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PREZO audit

Hoe staat het met de kwaliteit in Het Laar?
Doen we wel de juiste dingen en doen we de
dingen wel goed? Het bezoek van de auditoren
van Perspekt aan Het Laar op 20 juni is zo’n
gebeurtenis waarbij de puntjes echt op de i
worden gezet. Ook al wordt iedere dag aan
kwaliteit gewerkt, toch is zo’n dag bijzonder.
De auditoren van Stichting Perspekt bezochten
Het Laar en beoordeelden de organisatie, met
name op de geleverde prestaties. Hierbij gaat
bijzondere aandacht uit naar de wijze waarop
Het Laar haar kwaliteit van zorg en dienstverlening borgt en waar mogelijk verder verbetert.

Een groot compliment
Donderdag 20 juni was een spannende dag.
Vier auditoren van Perspekt hebben met veel
bewoners, medewerkers en vrijwilligers van
Het Laar gesproken en waren daarover zeer
enthousiast! Zij gaven aan een ‘Aangename
dag’ te hebben gehad en onder de indruk
te zijn van Het Laar.
De terugkoppeling van de auditbevindingen
was heel positief: een groot compliment voor
al onze medewerkers en vrijwilligers. De auditoren bestempelen Het Laar als een mooie en
krachtige organisatie met een sterke visie. Een
organisatie waarin goede zorg wordt geleverd.
Tevens constateren de auditoren dat wat mooi
uitgewerkt staat op papier, ook daadwerkelijk
in de praktijk wordt aangetroffen. Op deze
plaats wil ik dan ook iedereen hartelijk danken
voor zijn/haar inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Ik ben jullie dankbaar voor de passie
waarmee elke dag opnieuw met elkaar invulling
wordt gegeven aan een
‘Aangenaam leven voor
onze (wijk)bewoners’.

De auditoren van Perspekt spraken met veel
bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Ze
stelden daarbij vragen zoals: ‘Hoe organiseren,
werken en verbeteren jullie als zelforganiserend team?’ Ze verdiepten zich in documenten:
‘Waar lees ik wat er is afgesproken met
deze bewoner en hoe kan ik zien dat dit ook
gerealiseerd is?’ De auditoren bewogen zich
de hele dag door Het Laar, maar hadden een
sterke focus als rode draad: ‘Voel, zie, ruik en
proef ik hoe stijlvol, bruisend en verzorgd de
medewerkers in Het Laar de aangename dag
met de bewoners realiseren?’ Ze bezochten
de Laarsuite, waar bewoners van Het Laar
met bewoners uit de wijk overdags samen
actief zijn: ‘Dit is wat integratie betekent!’ In
de huiskamers vroegen ze: ‘Vertel, wat doet
u hier en wat vindt u het leukste? Is het eten
lekker? Wie maakt dat klaar? Hebt u geholpen

met groente schoonmaken en gaat u ook wel
eens mee om de boodschappen te doen?
Wat geweldig.’ In gesprek met de Ondernemingsraad: ‘Wat is een van jullie agendapunten
waar jullie succes mee behaald hebben?’
Een vrijwilliger werd gevraagd naar haar
bevindingen: ‘Ik voel me gewaardeerd, ik heb
mijn activiteiten en taken, ik kom hier graag.’
Al met al waren de auditoren zeer enthousiast.
Ze vinden Het Laar een organisatie om trots
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Schrijven gaat me makkelijk af

op te zijn. Tevens constateren de auditoren
dat wat mooi uitgewerkt staat op papier
door medewerkers ook daadwerkelijk wordt
uitgedragen. Het Laar wordt voorgedragen
voor het PREZO VV&T 2017 Gouden keurmerk in de zorg voor Het Laar Zorg Thuis,
Het Laar Verzorging en Het Laar Verpleging.
Er was ook een tip: Wees trots op jezelf en
op Het Laar als woon- en werkomgeving,
want het is een prachtige organisatie!

Interview met psychomotorisch therapeut
Ilonka

20 In en om Het Laar
Het verhaal van

de cover

Met de huifkar over Landgoed de Utrecht naar de Bockenreyder in Esbeek rijden was een van de uitstapjes
tijdens de vakantie van negen Laarhovenbewoners. En wat was het lekker weer die week! Op bladzijde 10 en
11 in deze Babbelaar vindt u een uitgebreid fotoverslag van deze enerverende vakantie!
3
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Paul Simons en Pierre den Braber vormen
een goed koppel. De twee vrijwilligers
verzorgen de vogels in de volière van Het
Laar. Iedere dag komt een van de twee de
vogelbevolking met een bezoek vereren.
De volière is voorzien van dubbel gaas. Dit om
de vogels te beschermen tegen roofvogels
en katten. De vogels gaan tegen de avond uit
eigen beweging het binnenhok in. Hier is het
goed toeven. Volop verschillende zaadsoorten
en helder drinkwater. Een elektrisch kacheltje
houdt in de winter de binnenruimte vorstvrij.
En een verwarmingselement zorgt ervoor dat
het water niet bevriest.
De vogelbevolking bestaat uit parkieten, zebravinken, kanaries en kwartels. Parkieten en
zebravinken vormen steeds een vast koppel. Ze
zijn monogaam. Blijven trouw aan één partner.
De enige kanarieman is uitverkoren. Drie kanariepoppen (vrouwtjes) overladen hem met aandacht. Het zingen gaat hem uiteraard goed af.
Op de bodem loopt een trio kwartels. Twee
hennen en één haantje. Ze kunnen niet vliegen.
Het kwartelmannetje is vrij potent. Eén vrouwtje
zou het te zwaar te verduren hebben. Daarom
krijgt het hennetje gezelschap van een sexgenote.
Er wordt dus door Paul en Pierre best wel
rekening met de behoeften van de kanarieman

