krant
en de leesmap te lezen. Ik schonk altijd lekkere
koffie. Ik had klanten van buiten de stad. Ze
stonden om 8.00 uur al voor mijn deur te
wachten om geknipt te worden.” Inmiddels
woonde het gezin aan de overkant in de
Brunostraat. Als de zaak sloot liep Kees altijd
met zijn geldla met papiergeld en kleingeld
over straat naar huis. “Dat vonden ik en de
kinderen niks”, zei Hetty. “Hij legde gewoon er
gewoon een krant overheen.”
Kees werkte tot zijn 75ste in de zaak. “We
verhuisden naar de Voltstraat. Toen nog kwam
ik bij een paar van mijn klanten thuis om ze te
knippen. Dokter Lansink bijvoorbeeld, die aan
de Wandelboslaan woonde. De dokter heeft
zelfs nog in Het Laar gewoond. Mijn dochter
knipte hem nog de laatste jaren in Laarhoven.”
Kees verkocht de zaak net voordat de euro
kwam aan een ander. Ook nu nog zit er nog
steeds een kapsalon in.

Het interieur van de kapsalon
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ASKRUISJE
“Iedereen die zijn askruisje met Pasen
nog heeft staan, krijgt van de pastoor
een pakje zegt mijnheer de kapelaan.
Was er daarom langsaf, en blijf ver van
je kruisje af”.
Aswoensdag, de eerste dag na carnaval,
is de eerste dag van de 40 dagen durende
vastentijd die loopt tot Pasen ( de zondagen niet meegerekend). Aswoensdag
is een dag van boetedoening waarop
de gelovigen een kruisje van as op het
voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen
zij berouw voor hun begane zonden.

Maak kennis met
de Bewonersraad van Het Laar

Uit: Prent uit Rooms Leven van 26 februari 1955.

Het heeft even geduurd, de samenvoeging van Cliëntenraad en Huurdersvereniging naar de nieuw gevormde
Bewonersraad. Recent is die geformaliseerd. Daarmee is nu een koepel
gerealiseerd die de belangen behartigt
van alle (wijk)bewoners van Het Laar.

‘t Laorkoor
Brasserie. Ge zult ze wel is ‘nne keer geheurd
hebbe. Ze zèn best wel goed. Lest heurde ik
ze zellefs ‘Die Forelle’ van Fraans Sjoebert
zinge. Dan moete wel van hôoge hèùze koome.
’t Waar tot veur kort ‘n gemengd koor meej
slechts êene man die naor de naom Jan van
Beurden lèùstert. Jan zingt verèkkes goed. Van
alle muziekwèèrke kentie zowel de bas- as de
tenoorpertij èùt z’nne kop. En as ’t moet zingtie
ze nog tweestemmig tegelèèk ôok. Moete gij
is probeere.
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Ge begrèpt wel dè Jan gin êen rippetiesie
mist. Hij wordt deur de vrouwe op haande
gedraoge. Gekoesterd kunde gerust zegge.
Ge moet weete dè Jan indertèèd meej veul
moejte ‘t toch mar veur mekaor heej gekreege
detter ‘nne leejestop veur manne ingevoerd
wier. Mar effe geleeje heej zich tóch ‘nne tenoor as lid aongemeld. Jan heeter ‘nne rievaol
bij. Ik weet nie offie daor blij meej moet zèèn.
Vraoget Jan zellef mar is…

Veel omvattend, zo kun je de werkzaamheden
van de Bewonersraad omschrijven. Hoe is dat
efficiënt in te richten? Ingrid van Broekhoven,
ambtelijk secretaris van de Bewonersraad licht
toe: “We hebben zes adviescommissies in het
leven geroepen. Iedere commissie buigt zich
over een ander thema, van wonen en huren,
zorgzaken, lief & leed tot organisatorische
vraagstukken, proeverij en evenementen.
De adviescommissies bestaan uit bewoners
die huren en/of zorg ontvangen, mantelzorgers,
contactpersonen. Van elke commissie zit een
lid in de Bewonersraad. Deze koppelt alle
informatie terug. Zo komt vanuit alle geledingen informatie bij ons binnen.” Dit stelt
de Bewonersraad in staat de belangen van
alle bewoners optimaal te behartigen wat
weer bijdraagt aan de missie van Het Laar:
Aangenaam leven met Het Laar.

