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HONDERD? BENDE BEDONDERD!   
6 bewoners samen 603 jaar

AANDACHT VOOR DEMENTIE IN
‘Vergeet me niet’

DUURZAAM EN GEZOND
‘Aan tafel’ onder de loep

NA 41 JAAR NIET UITGEBLUST 
Kok neemt afscheid
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Duurzaam en gezond aan tafel

Nieuws en korte berichten

Bombardement in de Noordstraat

Koken met Groen & Grijs 

Column Bewonersraad en Ons Moeke

Na 41 jaar uitgekookt 
Kok Hans Guldenaar neemt afscheid

Er-op-uit! en Vrienden van Het Laar

Puzzelen en Colofon

In en om Het Laar

Honderd? Bende bedonderd!
Zes bewoners van Het Laar samen 603 jaar  

Op vakantie
Toos van Brunschot en Adrie Kraaijo

De prent van Cees Robben
Tilburgse toal over Marietje Kessels in de tuin 
van Het Laar

Aandacht voor dementie
‘Dat vergeten we niet’
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De herfst heeft zijn intrede gedaan, de tuin van Het Laar laat zich inmiddels in al zijn herfstkleuren 
bewonderen.  Wandelen in dit jaargetijde is ook heel mooi. Onderneem dan de wandeling van Marietje 
Kessels nog eens een keer. Sinds de opening eind augustus van deze route gingen al velen u voor. 
Het boeiende verhaal van het overlijden van Marietje, opnieuw verteld door Ellie Vermeer, is na zoveel jaar 
nog springlevend.

de coverHet verhaal van

En nadat Adriaan van Engelen van Het Milieu-
platform Zorg in de bestuurskamer het certifi-
caat overhandigde aan Ingrid van Huijkelom, 
Raad van Bestuur Het Laar, werd dat vervolgens 
in Chapeau! nog eens dik overgedaan. Oscar 
van Dusschooten, Tilburgs wethouder van o.a. 
energietransitie en milieu nam de gelegenheid 
te baat om Het Laar te prijzen voor haar inspan-
ningen op het terrein van energiebesparing en 

duurzaamheid. Van Dusschooten en Ingrid van 
Huijkelom bekroonden de festiviteiten met een 
wedstrijd op een speciaal geprepareerde fiets 
met blender. Al fietsende werd de blender aan-
gedreven, zodat er van fruit een gezonde smoo-
thie gemaakt kon worden. Er ontstond een 
geweldige competitie tussen de twee. Daarna 
proostten ze op de geslaagde activiteiten van 
deze feestelijke dag.
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SAVE THE DATE

Het jaar 2019 is nog niet ten einde maar wat 
hebben we in dit jaar al veel bereikt samen. Zo 
vond op 20 juni 2019 de PREZO-audit plaats 
en ontving Het Laar het gouden keurmerk 
in de zorg. Daar zijn we trots op! Nog geen 
maand later, op 17 juli, werd Het Laar wederom 
getoetst. Ditmaal door de Inspectie Gezond-
heidszorg & Jeugd. Ook dit onderzoek leverde 
mooie resultaten op. Het Laar heeft hiermee 
aangetoond ‘de basis goed op orde te hebben’. 
Daarna behaalden we het Milieuthermometer 
Zorg certificaat Brons. 

We willen deze prachtige prestaties niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan. Omdat Het Laar in 
januari 2020 ook nog eens 45 jaar bestaat, gaan 
we dit welverdiend vieren. Houdt 18 januari 
vrij in uw agenda, er staat ons dan iets leuks te 
wachten!  

Aangename groet,

Ingrid van Huijkelom
Raad van Bestuur Het Laar

 

Op de Dag van de ouderen hadden we weer 
een feestje in Het Laar. Want feestjes vieren, dat 
kunnen we! Er was dan ook iets moois om onder 
de aandacht te brengen. Het Laar behaalde 
het Milieuthermometer Zorg certificaat niveau 
Brons. Als deelnemer aan de Green Deal Zorg 
Hart van Brabant behaalde Het Laar zelfs als 
eerste organisatie Brons.
Dat is een hele mond vol, maar waar gaat dat 
eigenlijk over? Het Laar tekende in 2018 de 
Green Deal Hart van Brabant. Het doel van deze 
Deal is dat een zorginstelling na 3 jaar minimaal 
aan het certificaat Brons van de milieuther-

mometer voldoet. Op 16 mei vond die audit 
plaats in Het Laar. Met een rondgang door het 
gebouw, gevoerde gesprekken en getoonde 
dossiers vond de beoordeling plaats. Het Milieu 
Platform Zorgsector concludeerde dat Het Laar 
aantoonbaar aan de eisen voor het bronzen 
niveau voldoet. De milieuthermometer betreft 
17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, 
water, catering, afval en duurzame inkoop. Het 
terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger ge-
bruik van grondstoffen, minder medicijnresten 
in het water en een gezonde leefomgeving voor 
patiënt, cliënt en zorgmedewerkers is het doel 
van deze Green Deal.

Deze prestatie vierden we op 1 oktober. Het 
was de Dag van de Ouderen, waar bewegen 
altijd centraal staat. Onze bewoners waren al de 
hele dag actief met allerlei sporten en spellen. 

Proost!

< > >



Mevrouw PHILIPPA is geboren in Indonesië 
op 15 juli 1918 en opgegroeid in een gezin van 
zeven personen. Tijdens de oorlog zaten ze in 
een Jappenkamp waaruit zij in 1942 bevrijd 
werden. In 1952 kwamen ze naar Nederland. 
Mevrouw Philippa was in Nederland onder-
wijzeres op een lagere school. De dagelijkse 
bezigheden van mevrouw Philippa bestaan nog 
steeds uit pianospelen. Dat vindt zij erg leuk. 
In tegenstelling tot wat haar zoon beweerde: 
Mevrouw Philippa houdt NIET van oesters! 