en het kwartelmannetje gehouden.
Gezinsuitbreiding vindt er uiteraard ook plaats.
In het voorjaar worden er broedblokken in de
kooi gehangen. Voor elke soort een aangepast
model. Parkieten gaan het liefst door een rond
gat naar binnen. De broedblok van de zebravink
heeft een brede opening. En het nestkastje van
de kanarie heeft metalen spijltjes.
Alle pasgeboren vogels worden als ze ongeveer
een week oud zijn geringd. De gesloten vaste
voetring kan niet meer van het pootje verwijderd
worden. Op de ring staan het jaartal en een
volgnummer vermeld. Ieder jaar heeft de ring
een andere kleur.
Paul en Pierre houden er een goede administratie
op na. Van elk ringnummer worden de vogelsoort,
de ouders en de uiterlijke kenmerken genoteerd.
De jonge vogels blijven tot het voorjaar in de volière. Dan vindt selectie plaats. De broedkoppels
worden overgehouden en de overtollige vogels
worden verkocht.
Door de toegewijde zorg van Paul en Pierre
komen de vogels niets tekort. De volière ziet er
pico bello uit. Je kunt er bij wijze van spreken
van de grond eten. De kwartels die op de
bodem lopen weten er alles van…

Lopen met GERT
Een boterham smeren met trillende
handen? Veters strikken als je vingers
niet goed kunnen knijpen en buigen?
Luisteren naar een verhaal en dat
daarna aan een ander doorvertellen
als je slecht hoort? Dat wordt moeilijk
als je ouder wordt.

Jos Naaijkens

Marleen van Osch werkt als verzorgende 3 IG
in Het Laar. Via de Dementiewinkel huurde ze
een aantal GERT-pakken. Met behulp van deze
gerontologische testkleding (GERT) liet ze haar
teamleden ervaren hoe moeilijk het is om die
alledaagse handelingen goed uit te voeren.
Marleen organiseerde een workshop
Ouderdomssimulatie. Wat beleefden haar
teamleden daar? Door het dragen van de
pakken en het doen van een aantal oefeningen, beleefden ze hoe het voelt om te
verouderen. Een GERT-pak bestaat uit verschillende dingen. Een rugstuk dat rugpijn
simuleert, zware gewichten om borstkas en
benen en stijve zwachtels om gewrichten,
waardoor lopen veel moeilijker wordt.
Speciale brillen en gehoorbeschermers
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maken zien en horen moeilijker. De teamleden waren stuk voor stuk onder de indruk.
Vooral de oefening met de tremor-simulator
was tegelijkertijd hilarisch maar ook pittig. De
tremor-simulator is een handschoen met ingebouwde trilling die hoger en lager gezet kan
worden. De teamleden kregen als opdracht
een boterham met hagelslag te smeren en een
beker water te drinken. Dat ging niet zonder
knoeien! Ze ervaarden letterlijk en figuurlijk
dat ouderdom met gebreken komt.
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Albert de Cock en Ans
Buizer-van den Broeke
Albert de Cock (78) en Ans Buizervan den Broeke (77) wonen sinds
november 2018 in Het Laar. Ze
kennen elkaar nu negen jaar. Hun
kennismaking is bijzonder, want Ans
woonde destijds nog in Californië en
Albert in Tilburg. Die afstand bleek
geen probleem voor het reislustige
koppel.

De lijn
tussen Holland
en Amerika blijft
altijd

Ans, een geboren Rotterdamse, was weduwe
met twee kinderen. Ze leerde een Amerikaan
met Nederlandse wortels kennen, trouwde,
en verhuisde naar Californië in de Verenigde
Staten. Haar dochter ging mee. Haar zoon, al
volwassen, bleef in Nederland. Na 27 jaar
huwelijk overleed haar man op 20 juni in 2007.
Ze bleef voor zijn twee kinderen en haar
dochter. Ans hield al die jaren nog steeds een
appartement in Ridderkerk aan, als uitvalsbasis voor de vele reizen naar haar familie in
Nederland die ze bleef ondernemen.
Albert is een echte Kruik en reisde met zijn
vrouw heel Europa af. Ze hadden geen kinderen, dat maakte op vakantie gaan nog wat
makkelijker. Zijn vrouw overleed 17 juni 2007.
Na drie jaar alleen te zijn geweest trok Albert
de stoute schoenen aan en meldde zich aan bij
Relatieplanet.nl en sloot voor drie maanden
een proefabonnement af. Op de laatste dag
daarvan, plaatste Ans een foto van haar op
de datingsite. “Ik was al drie jaar alleen, en
ondanks dat ik in Amerika woonde, had ik besloten dat ik toch liever een Nederlandse man
wilde leren kennen. Nederland bleef me altijd
trekken. Bij de foto op relatieplanet had ik als
woonplaats Ridderkerk genoemd.” Albert reageerde op de valreep op de foto en toen was
het contact gelegd. “Ondanks dat ze in Amerika
woonde, hadden we een fijn contact. We
konden alleen skypen met elkaar. Zo hebben
we elkaar heel goed leren kennen, voordat we
elkaar in het echt ontmoetten”. Ans besloot
naar Nederland te verhuizen en nu wonen ze
samen in Het Laar.