Jos Naaijkens

Om als Bewonersraad goed zichtbaar te worden,
plaatsen ze in iedere editie van de Babbelaar
een bericht. Wie ook een bijdrage wil leveren
en mee wil praten in een adviescommissie kan
zich via Ingrid i.vanbroekhoven@hetlaar.nl
aanmelden.
9
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Iedere mòndag rippetêere ze trouw in de

“De bedachte constructie is uniek in Nederland,”
zegt Ingrid. “In klein comité zijn we anderhalf
jaar bezig geweest om te kijken hoe we de
belangen van de (wijk)bewoners van Het Laar
het beste vorm kunnen geven. Ook vanuit
juridisch oogpunt moest gekeken worden naar
de mogelijkheden binnen de gestelde kaders.
Zowel de Overlegwet voor de huurders als de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling
is opgenomen in het reglement van de Bewonersraad. Een boeiend proces en leuk om mee
te mogen maken.” Vanaf 26 februari is Jip
Taminiau de voorzitter, Jos Spijkers de vicevoorzitter en Harry Keusters de penningmeester.
Ingrid zet zich al jaren met plezier in voor Het
Laar. Als ambtelijk secretaris is ze in dienst van
de Bewonersraad en de adviescommissies.
“Ik vervul een verbindende en coachende rol.
Samen kunnen we proactief een bijdrage leveren door mee te beslissen en mee te denken
over wat we willen en waar we naartoe gaan.
Een mooie uitdaging!”

Ontdekken wat mogelijk is
Het welzijn van de bewoners, het betrekken van mantelzorgers en medewerkers
trots maken op hun werk, het gevoel
ertoe te doen en te ontdekken wat er
mogelijk is, dat staat allemaal centraal
in Waardigheid & Trots. Het Laar investeerde binnen dit kader in 2018 in extra
voorzieningen en maatregelen en gaat
daar in 2019 mee door. Een greep hieruit
lees je hier.
In 2019 is er een flinke groep nieuwe teamassistenten aangesteld, zoals Joyce en Lizz.
Ze ondersteunen in het dagelijkse leven en bij
activiteiten, en geven vooral de individuele bewoner aandacht. Daardoor is er meer rust

en tevredenheid gecreëerd, de bewoners
varen daar wel bij. Door deze extra inzet in de
huiskamers van Laarhoven, kunnen andere
groepjes bewoners nu makkelijker met de
medewerkers op stap. Een rondleiding en een
biertje drinken in de nieuwe LocHal, naar het
circus de dieren aaien en een bezoek aan het
Willem II stadion, daar is nu meer ruimte voor.
Zo ook het optreden van zangkoor de Lariebellen, onlangs bij Joannes Zwijsen, waar veel
inzet van medewerkers en vrijwilligers nodig is.
Maar dan heb je ook wat! Het is genieten om
de blije gezichten van de bewoners te zien.
Dat mogelijk te kunnen maken, is voor veel
mensen de reden dat ze graag in de zorg werken.
Sinds een aantal jaar worden in Laarhoven

miMakkers ingezet. Door contact met de
miMakker zijn bewoners alerter, levendiger en
hebben meer plezier. Eerst kwamen miMakkers
Mariëlle en Angelique een ochtend per week,
nu een hele dag. Religie is voor veel bewoners
van groot belang, ook al is dementie in een
vergevorderd stadium. Het biedt troost, veiligheid en herkenning. De muziek, de rituelen en
de verhalen blijven voortleven. Het Laar kiest
daarom ook voor extra inzet van de geestelijk
verzorger. Muziektherapeute Tineke de Vogel
brengt met haar muziek bewoners in een
andere stemming. Ze komen uit een verzonken
situatie en gaan licht heen en weer wiegen,
voeten beginnen onder tafel te dansen en ze

zingen mee. Dat is de kracht van muziektherapie, Het Laar besteedt hier ook extra uren aan.
In de loop van 2019 zullen ook een muziekstoel
en Cradle worden aangeschaft. Beide geven
de bewoners prikkels door middel van muziek:
de stoel individueel en in rust, de cradle maakt
in contact met anderen geluid. Daarnaast zal
de binnentuin van Het Laar deels ingericht
worden als beweegtuin. Er wordt onder andere
een interactief pad gerealiseerd met diverse
buitentoestellen die bewoners uitnodigen om
te bewegen. Wanneer dit alles gerealiseerd
zal zijn, zal de Babbelaar daar voor u opnieuw
aandacht aan schenken.