Haar zoon houdt wel van 
oesters en nam haar ver-

jaardag afgelopen juli  
te baat om met het 

hele Laar oesters 
te kunnen eten!

Mevrouw VORSELAARS  
is geboren te Tilburg op 
20 februari 1918 en opgegroeid in een gezin 
van 4 personen. Met haar man runde ze een 
sapfabriek, destijds gevestigd aan het Juliana-
park. Momenteel is het bedrijf, in beheer van 
haar kinderen, op industrieterrein Kraaiven te 
vinden. Een leuke herinnering van Mevrouw 
Vorselaars aan de bevrijding was dat ze op weg 
was op de fiets om groenten te gaan halen. 
Plotseling dacht ze achternagezeten te worden 
door de Duitsers, en ze fietste of haar leven er 
van afhing. Het waren echter de Engelsen met 
niets kwaads in de zin. Mevrouw Vorselaars’ 
dagelijkse bezigheden bestaan onder andere uit 
puzzelen. Dat doet ze heel graag. Ze geniet er 
het meest van als de kinderen haar meenemen, 
waar naartoe maakt niet zoveel uit.
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Mevrouw VAN DEN OORD is geboren te Leiden 
op 30 juli 1919 en groeide op in een gezin van 
5 personen waaronder haar tweelingzussie. 
Mevrouw van den Oord en haar tweelingzus 
werkten allebei als verpleegkundige voor het 
Rode Kruis in Nederlands-Indië. Later heeft ze 
samen met haar zus gewerkt in een lingeriezaak 
aan de Heuvel te Tilburg, waar zij een leiding-
gevende functie had. Mevrouw van den Oord 
hield vroeger veel van handwerken en lezen. 
Ze woont graag in Het Laar en geniet bij het 
ontbijt van een gekookt eitje, gaat graag op de 
woensdag naar Chapeau! voor een kopje koffie 
met slagroom en een gebakje. Ze vind het dan 
heel leuk om mensen te observeren en waar 
nodig te complimenteren over hun uiterlijk. 
Ze geniet ervan om zelf ook een complimentje 
te ontvangen over háár uiterlijk.

Heer DE GOUW 
is geboren te Tilburg op 
8 oktober 1918 en opgegroeid in een gezin 
van 6 personen. Toen de heer de Gouw 
18 jaar werd riep de 3-jarige dienstplicht.
Tijdens de bevrijding werkte hij als mare-
chaussee in Arnhem. De heer de Gouw werd 
hoofddocent aan de sportacademie te Arnhem 
en opende daar ook de eerste fysiopraktijk van 
Nederland. Later had hij een fysiopraktijk in 
Berkel-Enschot. Zijn vrouw, die uit Rotterdam 
kwam, had goeien aord in Berkel, zo vertelde 
de heer de Gouw.
De dagelijkse bezigheden van de heer de Gouw 
bestonden vroeger uit de krant lezen en TV 
kijken. Dat is nu een beetje verleden tijd maar 
de heer de Gouw probeert toch nog altijd wat 
leerzaams te doen.

Heer VAN RIJSWICK is geboren te Venlo op 16 
september 1919 en opgegroeid in een gezin 
met 9 personen. Heer van Rijswick vertelt dat 
er op hun boerderij een aantal grote honden 
rondliepen die de familieleden met hand en 

tand beschermden. In zijn werkzame leven 
was hij ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

en heeft in die hoedanigheid 
vele paren getrouwd. Ook het 
Geboorteregister werd door de heer 
van Rijswick punctueel bijgehouden. 
Zijn bijzondere herinnering daaraan 
was toch wel: mooie bruidjes hoor! De 

heer van Rijswick houdt van toneelspel 
en speelde zelf al eens “Vondel, de dichter 

des Vaderlands”. Hij houdt van praten met 
anderen en vertelt honderduit. Op 16 sep-

tember j.l. tijdens zijn verjaardag in het bijzijn 
van Burgemeester Weterings zongen zijn twee 
dochters samen met Mannenkoor St. Caecilia 
een lied voor hem.
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Heer VAN VESSEM is geboren te Sint Michielsgestel op 11 oktober 
1919 en opgegroeid in een gezin met 8 personen. De heer van 
Vessem werkte in een accountantskantoor en ook bij de Capucij-
nen te Tilburg was de heer van Vessem actief. Daar moest veel 
geschreven worden, want er waren nog geen typemachines. 
Zijn herinnering aan de oorlog was toch wel het melk halen 
op een boerderij waarvoor je drie kwartier heen en drie 
kwartier terug moest lopen. Op een goede dag was de heer 
van Vessem op de fiets weg en lagen er Duitsers en Engelsen 
op zijn pad waardoor hij zijn fiets de sloot instuurde richting 
een aantal bramenstruiken. ‘s Avonds thuis hebben ze de 
stekels uit zijn rug moeten halen… De heer van Vessem gaat elke 
maandag naar de Heilige Mis en heeft de instelling: morgen komt 
er weer een dag. De levensinstelling van de heer van Vessem 
is meteen de kop van dit artikel: Honderd? Ben je bedonderd!

Het is donderdag 3 oktober. 
In de Laarzaal staan koffie, thee en 
gebak klaar voor onze zes eeuwelingen 
in Het Laar. We brachten ze bij elkaar 
om samen eens even bij te kletsen 
over de afgelopen 100 jaar. Wie zijn 
onze 100- en 101-jarigen?

Namens de Babbelaar: 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 
En nog vele jaren allemaal, zo wenste de heer 
de Gouw iedereen toe bij het afscheid.

  Honderd? Bende   bedonderd! 6 bewoners van Het Laar 
SAMEN 603 JAAR!