rt in Florida
Ans en Albe

De Reis

De Holland-Amerika-Lijn (HAL) vormt toch
wel de rode draad in hun reislustige leven,
dat zich bijna altijd afspeelt tussen Holland en
Amerika. In Rotterdam werkte een deel van
Ans’ familie voor de rederij, tevens reisde een
ander deel met de HAL naar Amerika. “Albert
en ik houden van cruisen. Dan kiezen we het
liefst voor de HAL, die bevalt ons het beste.”
Albert en Ans in Alaska

Wilt u vertellen over een bijzondere reis die u heeft gemaakt? Of heeft u nog een
verhaal over een eigen zaak of winkel die u heeft gehad? Laat het weten aan de Babbelaar
door een briefje in de bus te doen, of te mailen naar babbelaar@hetlaar.nl

Bij de Hoover Dam in Nevada
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Maar ook het
vliegtuig pakken
ze regelmatig.
Albert en
Albert: “Sinds
Ans in Ha
waii
we samen zijn,
zijn we al negen
keer naar de Verenigde Staten geweest. We
brengen altijd een paar weken door met Ans’
dochter, daarna reizen we door de States en
voordat we teruggaan, brengen we nog een
week door met de familie.” Ze zijn regelmatig
in Californië geweest, San Francisco, Los Angeles, Hollywoord, Santa Monica. Ze bezochten
de natuurparken van de Grand Canyon en Yosemite, namen een cruise naar Alaska, Mexico
en de Bahama’s. En ze reisden naar Las Vegas,
Florida en Hawaii. In Europa deden ze inmiddels ook veel landen aan en de volgende reis
staat alweer op het programma. Albert: “We
zeggen wel eens dat het geen toeval is dat
onze echtgenoten vlak na elkaar stierven en
wij elkaar nog op het nippertje hebben leren
kennen. Alsof ze op de weg naar de hemel
elkaar tegenkwamen en nog even hebben
geregeld dat wij elkaar zouden ontmoeten.”

Strandleven
“Dag lieverd”
“Kijk vóór je, mager geraamte”.
De Tilburgers kennen het strandleven zowel aan
zee als thuis in de Beekse Bergen. En ze verstaan
daarbij hun talen. De Beekse Bergen bevindt
zich op het terrein dat is gelegen in de gemeente
Hilvarenbeek, maar dat in 1924 en in 1938
aangekocht is door de gemeente Tilburg voor de
aanleg van vloeivelden respectievelijk een militair
oefenterrein. Beide betrokken gemeenten wilden
begin jaren zestig gezamenlijk tot exploitatie van
het terrein overgaan, en in 1962 werd een 70
hectare grote waterplas gegraven waarna in 1964
de Beekse Bergen werd geopend.

‘Schrijven gaat me soms
makkelijker af dan spreken’

Uit het Tilburgs Prente Buukske deel 4, 11 augustus 1967.

De zèùverste (zuiverste) meens van den Heuvel
te Tilburg
‘Modern’, Heuvel 100 in Tilburg. Het was een bekend stèèlvol, sjiek hotel-restaurant. Vanaf 1934 tot
de sloop in de jaren zestig van de vorige eeuw was
Jos van den Brekel de eigenaar. Omdèttie òn de
klèène kaant waar zi iederêen Joske teegen hum.
Hij wier wel de zèùverste, de properste meens van
den Heuvel genoemd. Als een leverancier met een
rekening aan de deur kwam kreeg hij van de vrouw
van Joske steevast te horen: ‘Mènne meens zit op
’t ôogenblik in bad. Hij kan jou naa nie ötbetaole…’
Mijn vader en zijn vrienden kenden de fratsen van
Joske. Op een keer hadden ze ’n aawe badkèùp
(badkuip) op de kop getikt en die voor de deur van
‘Modern’ gezet. Of Joske d’r ôot ingezeete heej
weet ik nie. ’t Waar wel koud. Midde in de wènter…

“De schrijver stimuleerde de bewoners een
naamdicht te schrijven, ook wel een acrostichon genoemd. De eerste letters van elke
regel vormen dan de naam. Dat leverde hele
mooie gedichten op”, vertelt Renee. “Het idee
ontstond om de gedichten te bundelen, we
vroegen iedere schrijver een foto te leveren van
de persoon waarover het gedicht gaat. We
bedachten toen hoe mooi het zou zijn als we
de bundel konden laten drukken en als een
moederdaggeschenk uitdelen in Het Laar. We
krijgen nu zulke goede reacties van de bewoners
op dit cadeau, dat we voor de zekerheid genoeg