In the Picture
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Uw mening telt

Het Laar houdt periodiek vinger aan
de pols om te weten hoe de bewoners
het wonen, de zorg- en dienstverlening ervaren. Bent u hier tevreden
over? Wat vindt u belangrijk? Wat
vindt u dat we beter kunnen doen en
waar bent u echt dik tevreden over?
Allemaal vragen die de moeite waard
zijn om te stellen, want de bewoner,
thuiszorgcliënt of contactpersoon is het
beste in staat om een oordeel geven
over al deze zaken in Het Laar. In april
en mei zal Facit, het onafhankelijk
onderzoeksbureau het waarderingsonderzoek weer uitvoeren in Het Laar.
25 April komen drie interviewers van
Facit in Het Laar. Zij kunnen bij de
bewoner aanbellen met de vraag of ze
aan het interview willen meewerken.
Dit is vrijwillig, maar we stellen het erg
op prijs als u hieraan wilt meewerken.
De contactpersonen en de thuiszorgcliënten ontvangen in mei een vragenlijst. We hopen van harte dat u deze
invult en terug stuurt naar Facit.

Samen naar beter eten
in de zorg

De keuken van Het Laar volgt het landelijke programma Duurzaam
en Gezond aan Tafel. Lekker, gezond en duurzaam eten in de zorg
draagt bij aan een goede gezondheid en kwaliteit van leven. Hoe de
kwaliteit te verbeteren en verspilling te verminderen staan centraal.
De resultaten van de training tekenen zich nu al af in Het Laar. Zo
koopt Het Laar meer in bij streekbedrijven voor producten zoals
rundsvlees, eieren, brood en gebak. Tevens gaan we over op fairtrade koffie en thee. Het afval is verminderd door composteerbare
bestekenveloppen en servetten en het vervangen van de melkcups
en suikersticks door grootverpakkingen. Afval wat overblijft wordt
gescheiden afgevoerd.

Vergeet me Niet

Meer dan 100 bezoekers kwamen op de spreker af die Het Laar voor
13 maart had geboekt voor Vergeet me Niet. De jonge Vlaming Kasper
Bormans, geboren in 1987, heeft nu al een imponerende staat van dienst.
Zijn lezing, naar aanleiding van zijn boek ‘Wat Alz?’ was een interactieve
beleving over emotie, het zintuiglijke en het onbewuste. De bezoekers
leerden over speciale communicatie die de sleutel is om mensen in
beweging te krijgen, ook als je moeilijk toegang tot hen krijgt. De drukbezochte Vergeet-Me-Niet-avonden in Het Laar zijn speciaal voor iedereen die meer wil weten over dementie. Ook gasten buiten Het Laar zijn
welkom. Informatie staat voorop, het delen van ervaringen volgt in het
tweede deel van de avond, als interactie met de gasten plaats vindt.

Boerenbruiloft in Het Laar

Antje van Tutten en Bartje den Bolle zijn op 5 maart
door meneer pastoor en zijn rechterhand in de
onecht verbonden. Antje en Bartje, in het dagelijkse
leven Albert de Cock en Anna Buizer, schoven elkaar
in traditionele kledij de ringen, gemaakt van wortel
en een spruitje, om de vinger. Op carnavalsmaandag
is deze boerenbruiloft inmiddels uitgegroeid tot één
van de hoogtepunten van carnaval in Het Laar. Mede
door het bezoek van een groot aantal dweilorkesten.

Supervisie bij de miMakkers
Voor mensen met dementie is er de miMakker, de
contact-expert, clown en zielemaatje in één. MiMakker ben je niet zomaar. Eerst volg je een opleiding,
daarna vorm je je eigen personage en werk je samen
met je collega-miMakker aan de perfectionering
daarvan. Als je gecertificeerd bent en eenmaal
aan het werk gaat, word je regelmatig bijgeschoold
tijdens terugkomdagen. Onlangs was in Het Laar
de supervisiedag waar een aantal miMakkers uit de
regio samen werken aan verbetering en perfectionering. Ze werden door elkaar en door een docent
beoordeeld. ’s Middags kregen ook de bewoners
nog even een bezoek van deze kleurrijke groep.