< > >



Toos van Brunschot en 
Arie Kraaijo

De vier dames boekten een groot apparte-
ment in Der Brabander met twee slaapka-
mers, een woonkamer en keuken en een 
mooi balkon met prachtig uitzicht over de 
heuvels van Sauerland. Het vertrek met de 
touringcar was ’s ochtends om 09.00 uur op 
Stappegoor. Daar werden ze na acht dagen 
ook weer afgeleverd. “Voor de bewoners 
van Het Laar ideaal. Je hoeft niet voor dag 
en dauw op en je hoeft niet ver te reizen 
voor je vertrekpunt.”

Adrie en Toos genieten nog na als ze vertel-
len over de reis. “Wat hebben we gelachen. 
We hadden een gezellig reisgezelschap en 
in het hotel, waar eigenlijk alleen maar 
Nederlanders verbleven, was het ook heel 
gezellig. Alle hotelmedewerkers en ook de 
buschauffeur spraken Nederlands. We had-
den wel pech met de bus op de heenweg. 
Die ging stuk en toen moesten we wachten 
tot er een vervangende kwam. En tijdens 
de vakantie kregen we een ongeval: een 
Duitse jonge knaap nam de bocht te ruim 
en knalde voor op onze bus. Niemand had 
wat, hoewel de schrik er flink inzat. Alleen 
die jongen had beide polsen gebroken. De 
bus kon echter niet meer rijden. We werden 
door personenwagens alsnog vervoerd naar 
het hotel. Daar aangekomen stond het per-
soneel ons bij de ingang al op te wachten. 
We werden zó goed opgevangen. We moch-
ten van de horeca bestellen wat we wilden.”

Het programma van de vakantie was goed 
volgestopt met iedere dag een excursie 
en ’s avonds vertier en amusement in het 
hotel. “We gingen naar een leisteengroeve, 
hadden een boottocht op de Möhnesee, 
we bezochten een kasteel en gingen naar 
het historische stadje Marburg. We hadden 
telkens dezelfde buschauffeur. Toen we naar 
het Heimatmuseum gingen, vroegen we of 
hij niet een keer mee naar binnen wilde. 

‘Echt niet’, zei hij dan, ‘ik hoef toch die ouwe 
meuk niet te zien.’ En als je niet mee wilde 
naar een excursie, dan had je in het hotel 
genoeg keuze.” Toos ging zwemmen in het 
buitenbad: “Het water was lekker verwarmd 
en alles lag klaar, handdoeken, zonnecrème.” 
Adrie ging lekker binnen een rondje wellness 
doen. ‘s Avonds was er ook altijd wel iets te 
doen. Een voorstelling, muziek, dansen, je 
kon spelletjes doen. Adrie ging vaak de hort 
op in het hotel. “Lekker dansen, dat heb ik 
altijd zo graag gedaan. Mijn man kon dat niet.” 

Samen op vakantie kent wel zijn beperkin-
gen. “Een van ons vieren, we zeggen niet 
wie,” vertellen Toos en Adrie met een knip-
oog, “die snurkte zo hard ’s nachts dat diens 
kamergenoot iedere nacht op de bank in de 
woonkamer ging slapen.” Gelukkig maakten 
de gezelligheid en de goede verzorging in 
het hotel alle leed goed, lachen ze. “Het is 
echt goed van eten en drinken. We spraken 
daar mensen die al bijna 20 jaar op een rij 
deze vakantie boeken.”

Op de laatste avond vertoonde het perso-
neel een zelf in elkaar gestoken voorstel-
ling met zang en dans. “Dat was echt zo 
leuk, je kent hen dan al een hele week en 
dan zie je hoe ze verkleed zijn en wat voor 
talenten ze nog meer hebben.” Kortom, de 
dames hadden een leuke tijd. “We kunnen 
het iedereen aanraden. Er was ’s nachts een 
keer een vrouw gevallen. De medewerkers 
waren er meteen bij en bracht haar naar het 
ziekenhuis. Ze bleven er de hele nacht bij. 
Het is echt zorgeloos op vakantie gaan.”
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Deze vakantie is ideaal voor oude-
ren, zeggen Adrie Kraaijo en Toos van 
Brunschot. Ze gingen naar Winter-
berg met de bus, samen met een zus 
van Toos en een vriendin. Met zijn 
vieren boekten ze een 8-daagse all 
inclusive verblijf. 

Er echt even 
helemaal 
tussenuit zijn, dat 
is zo heerlijk!

Op vakantie
Lekker in de zon bij het hotel
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Boottocht op de Möhnesee

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

De bus na het ongeluk

< > >
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‘Aandacht voor dementie, 
dat vergeten we niet’
Woensdagavond 6 november, vier 
dagen voor de Dag van de Mantelzorg, 
treedt theatermaakster Pythia Winia op 
in restaurant Chapeau! In de persoon 
van Tiny Sorgdrager gaat ze op een 
herkenbare wijze, soms met humor en 
schurende pijn, in op een actueel thema 
uit het dagelijks leven: mantelzorg. Im-
mers, wie zorgt er voor de mantelzorger?    

“In het kader van de Dag van de Mantelzorg 
op 10 november hebben we specifiek gezocht 
naar een onderwerp dat daarbij past. Want 
als Tiny Sorgdrager neemt Pythia het publiek 
tijdens haar theaterstuk al improviserend mee 
in de wereld van de mantelzorger”, vertelt Tiny 
Hamelink. Samen met Ingrid Lamerichs, Aniëla 
Govaarts en Els Santegoets organiseert ze 
twee keer per jaar een Vergeet-me-nietavond 
met als thema dementie. En met succes! 
Het aantal bezoekers stijgt en schommelt 
tussen de 60 en 100 per keer. Aniëla licht toe: 
“Vanwege het grote bezoekersaantal hebben 
we ervoor gekozen om de theatervoorstelling 
Zorgeloos te laten plaatsvinden in ons restau-
rant Chapeau!.” 