Jos Naaijkens

exemplaren hebben laten drukken. De bundels
zijn te koop bij Er-op-uit!”, laat Renee nog weten.
Jeanne van Oosterhout (91) was een van de
16 bewoners die een gedicht schreef over haar
moeder. “Mijn moeder is 98 geworden. Ze had
12 kinderen. Ze was de baas in huis, altijd bezig,
maar op momenten ook lief.” Jeanne laat haar
notitieboek zien, ze schrijft al heel haar leven
gedichten. “Vroeger, als mijn man van huis
was voor zijn werk en de kinderen ’s avonds op
bed lagen, dan schreef ik gedichten. Het gaat
mij veel makkelijker af om mijn gedachten op
te schrijven dan ze uit te spreken.” Twee van
Jeannes gedichten, waaronder het gedicht op
deze pagina, verschenen als nawoord in de
gedichtenbundel.
Thuiskomst
Je zit en wacht
Tot het lot hem heeft thuisgebracht
Onder de lamp in het licht
Je kijkt nog even naar het weerbericht
Want nat is mistig is de straat
Je denkt aan de weg die hij nog gaat
Je zit en wacht en mijmert voort
Tot je opeens zijn auto hoort
Zijn kuch zijn stap ’n sleutel in het slot
Hij is veilig thuis, gelukkig lot
9
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In Chapeau! openden we de nieuwe bibliotheekkasten, met de boekencollectie die door
Bibliotheek Midden Brabant wordt beheerd. Om
dat moment feestelijk in te luiden schonken we
aandacht aan het thema van de Nederlandse
Boekenweek. Dit jaar was dat De moeder De
vrouw. Medewerkers Aniëla Govaarts en Renee
Donders van Er-op-uit! haalden schrijver Eus
Roovers binnen om samen met de bewoners
gedichten te schrijven. Ze schreven gedichten
over hun moeder, dochters of andere belangrijke
personen in hun leven. Het resultaat is een bundel geworden met 19 gedichten, met op iedere
pagina een foto van de persoon waarover het
gedicht gaat.

Ik heb mijn wagen volgeladen…
Met de huifkar over Landgoed De
Utrecht naar de Bockenryder in Esbeek,
de zon schijnt en iedereen heeft goeie
zin. Wat je ook bedenkt als uitstapje, als
de stemming er in zit is het genieten...
En met die stemming zat het wel goed. Opgetogen vertrokken maandagmiddag 17 juni negen
bewoners van Laarhoven naar Lage Mierde.
Met medewerkers Mariëlle, Karin en Kristel en
vrijwilliger Jeffrey als vaste bezetting. Dagelijks
kwamen er nog veel collega’s op bezoek om te
helpen en het mee te beleven. En in de avonden nachturen kwamen Pieter en Agnes nog
extra ter ondersteuning. En zo maakten zij deze

vakantie mogelijk. Ze gingen vijf dagen logeren
in zorghotel De Pastorie in Lage Mierde, een
prachtige oude pastorie tegenover de kerk.
Iedereen, ook de begeleiders, had hun eigen
slaapkamer. Maar je kunt wel stellen dat daar
weinig uren doorgebracht zijn. Want het samen
zijn en dingen ondernemen leverde zoveel plezier en energie op, dat iedereen van ‘s ochtends
vroeg tot ‘s avonds laat wakker en actief was.

kar iedereen via landgoed de Utrecht naar de
Bockenreyder. Het was prachtig weer en op
het terras was het goed toeven met wat lekkers
te eten en te drinken. Na thuiskomst stond ze
een verrassing te wachten. Twee koks van de
Rooi Pannen, waarvan eentje de zoon is van
Kristel, bereidden een heerlijk chique diner. Er
werd tot in de kleine uurtjes getafeld. Woensdag stond Safaripark de Beekse Bergen op het
programma. Maar omdat daar flinke onweer
was voorspeld en het aan de Nederlandse kust
wel zonnig bleek, zette de touringcar koers naar
Scheveningen. Met een bezoek aan aquarium

De begeleiders hadden een afwisselend programma opgesteld met iedere dag een uitstapje
en een leuke activiteit. Op maandag ging de
hele club na aankomst gourmetten in de grote
tuin van De Pastorie. Dinsdag bracht een huif-

Sea Life, koffie drinken in het Kurhaus en wandelen over de boulevard, was dat dagje naar de
zee een echte verrassing. Donderdags ging het
weer in de huifkar naar Museum Dansant, een
kermis- en draaiorgelmuseum in Hilvarenbeek.
Op de afsluitende avond waren ook de familie
van de bewoners en andere collega’s en vrijwilligers genodigd. Als klap op de vuurpijl had de
organisatie een optreden van Jurgen Jonkers,
’s lands bekendste Frans Bauer-imitator geregeld.
Het werd een onvergetelijke avond die deze
geweldig goed georganiseerde en leuke vakantieweek echt bekroonde!

In the Picture
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Kennisdragers dementie

Het Laar behaalt als eerste Brons

Het Laar tekende vorig jaar de Green Deal Hart van Brabant. Het doel daarvan is
dat een zorginstelling na 3 jaar minimaal aan het certificaat Brons van de milieuthermometer voldoet. Binnen deze Green Deal Hart van Brabant heeft Het Laar
nu als eerste het Milieuthermometercertificaat behaald. Op 16 mei vond de audit plaats in Het Laar. Met een rondgang door het gebouw, gevoerde gesprekken
en getoonde dossiers vond de beoordeling plaats. Het Milieu Platform Zorgsector
concludeert dat Het Laar aantoonbaar aan de eisen voor het bronzen niveau
voldoet. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie,
water, catering, afval en duurzame inkoop. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van
grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt
en zorgmedewerkers is het doel van deze Green Deal.
Om mensen warm te maken om bij Het Laar te komen werken
is op 14 mei de campagne ‘jij maakt het mogelijk’ gestart. Deze
campagne laat zien dat je als medewerker van Het Laar bijzondere
				
dingen mogelijk kunt maken voor de bewoners.
				