ril
Maak een reis met de VR-b
Laar maakten in

Medewerkers en vrijwilligers van Het
bril. Met deze reis
februari en maart een reis met een VR- ontwikkeld,
a is
van 15 minuten, die door Into d’Menti
and met demenstapten ze een nieuwe wereld van iem . Ook tijdens
nen
tie, op een bijna levensechte wijze bin
eid geboden deze
de Open Dag is bezoekers de mogelijkh Laar investeert
. Het
reis te ervaren door de bril te dragen
het is om met
hoe
in deze beleving. Want als je ervaart
nsen met dementie
dementie te leven, dan begrijp je me
het contact als minbeter. Daardoor ervaar je de zorg en
tact met mensen
der zwaar en maak je makkelijker con
met dementie.
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Het St. Josephgesticht
In december van jaar 1900 stuurt zuster
Vincentiana een kaart met de afbeelding
van haar woon- en werkadres, het St.
Josephgesticht, naar haar broer. Ze is lid
van de congregatie Zusters van Liefde van
de Oude Dijk te Tilburg en werkzaam in
het tehuis aan de Lange Nieuwstraat.
De tekst op de kaart luidt: ‘Zalig Nieuwjaar
Dierbare Broer. Zr. M. Vincentiana’ Zuster
Vincentiana (Johanna Theodora Bakker) is in
1875 geboren te Amsterdam. In 1904 is ze op
29-jarige leeftijd te Moergestel overleden.
In 1888 werd het monumentale St. Josephgesticht in gebruik genomen. Het was één
van de eerste ‘woonzorgcentra’ in Tilburg.
Voor die tijd was het een luxe woongelegenheid. Er waren drie klassen. Betalende bewoners verbleven op de 1e klasse. Ze hadden
een eigen zit-slaapkamer. Deze zogenoemde
‘klassekamers’ waren in de minderheid. De
kosten bedroegen in het begin ongeveer 400
gulden (nu € 181,51) per jaar. Dit was exclusief
geneeskundige behandeling, apotheek- en
begrafeniskosten. Verder verbleven er nietbetalende bewoners op de 2e en 3e klasse.
Zowel gehuwde als ongehuwde mannen en
vrouwen sliepen gescheiden van elkaar op
zalen. Het benodigde geld voor de armlastige
bewoners werd verkregen uit schenkingen
en kerkcollectes. De eerste jaren werden er
strenge regels gehanteerd. Eens per maand
kregen de bewoners de gelegenheid om uit te
gaan. Maar kwam je dronken thuis, dan kon je
de volgende uitgaansdag wel vergeten.

Genieten van
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2. Bij ziekte of sterfgevallen kan moederoverste toestaan, dat men een bepaalde
tijd uit mag.
3. Degene die zich zonder verlof van moederoverste buiten de schansmuur begeeft zal
uit het gesticht verwijderd worden.
4. Een eerbiedig gedrag ten opzichte van de
zusters is vereist. De namen van degenen
die zich schuldig maken worden bij het
bestuur bekend gemaakt.

Het is vrijdagmorgen als muziektherapeute Tineke de Vogel de huiskamer
in Laarhoven binnenwandelt. Een grote
gitaar op de rug en muziekinstrumenten
in haar hand. Het vriendelijke goedemorgen doet de bewoners opkijken.
In ruil daarvoor krijgt ze soms een lach
en een goedemorgen terug. Met harmonieuze klanken begint ze gedoceerd
haar gitaarspel.

De bewoners werden aan het werk gezet. De
mannen moesten tuinieren, timmeren, kleren
maken, matten vlechten en schoenen lappen.
De vrouwen gingen naaien en breien. De naam
St. Josephgesticht werd door het bestuur in
1907 vervangen door St. Josephgasthuis. Gasthuis klinkt wat beter dan gesticht. Momenteel
is op het terrein aan de Lange Nieuwstraat het
wooncomplex Clarissenhof verrezen.

Na verloop van tijd gebeurt wat Tineke in
het voorafgaande interview heeft verteld.
Bewoners komen langzaamaan uit een verzonken situatie en gaan licht heen en weer
wiegen of voeten beginnen onder tafel te
‘dansen’. Sommigen zingen mee of klappen
op het ritme van de muziek, zeker bij het
liedje Tulpen uit Amsterdam. De liedjes uit hun
jeugd roepen herinneringen op en geven een
thuisgevoel. Het laat meteen de kracht zien
van muziektherapie; het brengt deze bewoners
in een andere stemming. “Dat komt omdat ik
heel doelgericht gebruik maak van muzikale
middelen. Anders dan bijvoorbeeld muziek via
een radio kan ik met muziek inspelen op wat ik
zie gebeuren. Muziek stelt mij in staat interactie
aan te gaan, het sluit aan bij wat de bewoners
nog kunnen en geeft plezier”, vertelt Tineke.
Ze speelt in op een scala van emoties en zorgt