Bewoners, mantelzorgers, medewerkers, 
vrijwilligers, omwonenden en andere geïnte-
resseerden zijn van harte welkom. Ingrid, in 
2010 een van de oprichters van de werkgroep 

Vergeet-me-niet: “Er bleek veel vraag naar 
informatie hoe om te gaan met dementie. 
Dit bracht destijds de activiteitenbegeleiders 
op het idee om informatiebijeenkomsten te 
organiseren. Vanaf de start zijn het avonden 
van herkenning en ontroering.” Els vult aan: 
“De werkgroep zet ieder jaar in op andere 
gastsprekers of een acteur. Zo hebben bij-
voorbeeld Stella Braam, Prof. Erik Scherder en 
Jos Cuijten, auteur van het boek ‘Is dementie 
erg?’ in het verleden invulling gegeven aan 
een Vergeet-me-nietavond. Deze manier blijkt 
aantrekkelijk om de kennis over dementie 
over te brengen.”

De Vergeet-me-nietavonden zijn inmiddels een 
begrip bij Het Laar en omstreken. Bezoekers 
komen zelfs uit de buurt en van andere zorg-
centra. Tiny: “Mensen willen elkaar ontmoeten, 
ze voelen zich immers lotgenoot omdat ze in 
eenzelfde fase zitten. De Vergeet-me-nietavonden 
zijn voor velen dan ook een moment van her-
kenning.” De manier waarop de voorstelling 
Zorgeloos reacties gaat oproepen bij het 
publiek, draagt daar zeker aan bij. Wat Pythia 
als mantelzorger Tiny Sorgdrager vertelt en 
wat ze dagelijks tegenkomt zal voor velen her-
kenbaar zijn. Ingrid: “Daarom is het goed dat 
de bezoekers na afloop in het restaurant alle 
gelegenheid krijgen met elkaar en met Pythia 
ervaringen en verhalen uit te wisselen.”  
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Door C Robben. Tilburgs prentebuukske deel 7

Bezuinigen
“Mien, er moet een gordijntje voor het raam 
komen, want de mensen van de overkant kunnen 
mij zien staan, met niks aan “
“Als ze jou een keer hebben gezien, komt er bij 
hún wel een gordijntje te hangen “.

(Bezuinigen neemt soms vreemde vormen aan).

‘Dès toch ôok wè, wè Marietje Kessels heej 
meejgemaokt’, kreeg ik in de tuin van Het Laar 
van een bewoonster te horen. Ze had zo juist 
de informatie van Marietje op de 14 bordjes 
aandachtig gelezen.
‘Wônde gij trouwes ôok hier?’
‘Nee’, antwoordde ik.  
Ze keek me nog eens goed aan en vroeg: ‘Hèd-
de oe èège meschien dan al laote inschrèève of 
zèèder nog nie òn toe?’

Ze keek me nog eens goed aan en zei: ‘Ge kunt 
aanders nèèrges beter zitte dan hier op ’t Laor. 
Verveele hoefde oe èège hier echt nie. D’r is 
aaltij wel wè te doen. En tisser goed van eete 
en drinke. Wè wilde nog meer…’ 

Even was het stil.
‘Mar ik zie dègge nog goed ter bêen zèèt’, 
vervolgde ze. ‘Geniet mar iedren dag van de 
klèène dinge. Naa kunde nog. Mochtet meej oe 
wè minder goed gaon, dan kunde nog aaltij mar 
zien wègge doet…’

Steunend op haar rollator liep ze verder. Ze 
keek nog eens om en zwaaide. Wat goed om 
met zo’n positieve levenshouding Het Laar te 
promoten dacht ik bij mezelf. 

Jos Naaijkens

Een ontmoeting in de tuin van Het Laar

< > >



De Energiestrijd, de Prezo, het Bronzen 
milieucertificaat… Is er nog een ander ge-
bied in Het Laar wat onder de loep wordt 
genomen? Ja zeker, wat dacht je van het 
eten en drinken! We zijn in gesprek met 
Eric de Bakker, manager horeca van Het 
Laar. Samen met keukencoach Annette 
van Dorst en restaurantcoach Jurgen 
Kemperman volgde hij vijf masterclasses 
Duurzaam en Gezond aan Tafel.  

“We volgden die lessen om te kijken hoe we 
onze keuken kunnen verduurzamen. En dan niet 
alleen op het gebied van gezondere etenswaren, 
maar ook in het koken, in de bediening en het 
dekken van de tafels in het restaurant. Zo wilden 
we met duurzamere producten gaan werken, 
zoals groenten en vlees uit de buurt en met fair 
trade koffie”, vertelt Eric de Bakker.

Ze begonnen met een nulmeting: “’Waar staan 
we nu, en hoe kunnen we verbeteren?’, dat was 
de vraag”, vertelt Eric. Het Laar scoorde niet goed 
op verpakkingen en afval. “We kochten te veel 
in waarvan veel verpakking weggegooid moest 
worden. Ook gebruikten we te veel wegwerp-
producten. Dat is nu verbeterd. We kopen steeds 
minder eenpersoonsverpakkingen in. Suiker, 
melk en koekjes zitten nu in grootverpakkingen. 
De servetten zijn recyclebaar en de pochets 
waarmee we opdekken zijn gemaakt van bioaf-
breekbare grasvezel.”
De producten die in het restaurant worden 
aangeboden en die worden gebruikt in de maal-
tijden die in de appartementen worden bezorgd, 
zijn steeds vaker biologisch. Ook is er twee keer 
per week uit de menu’s een vegetarische maal-
tijd te kiezen. En uiteraard wordt er steeds meer 