Die bijzondere mogelijkheden staan centraal in
				
de campagne. Of je verpleegkundige, verzorgende
				
of kok bent, jij maakt het mogelijk bij Het Laar.
Zit je vaak op de social media, dan is de campagne je vast niet
ontgaan. De berichten om nieuwe medewerkers te werven worden
flink geliked op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Als start hebben we een nieuwe baan in de
spotlights gezet. Dat is de oriëntatiebaan, waar geïnteresseerden in de ouderenzorg drie maanden
met salaris kunnen meelopen om te kijken of het werk bij ze past. Alle vacatures in Het Laar staan
voortaan op de nieuwe website jijmaakthetmogelijk.nl

Misschien nog onbekend bij een aantal
mensen, maar in Het Laar werken ruim
25 GVP-ers, Gespecialiseerd Verzorgende
Psychogeriatrie. Een GVP-er is een specialist
op het gebied van cliënten met een psychiatrisch en/of psychogeriatrisch ziektebeeld.
Het is een uitdagende baan waarin samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en
de andere collega’s belangrijk is.
In hun training leerden de Gvp-ers om de
kwaliteit van leven voor de psychogeriatrische cliënt te bewaken, om collega’s en
vrijwilligers te begeleiden, adviseren en
professionalisering en om mantelzorgers
te ondersteunen, adviseren en begeleiden.
Want ook de bewoner met dementie bieden wij een aangename dag.
De GVP-ers rondden de cursus ‘Kennisdragers’ af waarin ze leren hoe ze de kennis
als GVP-er kunnen overdragen aan collega’s, familie en mantelzorgers. Want in
de dagelijkse leven in Het Laar ervaren ze
dat ook collega’s, vrienden en mantelzorgers vragen hebben over het omgaan
met mensen met dementie. De GVP-ers
kunnen daarin hulp bieden en begeleiden
waar dat nodig is.

Werkgeluk

Dinsdag 14 mei was het jaarlijkse mini-symposium. Dit keer met als thema werkgeluk.
Tijdens deze bijeenkomst deden medewerkers
en vrijwilligers inspiratie op om hun werkgeluk
te vergroten. De aftrap werd genomen door
zangkoor de Lariebellen. Met hun optreden
zat de sfeer er meteen goed in! De speech van
Ingrid van Huijkelom zette de meer dan 100
aanwezigen op een goed denkspoor. Werkgeluk kan al in kleine dingen zitten. Net zoals
kleine dingen je uit je balans kunnen krijgen,
zijn het ook weer de lichtpuntjes die je geluk
geven. De balans bewaken is belangrijk. Daarna
kreeg spreker Arjen Banach het woord, een
inspirator die ging verkennen aan welke knoppen we kunnen draaien om ons werkgeluk te
vergroten. Vervolgens ging ieder aan de slag in
interactieve sessies met het thema werkgeluk.

Samenwerken met het kinderdagverblijf

gen in Het Laar
Poolse verpleegkundians
e verpleegkundigen,

Vorig jaar ontving Het Laar de Spa
t aan onze Europese
dit jaar komt er weer een nieuwe loo
kwamen in dienst via
stam: twee Poolse verpleegkundigen
zorowska – Jarzebemiddeling van Nediocare. Gosia Kac
n sinds het voorjaar
bowska en Aleksandra Rusiecka werke
groot tekort aan
in Laarhoven. In Nederland is er een
se landen kunnen
verpleegkundigen en in andere Europe den. Nediocare
rk vin
sommige verpleegkundigen geen we
te stemmen. De
af
aar
probeert vraag en aanbod op elk
van verzorgende
twee dames zijn gestart in de functie
taalles volgen. Nadat
3-IG/MZ en gaan eerst Nederlandse
hebben behaald en
zij het verplichte staatsexamen NT2
rden zij ingezet als
na inschrijving in het BIG-register, wo
o zie je links Gosia en
verpleegkundige in Het Laar. Op de fot
undigen begeleidt.
rechts Kim Boelaars, die de verpleegk

Op 14 mei was de eerste ontmoeting tussen een
groepje peuters van een Tilburgs kinderdagverblijf en
een aantal bewoners van Laarhoven. Dit contact was
door de medewerkers zelf geregeld. Samen gingen
ze een cake versieren én opeten natuurlijk. Heel
mooi om te zien dat de bewoners genoten van de
spontaniteit van de kinderen en zelf ook weer even
kind werden! 25 juni kwamen de peuters weer terug.
Bellen blazen stond er toen op het programma. En
als lekkere gezonde snack gaven de bewoners en de
peuters kaasjes, komkommers, snoeptomaatjes en
rode paprika aan elkaar.
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Retraitehuis het Cenakel te Tilburg
Een van de eerste ansichtkaarten van het
Cenakel. Verzonden in 1910, twee jaren
na de opening. De van oorsprong Franse
zusters van ‘De congregatie van Onze
Lieve Vrouw der Afzondering in het
Cenakel’ organiseerden er retraites.
Bezinningsdagen voor vrouwen.
Met het woord ‘cenakel’ is een ruimte bedoeld
waar besloten vergaderingen worden gehouden.
Er was voor iedere vrouw of meisje, ongeacht
afkomst, beroep of status, wel iets van haar
gading. Een greep uit de dagbladen van de
jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw.
Retraites bestemd voor:
- Ontwikkelde andersdenkenden.
- Gehuwde dames deftigen stand.
- Ongehuwde dames deftigen stand.
- Verloofde meisjes.
- Meisjes gewonen stand.
- Meisjes die neiging gevoelen voor het
religieuze leven.