Jos Naaijkens

Enkele regels:
1. De mannen mogen eens per maand een
dag van 10.00 tot 17.00 uur uit, maar
herbergen of zogenaamde kroegen zijn
verboden. Als de uitgaansdag samenvalt
met de kermis wordt een andere dag gekozen.
Bronnen. Anton van Oirschot,
“Nooit te oud om te leven”, Tilburg, 1988
www.regionaalarchieftilburg.nl

15

< >
>

14
14

ervoor dat er contact ontstaat. “Waarom ik dat
een succesmoment vind? Omdat we dan voor
even samen zijn in het hier en nu. Dan zie ik
saamhorigheid, een rustigere sfeer en kalmte
in de groep ontstaan.”
Uit onderzoek met hersenscans is gebleken dat
muziek verbindingen tot stand brengt tussen
de verschillende hersengebieden. Dat gebeurt
al bij het zingen van een lied. Vul je dat aan met
het spelen op een instrument en beweging,
dan ontstaan er nog meer verbindingen in de
hersenen en worden er neurale systemen geactiveerd. Binnenkort start Tineke met de training
Neurologische muziektherapie. Deze methode
biedt ondersteuning bij verstoorde hersenfuncties zoals bijvoorbeeld taal en spraak, beweging,
coördinatie en concentratie.
Communiceren met mensen met dementie
is niet altijd makkelijk. Muziek kan hierbij een
waardevol hulpmiddel zijn. Tineke glimlacht:
“Ik maak weleens mee dat een echtgenoot
aanschuift. Zodra ik begin met muziek maken
en zingen pakt hij de hand van zijn vrouw vast.
Hij beweegt haar hand op het ritme van de
muziek. Af en toe reageert ze met een klank. Ik
zie een diep contact tussen man en vrouw ontstaan. Daarom zijn familieleden, mantelzorgers,
vrijwilligers en verzorgenden altijd welkom op
de vrijdagochtend of -middag om het effect van
muziektherapie te ervaren.”

Wist je dat Hugo Borst
leerlingen in de zorg bezocht?
Dinsdag 5 februari was Hugo Borst op bezoek
bij de School voor Zorg en Welzijn in Tilburg.
Hugo Borst is een bekend voetbaljournalist, maar staat de laatste jaren vooral in de
belangstelling door de columns die hij schreef
over zijn moeder, die aan dementie leed.
Mede dankzij Hugo’s strijd in de media voor
de verpleging van ouderen, maakt de politiek
meer middelen vrij voor de ouderenzorg.
Hugo was uitgenodigd door Joanne van Erve,
die in Het Laar de opleiding Verzorgende-IG en
Maatschappelijke Zorg volgt. Hij ontroerde de
studenten en medewerkers met de verhalen
over zijn moeder die aan dementie leed. Hij
vertelde over haar achteruitgang, over het
verdriet om het verlies, over de liefde en
de zorg in de woongroep van zijn moeder.
Joanne: “De ontmoeting met hem heeft veel
indruk op me gemaakt. Hij motiveert me nog
meer om er te zijn voor de oudere mens.
Geweldig hoe hij als voetbaljournalist veel
heeft bereikt voor de zorg voor kwetsbare
dementerende ouderen.”

In een hutje in de bergen
Op een goeie dag, midden mei 1992, ik was
net bevallen van onze dochter, besloot ik
om maar eens een huisje te gaan huren in
Namen. Gezellig, met ons pasgeboren kindje
even alleen in een hutje in de bergen…
Nu was ik in die tijd al nooit blij met de
goedbedoelde ‘bemoeienissen’ van mijn
ouders, maar deze keer toch helemaal niet:
ZE WILDEN MEE, wat nu?:
“Nou nee pa en ma, ik ga alleen daar zitten,
ik wil een sabbatical, even weg hè?, time
out, uitrusten, vakantie had ik nodig, dat
snappen jullie toch wel?, …”
Doch: eenmaal hoog in de bergen in onze
vakantiebestemming aangekomen was ik
met mijn zeer jonge kindje toch wel heel
erg op mezelf aangewezen en waren er de
gemakskes van ons éigen huisje heel erg ver
te zoeken. Ik zag grote beren op de weg en

Een
kruimeldief
als buik

Toevallig vertelde Joanne een keer aan een
man bij Het Laar, dat ze Hugo Borst graag
zou willen ontmoeten. “Laat deze man nou
Hugo via een neef van hem kennen. Hij zei:
‘als jij een brief schrijft, dan zorg ik ervoor
dat Hugo Borst die krijgt’. In die brief heb ik
hem gevraagd of hij op school een lezing
wilde geven. En zo geschiedde.”