Duurzaam en gezond aan tafel
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Het Laar gaat kopen. Zo hadden we voor de 
feestdagen drie worstenbroodbakkers uit de 
regio laten komen. In de Proeverij koos men 
unaniem voor het Tilburgse worstenbroodje 
van Donders. We hebben deze worstenbroodjes 
nu op de kaart gezet in Chapeau! en Donders 
verkoopt ze nu ook maandelijks op onze markt.” 
Een hele grote verandering zit er voor de toe-
komst aan te komen. Eric vertelt dat het maken 
van een keuze aan tafel in het restaurant nu nog 
gebeurt door een papieren menu in te vullen. 
“Dat willen we in de toekomst met tablets gaan 
doen. En als we dan met de tablets gaan werken, 
willen we een volgende verandering doorvoeren. 
Dat de mensen op de tablet al kunnen kiezen 
wat ze de volgende dag willen eten. De keuken 
kan dan daarop veel nauwkeuriger vers inkopen 
en koken. We houden nu al weinig over, maar 
kunnen dan de cirkel helemaal rond maken 
door niets weg te hoeven gooien.”

seizoensgebonden gekookt. Daarnaast betrekt 
Het Laar zijn etenswaren uit de regio. “Ons vlees 
wordt geleverd door Van Olphen uit Rijen. Ons 
brood komt van bakker Crielaars, de bakker die 
hier 500 meter vandaan zit. Ons gebak komt van 
Geerts uit Biezenmortel. De eieren komen van 
boer Vermeulen uit Riel.”
Ook naar de koffie wordt gekeken. “Gelukkig 
kunnen we nu via Douwe Egberts ook fair trade 
koffie betrekken, dat was eerst niet mogelijk. 
We twijfelen nog of we van Pickwick naar Lipton 
tea overschakelen. De huidige Pickwickthee 
is nu nog niet fair trade, maar wij werken wel 
daaraan.” Eric wil wel graag benadrukken dat 
Het Laar niet zomaar blind keuzes maakt op het 
gebied van duurzaamheid. Het moet ook wel 
lekker zijn. “We hebben de Proeverij, een groep 
van acht bewoners die om de twee maanden 
bijeen komen. We laten ze verschillende dingen 
proeven en ze mogen mede bepalen wat 

In the Picture

< > >
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Nieuws en 
 korte berichten
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ALLE BEKERS VERZAMELEN!
Studio Hobbelman gaat weer aan het werk. 
Je kent hem van de prachtige dierenbeelden 
van huishoudelijke apparaten die bij de 
receptie en de leestafel hangen. Tim gaat
nu aan de slag met afvalbekertjes. Zijn 
kunstwerk ‘in wording’ heet ‘Achter de 
wolken’. Op de 13e etage zal Tim aan de slag 
gaan met witte plastic wegwerkdrinkbeker-
tjes. Langzaam zie je de contouren ontstaan 
van een wolk. Een wolk van gebruikte
koffiebekertjes, waar achter ‘de zon’ schijnt. 
Gebruik je zelf witte plastic bekertjes? 
Je kunt ze in een vuilniszak verzamelen en 
op de 13e etage aan Tim geven.
 

LEREN IN DE ZORG
Het is druk met nieuwe leerlingen in Het Laar en daar zijn we blij mee. Mensen die kiezen voor de zorg 
zijn van harte welkom. Studenten BBL, BOL, VZM en HBO-V zijn onlangs gestart. We organiseerden 
introductiedagen voor eerstejaars MBO-VP en MBO-VZM. We lieten ze kennismaken met mevrouw 
Bracke en de heer Picocro (zie foto), die hen vertelden hoe het is om oud te worden en waarom 
ze in Het Laar wonen. Het Laar biedt ook snuffelstages aan voor een grote groep diverse leerlingen. 
Een speciale vermelding is er voor het MBO-ZIN binnen het lerend netwerk: deze zes organisaties 
inclusief Het Laar laten hun MBO-VZM studenten twee dagdelen op uitwisseling gaan bij een van de 
zes organisaties; ze krijgen daarbij een opdracht die ze uiteindelijk presenteren aan het management 
en de werkbegeleiders. Dat levert vaak hele mooie nieuwe inzichten op. Het bieden van deze plek 
aan leerlingen is een goede investering die je als organisatie doet. Als we zo kunnen inspelen op de 
krapte in de zorg, dan plukt iedereen daar de vruchten van.

VLOGGEN MET HET LAAR
Facebook, Twitter en LinkedIn, daar is Het Laar 

al jaren te vinden. Sinds het voorjaar is Het Laar 

ook op Instagram actief. We hebben meer dan 

300 volgers. Daar kunnen we nu weer iets nieuws 

aan toevoegen, want in september zijn verpleeg-

kundigen Ivo en Kirsten gestart met vloggen. 

Daarvoor hebben we een YouTube account aan-

gemaakt. Je kunt je abonneren op Ervaar Het Laar 

en de vlogs van Ivo en Kirsten zien. Hun eerste 

vlog is al bijna 700 keer bekeken! We gaan in Het 

Laar steeds vaker films en vlogs maken. Deze kun 

je zien op YouTube. Leuk om te volgen en te delen 

met je vrienden en familie! Heb je geen computer 

of smartphone, dan kun je aan de leestafel bij de 

receptie in Het Laar op de tablet naar You Tube kijken.