Op vakantie
naar Azië

Of het waar is of niet, maar de eerste jaren
van het bestaan hadden het Cenakel en de
congregatie een niet al te beste naam bij de
inwoners van Tilburg. Omdat het een retraitehuis was werd er weinig naar buiten gebracht.
Er gingen zelfs geruchten van mishandeling.
Tevens vroeg men zich af waar de rijkdom
vandaan kwam.
Tot 1970 was het gebouw een oord van bezinning. Inmiddels is het complex gerenoveerd en
er bevinden zich een aantal wooneenheden
en een culturele ruimte.

Met de zomer in aantocht is het tijd om
vakantieplannen te maken. In Het Laar deden
we niet minder dan …. Azië… aan! De eerste week
van juni stond in het teken van een bruisend programma
waarvan iedere bewoner van Het Laar heeft kunnen
meegenieten. Elke dag was er wel iets bijzonders te beleven.
Chapeau! werd omgebouwd tot Chinatown met een Chinese
Poort. De feestweek trapte af met een Indiase fakirshow.
De fakir spuugde vuur, ging op een spijkerbed liggen en liet zich
bijna doorboren met sabels. En dat allemaal terwijl hij medewerkers uitnodigde bovenop hem te gaan staan. Daarna kwam
Tante Lien, alias Wieteke van Dort op bezoek. Ze liet de beste
songs uit haar oeuvre, dat in alles de gordel van Smaragd ademt,
horen. Dansgroep DwiBhumi verzorgde een Balinese avond,
kok Hans Guldenaar bereidde samen met zijn collega’s
een Indonesische rijsttafel. Als afsluiting was er nog een
Pasar Malam met een optreden van het Maleisische Amaone.

Zuster Eleonora Houben (1854-1924) werd
de eerste overste. Ze is de dochter van Caspar
Houben, een vermogend eigenaar van een
wolververij aan de rivier de Leij op Koningshoeven. Hij bemiddelde wellicht bij de aankoop van de bouwgrond.

Bronnen: N.N., De congregatie van Onze Lieve Vrouw
der afzondering in het Cenakel, z.pl., z.j.
www.regionaalarchieftilburg.nl / www.delpher.nl

15

< >
>

14
14

“De Bewonersraad is knap
ingewikkeld”
Sinds begin dit jaar zijn de Cliëntenraad en de
Huurdersvereniging van Het Laar opgeheven.
Er is voortaan één Bewonersraad. In Het Laar
willen we besluiten nemen als cliënten en
huurders samen, omdat we samenleven zo
belangrijk vinden.
Ik hoor u denken: mooi, maar wat heb ik daaraan? Waar kan ik nu terecht als ik graag meer
sportfaciliteiten wil of andere gerechten wil
eten? Bovendien, die nieuwe Bewonersraad
met al die commissies lijkt potjandorie de
Tweede Kamer wel, zo ingewikkeld.
En dan hebt u wel een beetje gelijk. Het Laar is
een grote en ingewikkelde organisatie en ook
de Bewonersraad moet daar nog aan wennen.
We moeten wennen aan vergaderen over heel
veel onderwerpen, eigenlijk nog te veel onderwerpen. Wennen aan veel papier, eigenlijk nog
te veel papier. We moeten wennen aan elkaar.
Terwijl het over best belangrijke zaken gaat,
hoor! De afgelopen weken hebben we bijvoor-

Vakantiecheck
In de jaren zestig van de vorige eeuw waren
mijn ouders in het bezit van een travelsleeper.
Dat was een plat karretje dat achter hun
auto aan de trekhaak meeging als zij er
weer eens, samen met broer en schoonzus,
op uit trokken naar verre oorden, meestal
Midden- of Zuid Frankrijk. Dat karretje kon
dan, op de plaats van bestemming, omgebouwd worden tot een soort tent. Bovenop
dat karretje sliep je dan, dat was je bed.
En waren de koffers dan volgepakt, dan
vertrokken onze pa en ons moeder vol verwachting naar het zonnige zuiden. Echter,
nauwelijks de grens bij Poppel gepasseerd
begon ons moeder te overdenken wat ze
allemaal niet had uitgezet, aangezet, dicht
gedaan of open had laten staan in ons huisje.
Onze pa moest dat de hele vakantieperiode
aanhoren en ons moeder had er buikpijn van.

Trainen met
een ballon

beeld al gesproken over meer automatisering
in de zorg of over de huur- en servicekosten.
Maar ook is gevraagd hoe wij denken over het
verminderen van contant-geldstromen in Het Laar.
Nu is dus de vraag: hoe gaat die Bewonersraad
een beetje swingen? Hoe krijgen we er muziek
in? Daar is maar één antwoord op: we moeten
elkaar meer opzoeken. Dus, schiet de commissie Woon- en huurzaken aan als u meer sportfaciliteiten wil of de commissie Proeverij voor
meer variëteit in het eten.
Maar als de lift het niet doet of uw gehaktbal
was lauw, dan is dat helaas géén onderwerp
voor de Bewonersraad. Da’s gewoon een klacht.
En daar zijn binnen Het Laar weer andere
mensen voor.

Het Laar beweegt steeds meer.
Een blik op het overzicht van
de beweegclubs en de beweeggroepen laat dat zien. Fitnessclub
Laarfit op de 13e etage heeft veel
leden onder de huurders.

We houden u op de hoogte!
Harrie Keusters, penningmeester Bewonersraad.