Met de Energiestrijd nog in
de benen, wordt nu de eindsprint ingezet in Het Laar. De
komende maanden zal de
afvalstroom in kaart worden
gebracht met als doel om te
minderen. Om ook deze opdracht
kracht bij te zetten, gaf Het Laar een
kunstenaar de opdracht om met
afval kunst maken.

in en rond ons vakantiestulpje, en blijkbaar
voelde onze dochter hetzelfde want ze was
zeer ontevreden in haar nieuwe onderkomen
en ze jengelde de halve tijd de boel bij elkaar.
Kortom, het was tobben. Ik was daarom heel
erg blij met het telefoontje van mijn vader
dat ze ‘even’ op de koffie zouden komen…
Dit ‘even op de koffie komen’ resulteerde in
een heerlijk knuffelweekje voor ons moeder
en onze dochter én in een uitgaansweekje
voor onze pa en mij. Mijn zelfgekozen sabbatical was een soort vluchtgedrag waarvan
ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet
kan zeggen hoe ik daar in hemelsnaam op
ben gekomen, maar die uiteindelijk werd
omgebogen tot een onvergetelijk samenzijn
door de vasthoudendheid van onze Pa en
ons Moeder. Waarvoor hier, postuum,
nogmaals mijn dank.

Tim Hobbelman van Studio Hobbelman uit
Tilburg gaat een dag per week in Chapeau!
aan het werk. U ziet zijn kunstwerk wekelijks
groeien. Om alvast een indruk te krijgen
van zijn kunsten, staat en hangt er rond de
leestafel bij de receptie een aantal van zijn
recente stukken. Als u goed kijkt, herkent u
daarin gebruiksvoorwerpen die u ook in
uw eigen huishouden gebruikt. Grappig,
mooi en absurd om te zien hoe treffend
een afgedankt voorwerp ineens bepaalde
trekken van een dier in zich heeft!

BB
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Er-op-uit!

Vrienden maken het verschil

Filippine

1
2
3
4

Huiskamerorgel voor u

5

Op de 13e etage staat een huiskamerorgel, zo
eentje die veel mensen vroeger in hun gezin
hadden om de kinderen wat muzikaliteit bij te
brengen. Het orgel is ons geschonken en bewoners mogen er op spelen wanneer ze willen. Gaat
u eens kijken of het wat voor u is. U mag gewoon
gaan spelen en hoeft zich nergens aan te melden.

Dank je wel

Leny Verhoeven van de redactie kreeg van veel
Laarbewoners de vraag of ze Het Laar via de
Babbelaar konden bedanken voor de prachtige
foto’s die tijdens het kerstdiner gemaakt zijn. Bij
deze plaatsen we dit bedankje. De foto’s, van
fotograaf Peter Jan Fernhout, waren inderdaad
prachtig. We bedanken ook Cees Cornelissen
voor het uitzoeken van de foto’s en maken van
het prachtige fotoalbum met foto’s van het
kerstdiner, dat op de leestafel ter inzage ligt.

Bloemschikken

De eerste keer op 26 februari was het een groot
succes: bloemschikken. We waren lang op zoek
naar vrijwilligers die dit wilden begeleiden. Tot
één van onze bewoners opgenomen werd in het
ETZ Elisabeth en daar met vrijwilligers kerststukjes
maakte. Ze vroeg gewoon of Ria en José dit ook
in Het Laar wilden komen doen. En zo geschiedde
het. 16 april is het weer bloemschikken. Informeer
bij Aniëla Govaarts of er nog plaats is.