TAPAS ETEN OP NATIONALE 
BURENDAG
Iedere 4e zaterdag in september is het de 
Nationale Burendag. Het is de dag waarop de 
buurt gezellig samenkomt. In Het Laar bedanken 
we dan alle bewoners die binnen Het Laar 
vrijwilligerswerk verrichten. We noemen deze 
bewoners de Laarburen. Daarom is deze dag 
het uitgelezen moment om ze in het zonne-
tje te zetten. Traditiegetrouw duiken we dan 
de keuken in om samen een heerlijk diner te 
maken. Dit jaar bereidden we tapas. En tijdens 
de Spaanse klanken van Lageira de Sol genoot 
iedereen van deze zelfgemaakte hapjes in 
de Laarzaal.  

OP ZOEK NAAR OUDE TELEFOONS
We zoeken oude telefoons met een draaischijf, 
om deze om te bouwen tot een Wonderfoon, 
een telefoon voor bewoners die liedjes van 
vroeger laat horen. Heb jij thuis nog zo’n oude 
telefoon liggen? Je kunt deze inleveren bij de 
receptie van Het Laar. Om te weten hoe zo´n 
Wonderfoon werkt, verwijzen we je graag naar 
deze website www.wonderfoon.nl

< > >
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Bombardement in de Noordstraat 
te Tilburg 10 mei 1940
Een foto einde jaren ’30 van het gezin 
Stalpers woonachtig op het adres Noord-
straat 24 te Tilburg. Gust Stalpers gebo-
ren te Tilburg in 1901 is van beroep boek-
houder. Zijn vrouw Norbertina (Bertha) 
Stalpers - van der Velden is geboren te 
Oirschot in 1900. Dochtertje Augusta is 
het enige kind geboren in 1933. Ze heeft 
haar hand op de schouder van moeder 
gelegd. Op 18 september 1928 zijn Gust 
en Bertha getrouwd te Oirschot, de 
woonplaats van de bruid.       

Maar achter deze lieftallige familiefoto gaat 
een dramatisch verhaal schuil. De foto is 
namelijk de voorzijde van een bidprentje…

We schrijven vrijdag 10 mei 1940, de eerste 
dag van de Tweede Wereldoorlog. ’s Middags 
rond vier uur is het druk in de Noordstraat. 
Men is uitgelopen om naar overvliegende 
Duitse bommenwerpers te kijken. Voor huize 
Stalpers komt tussen de mensen een bom te-
recht die bestemd is voor het station. Gust en 
dochter Augusta zijn op slag dood. Mevrouw 
Stalpers loopt achter het huis de plaats op. 
Bomscherven treffen haar in de buik. Twee 
dagen later op 12 mei overlijdt ze. Augusta 
had een week eerder nog op Hemelvaartsdag 
2 mei haar eerste heilige communie in de kerk 
van de Noordhoek ‘gedaan’.  
Op maandag 20 mei vindt de plechtige uit-
vaart in de H. Hartkerk (Noordhoek) plaats. 

Bij het bombardement zijn in totaal dertien 
slachtoffers te betreuren waaronder zes kinde-
ren. Op de gevel van het pand Noordstraat 59 
waarvoor de bom tot ontploffing kwam is in 
2008 een plaquette aan de muur bevestigd. 
Op de plaat is een vliegtuig afgebeeld, omge-
ven door glasscherven. Deze verbeelden het 
vernietigende moment van het bombardement. 
In 2017 is de plaquette verplaatst van de 
Noordstraat naar het nieuwe Bevrijdingspark, 
dat is het park tussen Factorium en het 
Koningsplein.

Jos Naaijkens
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Thuiszorgverzorgende Helen Smits en 
vrijwilliger Cor Bon organiseerden 30 juli 
een kookworkshop geïnspireerd op het 
project Groen & Grijs van de Brabantse 
Proeftuin Dementie. Helen: “Ik werk als 
verzorgende in de thuiszorg en werd 
getipt door manager Carolien op dit 
project. Ze vroeg me of dat ook iets voor 
mij kon zijn. Het is een kookworkshop 
voor alleenstaande ouderen, eenzame 
ouderen of ouderen met dementie, 
samen met hun (klein)kinderen, familie 
of vrienden. Ik was direct enthousiast en 
vroeg via het microbudget van Het Laar 
financiële ondersteuning aan. En dat 
werd toegekend.”      

In overleg met haar collega’s benaderde Helen 
vier thuiszorgcliënten van Het Laar. “Maar ik 
kan niks doen”, sputterden sommige mensen 
tegen volgens Helen. “Dan zei ik dat we daar 
wel rekening mee gingen houden. Ik wist wel 
dat ze uiteindelijk allemaal met veel plezier 
mee gingen doen. Aardappels schillen, groen-
ten schoonmaken, roeren in een pan, er is 
genoeg te doen in een keuken.” Uiteindelijk 
deden ze alle vier mee. Samen bekeken ze ook 
welke mantelzorger ze mee wilden nemen. 

Uiteindelijk deden er een kleinkind, twee 
zonen en een zus mee.
Samen met Cor Bon, die als vrijwilliger deze 
workshop leidde, stelde Helen het menu 
samen en regelden ze de inkoop. Op de dag 
zelf liep alles op rolletjes. De stemming zat er 
goed in, de bewoners genoten, hun intro-
ducees vonden het zó leuk om dit met hun 
moeder/oma/zus te doen. Het menu was om 
te watertanden. Als amuse een roerei met 
gamba en beurre noisette, het voorgerecht 
een salade niçoise, het hoofdgerecht aardappel 
brandade met kabeljauw en langoustinesaus 
en als toetje flensjes à la framboise.
Helen: “Ik zou het zo weer willen doen. 
Het was heel prettig dat de andere collega’s 
van Het Laar hun medewerking verleenden. 
In de keuken mochten we alles pakken wat 
we wilden, de pannen, boter, olie, snijplanken. 
In het restaurant was er voor ons een tafel 
chique opgedekt. Toen ik dit idee besprak 
met Joost om een microbudget van Het Laar 
aan te vragen, kreeg ik alle medewerking en 
de kosten vergoed. Vooral het saamhorig-
heidsgevoel tijdens het koken was zo fijn! 
We hebben zo veel plezier gehad en samen 
echt iets moois neergezet.”