Bij het Meer Bewegen voor Ouderen voor
Laarzicht en Laarakker dat in Laar Sportief naast
de wasserette plaatsvindt, doen veel bewoners
mee. Ook niet te vergeten zijn de clubs voor
putten, jeu de boules, dansclub Soepel en Stijf
en de bewoners die zelf een wandelclub hebben
opgericht. Op deze pagina bekijken we de beweegactiviteiten die psychomotorisch therapeut
Ilonka Rindt onderneemt. Daarin wordt ze regelmatig bijgestaan door vrijwilliger Rens de Beer.

Komt u er niet uit? U kunt altijd contact
opnemen met de ambtelijk secretaris van de
Bewonersraad, mevr. Ingrid van Broekhoven,
postvak Bewonersraad, i.vanbroekhoven@
hetlaar.nl of telefoon 06-5338 8833.
Toen op een zeker moment de vakantie weer
voor de deur stond en ze de kar weer vol
hadden geladen en op weg waren naar hun
vakantiebestemming, draaide onze pa aan
de grens bij Poppel ineens om en reed terug
naar huis. Op de vraag van ons moeder of hij
wat vergeten had bitste hij: Nee, ik niet, maar
misschien ben jij vergeten de deur te sluiten,
het gasstel uit te draaien, ramen dicht te doen
of het toilet door te trekken. Ga dat maar eens
controleren, dan hebben wij misschien deze
vakantie geen gezeur over een niet gesloten
deur.
Zo gezegd zo gedaan zijn zij vanaf toen op
deze manier met vakantie gegaan. Jaren heb
ik gelachen over deze onzekerheid van ons
moeder en het gemopper van onze pa. Tot nu
toe, want nu merk ik dat ik precies hetzelfde
doe: ik merk dat, als wij een dagje met de fiets
vertrekken, ik de boel ook
extra na ga checken…

We zijn dinsdagochtend in de huiskamer van
Laarhoven Begane Grond. Ilonka zorgt er samen
met Rens voor dat een groep bewoners de
armen, schouders, rug en benen traint door
samen spellen te spelen met een frisbee, een
bal en een ballon. Ilonka: “Psychomotorische
therapie maakt bewoners met dementie alerter
en helpt ze om het contact aan te gaan met
anderen en hun omgeving. Met beweging prikkelen we ze om initiatief te nemen om iets te
doen. Op die manier doorbreek je de passiviteit
en probeer je afhankelijk gedrag zoveel mogelijk
tegen te gaan. Je merkt dat hun zelfvertrouwen
toeneemt.”
Ilonka werkt ook individueel met bewoners die
depressief of angstig zijn of agressief gedrag
vertonen. “Soms kunnen mensen niet meer
vertellen wat ze bezighoudt en uiten ze dit wel

non-verbaal, hun klachten maken ze vaak nog
wel via hun lijf kenbaar. Ik ga aan de slag met
onbegrepen gedrag, dat vind ik een uitdaging.
Om te zoeken naar welke ingang bij de mensen
werkt, hoe je ze het beste kunt benaderen.
Onder boos gedrag van een bewoner gaat vaak
een ander gevoel schuil, bijvoorbeeld onmacht
of angst. Met een sombere bewoner die veel alleen was, legde ik voorzichtig contact. Vervolgens
nam ik hem mee naar de 13e etage, waar we op
de hometrainers gingen fietsen. Nu beweegt hij
wekelijks in de groep. Een andere bewoonster
was heel angstig, ze had geen vertrouwen in
haar lichaam. Stap voor stap liet ik haar ontdekken wat ze wel kan, waardoor ze minder angstig
is geworden.”
Een ander aandachtsgebied van Ilonka is
adviseren over bewegingsgerichte zorg;
dit in samenwerking met de aandachtsvelders
Bewegen. In de huiskamers en tijdens zorgmomenten stimuleert ze beweging. “We nemen de
bewoners veel uit handen, terwijl ze best veel
zelf kunnen. Hoe kun je de bewoners prikkelen
om te participeren en ze te stimuleren om deel
te nemen aan de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het behoud en/of terugkrijgen van de
eigen regie door te activeren is heel mooi om te
zien. Als mensen ervaren dat ze dingen nog zelf
kunnen, draagt dit bij aan een positief zelfbeeld.”
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Er-op-uit!

Filippine

Het Laar is voorgedragen voor het gouden
keurmerk van?
2 Wat houden Paul Simons en Pierre den
Braber bij?
3 Waar heeft Ans Buizer-van den Broeke
jarenlang gewoond?
4 De rubriek Heemkunde vertelt over?
5 Wie trad er op tijdens de Aziatische week?
6 Waar bevindt zich de dame in de prent van
de week?
7 Waarmee gingen ze in de column ons
Moeke op vakantie?
8 Waarover schrijft Jos in de dialectrubriek?
9 Op welke dag werd de gedichtenbundel
met daarin het gedicht van Jeanne van
Oosterhout uitgereikt?
10 Negen bewoners van Laarhoven verbleven
vijf dagen in de pastorie in?
11 Wat onthulden de Vrienden van Het Laar?
12 Wat is de naam van de psychomotorisch
therapeute in Het Laar?
1

1

Vrienden van Het Laar

2
3

Toneelclub Het Laar

Het Laar is weer een toneelclub rijker. Een aantal
bewoners doet al mee. Elke vrijdagochtend van
10.30 tot 11.45 uur spelen ze onder begeleiding
van regisseur Elize Jorritsma toneel. Nu nog
spelen ze met alledaagse situaties, maar in de
toekomst zijn ze misschien wel te zien tijdens
Het Laar’s got talent. Wie weet, alles is mogelijk!
Hebt u interesse? Informeer in Er-op-uit en we
zien u graag bij de club.