Hoe noemde men de eigenaar van
de zaak met de olifantenstoel?
2 In de ‘Tilburgse Taol’ gaat het over het…
3 Vrouwelijk lid van de mobiele brigade
binnen Het Laar.
4 Wat was de naam van het eerste
bejaardenhuis in Tilburg?
5 Hoeveel dagen zijn de miMakkers per
week aanwezig in Het Laar?
6 Wat is Jan van Beurden in het Laarkoor?
7 Waarheen ging BB met haar jonge kindje
in ‘Ons Moeke’?
8 Wie maakte er van afval een bruidsjurk?
9 Wie stak er op ‘NLDoet’ de handen uit
de mouwen?
10 Wat krijgt u tijdens ‘Genieten van Succesmomentjes’?

1

6
7
8
9

Na een geweldige start vorig jaar van ‘Vrienden
van Het Laar’ willen we in 2019 ook van ons
laten horen. Dankzij de vrijwilligers en de
‘vaste steentjesplakkers’ krijgt het benkske
in de doorloop naar Laarhoven steeds meer
kleur. Het zou fijn zijn als we met het goede
weer, waar we al volop van genieten, spoedig
het benkske kunnen gebruiken. Wij nodigen
iedereen nog uit om te komen plakken. Elke
dag tussen 10.00 en 12.00 kunt u samen met
een vrijwilliger nog aan de slag met het benkske.

10

Als bestuur van de Vrienden van Het Laar
zijn we ook al weer druk in de weer voor de
invulling van dit jaar. Als u ideeën hebt om het
welzijn van onze bewoners te bevorderen, laat
het ons weten. Want daar doen we het voor!
Naast het plannen en organiseren van activiteiten zijn we ook aan het kijken hoe we het
budget op peil kunnen houden om het aangenaam leven in Het Laar gestalte te kunnen
blijven geven. Met ontvangen gelden kunnen
we initiatieven blijven realiseren die niet uit
het reguliere zorgpakket worden gefinancierd.
Draagt u Het Laar ook een warm hart toe en
wilt u ons steunen? Meldt u aan als donateur.
De Stichting Vrienden van Het Laar is aangemerkt als ANBI waardoor donaties financieel
aftrekbaar zijn.

Los de filippine op, de antwoorden vindt u
in deze Babbelaar.

Woordzoeker

Actie			 Kraambed		
Tempel
Arbeid			 Lelie			Thuisbankieren
Basis			Nevel			 Vedel
Brandstichten		 Oproep		
Veldrit
Carre			Overvalwagen Viool
Garnituur		 Palet			 Wafel
Geheim		 Pukkel			 Walrus
Glitterpak		 Rebels			 Wapen
Grens			 Reclamemiddel Wetmatig
Hitte			 Rekenmodel		 Winnen
Incompetentie Rietvoorn		
Witheet
Irritant
Slurf			 Witje
Tekenvel
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.
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De goede oplossing is de vorige keer door
oplossing:
de heer Schaapveld gegeven, die daarmee
een cadeaubon van Het Laar heeft gewonnen.

Wij zijn blij met elk bedrag. U kunt jaarlijks
maar ook maandelijks een vast bedrag
storten. Het rekeningnummer is NL19 RABO
0191275468 t.n.v. Vrienden van het Laar.
Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

colofon
Redactie: Myriam Krol, Jan van Beurden, Leny Verhoeven-van Gorp,
Harrie Janssen, Aniëla Govaarts, Jos Naaijkens, Bep Dierckx
Teksten: Myriam Krol, Bep Dierckx, Jos Naaijkens, Erica Theloosen.
Fotografie: Peter Jan Fernhout, Myriam Krol, familie Horvers, Angeline
Swinkels, Cees Cornelissen, Mariëlle Frijters, Aniëla Govaarts
Vormgeving: Karin Caron, Idefix VC.
Drukwerk: DekoVerdivas Tilburg
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De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van
Het Laar en verschijnt in een oplage van 550 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

Handen uit
de mouwen!
NLDoet is dìe dag in het jaar waarop mensen vrijwillig
hun handen uit de mouwen steken voor het welzijn
van anderen. Dit jaar werd Het Laar op 15 maart
dubbel verwend. De medewerkers van VISSERgroen,
die ook de nieuwe tuinen van Het Laar hebben
aangelegd, maakten dit keer de tuinen lenteklaar.
Daarbij timmerden ze nieuwe marktkramen voor
de maandelijkse markt van Het Laar. En als
klap op de vuurpijl overhandigden ze een
cheque van 4000 euro. Daarmee zijn in één
klap alle materiaalkosten vergoed. Wat een
prachtig gebaar van dit topbedrijf!