Koken met 
 Groen & Grijs in Het Laar

Bronnen: Regionaal Archief Tilburg, verzameling bidprentjes.
www.delpher.nl, wiki.regionaalarchieftilburg.nl
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GEBREIDE JURKJES
Heel veel jaren geleden, toen mijn ouders ons 
gezinnetje nog aan het stichten waren, breidde 
ons moeder voor mij en voor mijn (jong over-
leden) zusje een jurkje.  Bij de geboorte van 
onze dochter, zo’n 40 jaar later, besloot ons 
moeder om die jurkjes aan mij te geven.
Toen in 1995 het Kerstfeest weer in aantocht 
was, en mijn ouders bij ons op visite zouden 
komen, leek het mij een goed idee om onze 
dochter, destijds zo’n 3 jaar, een van deze 
jurkjes aan te doen. Terwijl ze voor de zoveelste 
keer de cadeautjes onder de boom betastte, 
bevoelde, luisterde, schudde en er omheen 
draaide, kwamen mijn ouders achterom binnen 
en zagen hun kleinkind in het jurkje van hun 
eigen dochter. De mengeling van verdriet, maar 
zeker ook van grote vreugde, kleurde deze on-
vergetelijke Kerst van 1995 met een gouden randje.

Bijgaand de foto van dit lang gekoesterde 
bezit. Moederke, bedankt he!

BB

Na 41 jaar als kok in Het Laar 
gewerkt te hebben heeft Hans 
Guldenaar eind september 2019 
ons verlaten. Een lange diensttijd. 
Zeker als je weet dat op dit moment 
enkele weekendhulpen werkzaam zijn 
in de keuken waarvan de moeders 
jaren geleden ook onder de leiding van 
Hans hun sporen hebben verdiend… .     

In zijn beginperiode was Het Laar een serviceflat. 
Bergingen waren omgebouwd tot een grote 
centrale keuken. Nu Het Laar een woonzorg-
centrum is beschikt het over een hypermoderne 
kooklocatie.  
We laten Hans aan het woord. “Wat betreft 
de manier van koken is er de laatste jaren veel 
veranderd. Jarenlang is er gekoppeld gekookt. 
De warme maaltijden werden meteen naar de 
bewoners gebracht. Nu wordt er ontkoppeld 
gekookt voor de bewoners die in het eigen 
appartement eten. Dat betekent dat veel voor-
bereidingen daags te voren getroffen worden. 
Voor de bewoners die in het restaurant eten, 
wordt weer op een andere manier gekookt.”

Voor Hans is een nieuwe levensfase aangebroken. 
Zijn bijzondere hobby vliegvissen krijgt meer aan-
dacht. Bij deze tak van de hengelsport bestaat het 
aas uit een haak waaraan op een speciale wijze 
vliegen van veren en haartjes worden gebonden. 
De grootte van de vlieg varieert van een halve tot 
twaalf centimeter. De vliegen maakt Hans zelf.

In ons land vist hij o.a. op snoek, snoekbaars en 
baars. De grootste snoek die hij in Nederland 
gevangen heeft had een lengte van 1.18.m. 

Bescheiden voegt Hans eraan toe dat het geen 
sterk verhaal, geen visserslatijn is. De foto hier-
onder bevestigt dit. Deze vis, een Goliath grouper 
genaamd, ving hij in Florida. Het exemplaar is 
1.15 m. lang en weegt 35 kg. Minimaal eenmaal 
per jaar oefent Hans zijn hobby uit in Florida, 
Bonaire of Denemarken.

De vijver in de tuin van Het Laar heeft uiteraard 
ook zijn belangstelling. Maar die vissen hebben 
nooit iets hoeven te vrezen. Hans heeft altijd zijn 
hengel thuisgelaten…“In de vijver zwemmen 
voorntjes, karpers en koi karpers. De reigers heb-
ben het gemunt op de voorntjes. Ook krijgt de 
vijver geregeld bezoek van een ijsvogeltje dat ook 
belust is op voorntjes”, vervolgt de sportvisser.  

Hans ziet terug op een mooie, lange werkperiode. 
“Ik heb steeds met veel plezier en passie in Het 
Laar gewerkt”, laat hij weten. De komende jaren 
zal hij zich zeker niet vervelen. In het Land van 
Heusden en Altena verrijst binnenkort voor zijn 
vrouw en hem een nieuw onderkomen. Een huis 
aan het water met een eigen haventje. Een boot 
staat tot zijn beschikking. Mooier kan het toch 
niet. Het gaat je goed Hans…

Jos Naaijkens
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‘NIE MOUWE’

En hup, we hebben er weer een bankje bij in 
Het Laar. Ditmaal was de heer Wim van Rijs-
wick de gelukkige die de streep van honderd 
jaar passeerde. Het kan u niet ontgaan zijn. 
Zijn jubileum is groots gevierd met als klap 
op de vuurpijl een prachtig concert van het 
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia.

‘Nie mouwe, mar sjouwe,’ zei de moeder van 
de heer van Rijswick altijd. Ook een mooie slo-
gan voor wat er in Het Laar gebeurt. Er wordt 
hard gewerkt om de faciliteiten en de zorg 
steeds beter te krijgen en het werpt zijn vruch-
ten af. Grote complimenten tijdens de laatste 
PREZO-audit (onderzoek naar kwaliteit) en we 
kregen ook alle waardering van de Inspectie 
Gezondheid en Jeugd.