Atelier op de 13e

Bloemschikken en schilderen, naast het biljarten
en de fitnessclub gebeurt er steeds meer op
de 13e etage. Onlangs zijn we gestart met het
opnieuw inrichten van de ruimte tot een atelier.
Iedereen met een creatieve hobby is van harte
welkom om in het atelier lekker aan de slag te
gaan. In de toekomst zullen er ook kunstenaars
aan het werk zijn en workshops gehouden
worden, waar we nu vrijwilligers voor aantrekken.
Kom eens kijken als we bezig zijn! Wie weet
ontdekt u ook verborgen talenten!

Wat vindt u van de Babbelaar?

De Babbelaar is nu ruim twee jaar geleden veranderd van een bewonersblad in zwart-wit naar
een fullcolour magazine. Werd de Babbelaar
vroeger alleen gemaakt en verspreid binnen
Het Laar in een oplage van 500 stuks, nu wordt
de Babbelaar ook per e-mail naar de familie,
wachtlijstcliënten, medewerkers, vrijwilligers
en relaties van Het Laar verzonden. Dat zijn
bijna 2000 lezers! De redactie van de Babbelaar
vindt het leuk om u als lezer over de Babbelaar
te spreken. Op dinsdag 30 juli zijn Bep Dierckx
en Jos Naaijkens van de redactie aanwezig in
Chapeau! van 10.30 – 12.00 uur en 14.30 –
16.30 uur. Ze gaan graag met u in gesprek.

4
5
6
7
8

De Vrienden van het Laar namen het initiatief
om een benkske te plaatsen vanuit het Tilburgse
project ‘Social Sofa’. Op de dag van de mantelzorg, 8 nov 2018, is het Benkske, toen nog kaal,
aan de bewoners gepresenteerd.
Gedurende een half jaar hebben heel wat
bewoners, familieleden, medewerkers en
vrijwilligers een steentje bijgedragen aan de
totstandkoming van het Benkske. Er is hard
gewerkt om het op tijd klaar te krijgen. Vol trots
presenteerden we op 4 juni 2019 het kleurrijke
Benkske in de voortuin van Het Laar. Dat was
een zeer gezellige middag.
Het koor ‘De Lariebellen’ ondersteunde de
presentatie van het Benkske muzikaal met
o.a. een prachtig eigen gemaakt lied over het
Benkske. Onder het genot van een ijsje hebben
veel bewoners hun benkske al uitgeprobeerd.
De Vrienden verwachten dat het benkske van
toegevoegde waarde zal zijn voor het sociaal
welzijn van onze bewoners.
Zeer recent organiseerden we ook nog een
bridgedrive waar wel 60 personen aan deelnamen. Mevrouw Bogaers-van Belkom behaalde
samen met haar dochter de eerste prijs. En dat
terwijl ze al tien jaar niet meer gebridged hadden! We willen nu jaarlijks een bridgedrive
organiseren. Op 14 september houden we van
10.00 tot 15.00 uur een boekenbeurs. Hebt u
nog boeken die u niet gebruikt, dan willen we
ze graag te koop aanbieden om de kas van de
Vrienden van Het Laar weer wat aan te vullen.
U kunt uw boeken inleveren bij de receptie.
Vrienden van Het Laar wenst u een fijne zomer
toe met veel mooie dagen om van het Benkske
te kunnen genieten.

9
10
11
12

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

Woordzoeker

Afspuiten		
Frons
Agent
Gaper
Ampere
Gedragsleer
Appelgebak Geldverspilling
Argus
Gezin
Asiel
Humus
Barak
Keuringseis
Bidet
Kluns
Biecht
Kweker
Cadmium Laagwater
Cosmetisch Laurier
Elftal
Lunet
Etage
Nieuwsfeit
Frans
Oehoe

Onzin
Peilen
Perceel
Scene
Skibril
Tobbe
Trauma
Trendmatig
Trouw
Tunnel
Woest
Zanger
Zeelt
Zenuwaandoening

Los de woordzoeker en de filippine op en stuur
uw oplossingen naar de Babbelaar@hetlaar.nl.
U kunt uw oplossingen ook in de brievenbus van
de Babbelaar doen. Deze vindt in de gang naar
de wasserette.
De goede oplossing is de vorige keer gegeven door oplossing:
de heer Schaapveld, appartement 263. Hij heeft
daarmee een cadeaubon van Het Laar gewonnen.
colofon
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Drukwerk: DekoVerdivas Tilburg

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 hetlaar.nl of
op jijmaakthetmogelijk.nl

Een ontspannend
spelletje in de tuin
Hij was vorig jaar aan het einde van de zomer al gereed, maar toen
leende het weer er zich nog niet zo voor. Nu de tuin in volle bloei
staat en het kwik is gestegen tot ruim boven de 20 graden, is het
tijd om naar buiten te gaan en een potje te putten. De vernieuwde
putting green ligt er heel mooi bij, achter de twee jeu de
boulesbanen en de volière. De puttingclub van Het
Laar speelt naar gelang het weer buiten op deze
nieuwe green, of binnen in de Doorloop
naar Laarhoven. Putten is een ontspannend
spel waarvoor een beetje tactiek wel handig
is. Informeer bij Er-op-uit! als u lid wilt worden.
Ook als u geen lid bent kunt u wel eens een
spelletje putten. Vraag bij de receptie naar
de putters en de ballen.