Ook de Bewonersraad participeert in dit soort 
onderzoeken en er wordt dan gevraagd naar 

onze mening over de gang van zaken in Het 
Laar. En natuurlijk hebben wij ook wel wat te 
‘mouwe’, maar in het algemeen zijn we blij 
met de visie en de koers van de directie. 
Die doet er alles aan om de faciliteiten op 
een hoog niveau te krijgen en te houden.

Het geld dat de Bewonersraad heeft om te 
investeren in extra kwaliteit van leven in Het 
Laar, hebben we nauwelijks aangesproken. 
Dus mocht u ideeën hebben voor investerin-
gen die aan alle bewoners ten goede komen, 
laat het ons weten. Het moet wel passen bij de 
doelstelling van de Bewonersraad: ‘helpen om 
van ieder dag een aangename dag te maken’.

Zo bouwen directie en bewoners samen aan 
een mooier Het Laar. Of als variant op de uit-
spraak van de moeder van Wim van Rijswick: 
‘nie mouwe, maar bouwe’.

Na 41 jaar 
uitgekookt 
maar zeker 
niet 
uitgeblust!

De bewonersraad

< > >



NIEUW IN HET LAAR: 
SPREEKUUR DEMENTIE 
Bewoners van Het Laar, mantelzorgers en vrijwil-
ligers zijn welkom met al hun vragen over demen-
tie. Kennisdragers Dementie Marian Verheyen 
en Edith Horevoorts luisteren graag naar uw 
verhaal. Ook is er de mogelijkheid om de ‘virtual 
reality’-bril te gebruiken zodat u kunt ervaren hoe 
dementie kan voelen. Op donderdag in de even 
weken bent u welkom van 10.30 tot 12.00 uur op 
de eerste etage naast het bloedprikcentrum. U 
kunt ook per mail informatie inwinnen via info@
hetlaar.nl.

NATIONALE KUNSTWEEK
Op dit moment is er een Kunstspecial in de 
maak, dus houdt uw brievenbus goed in de 
gaten want Het Laar doet dit jaar mee met de 
Nationale Kunstweek van 11 tot 17 november. 

HET LAAR’S GOT TALENT 
ZOEKT TALENT!
Na de eerste succesvolle editie van Het Laar’s 
got talent!, gaan we dit jaar weer op zoek naar 
talent in Het Laar. Of u nu jong, oud, bewoner, 
vrijwilliger, medewerker of familie/ bekende van 
iemand die in Het Laar woont of werkt bent. Al 
het talent is welkom op vrijdagavond 22 novem-
ber! Stuur een mailtje naar a.govaarts@hetlaar.
nl of stop een briefje in de brievenbus van Aniëla 
Govaarts, met hierop de act die u wilt opvoeren, 
hoe lang deze act ongeveer duurt, uw naam, 
telefoonnummer en eventueel uw appartement-
nummer.

Er is altijd iets leuks te doen in Het Laar. Voor de 
actuele activiteiten kijkt u op www.hetlaar.nl/
activiteiten 

Er-op-uit! 

COLOFON 
Redactie: Myriam Krol, Jan van Beurden, Leny Verhoeven-van Gorp, 
Aniëla Govaarts, Jos Naaijkens, Bep Dierckx
Teksten: Myriam Krol, Bep Dierckx, Jos Naaijkens, Erica Theloosen, 
Harrie Keusters, Ingrid van Broekhoven
Fotografie: Peter Jan Fernhout, Myriam Krol, Toos van Brunschot, 
Adrie Kraaijo, Lichelle Pijnenburg, Regionaal Archief, Helen Smits, 
Hans Guldenaar, Pythia Winia
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 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 
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VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL 

In de zomervakantie zijn de Vrienden van 
Het Laar bezig geweest om een boekenver-
koop te organiseren. Er zijn verschillende 
oproepen gedaan om boeken te verzamelen. 
Daar is geweldig gehoor aan gegeven. Heel 
veel boeken hebben we op 14 september te 
koop kunnen aanbieden en verkocht.
Naast de boekenmarkt zijn de schilderijen 
van een bewoonster van Het Laar, Mevrouw 
Bierings, aangeboden voor de verkoop. 
Unieke schilderijen van allerlei genres: 
landschappen, personen, dieren, bloemen, 
stillevens, etc. 
De reacties waren hartverwarmend en wij, 
als bestuur van de Vrienden van Het Laar, zijn 
dan ook bijzonder dankbaar dat dit door het 
echtpaar Bierings is aangeboden.
De totale opbrengst van de boeken en de 
schilderijen bedraagt € 746,50, dat ten goede 
komt aan de Vrienden van Het Laar. Dat geeft 
ons de mogelijkheid om initiatieven te blijven 
realiseren die niet uit het reguliere zorgpakket 
worden gefinancierd.
Noteer 8 november in uw agenda. Dan vieren 
we de ‘Dag van de Mantelzorg’ en gaan we 
weer iets leuks organiseren.
Draagt u het Laar ook een warm hart toe en 
wilt u ons steunen? Meldt u aan als donateur. 
Wij zijn blij met elk bedrag. U kunt jaarlijks 
maar ook maandelijks een vast bedrag 
storten. Het rekeningnummer NL19 RABO 
0191 2754 68 t.n.v. Vrienden van Het Laar. 
Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. 
De Stichting Vrienden van Het Laar is aange-
merkt als ANBI waardoor donaties financieel 
aftrekbaar zijn.

Op 4 oktober j.l. op wereld dierendag vond er 
in Het Laar een show plaats. Welke was dat?
Hoeveel 100- en 101-jarigen wonen er in 
Het Laar?
Wethouder van Dusschooten maakte op 
de dag van de ouderen zelf een smoothie. 
Waar zwengelde hij de blender mee aan?
Welk niveau haalde Het Laar in het Milieu-
thermometer Zorg ?
Op 8 november a.s. verzorgt de werkgroep 
Vergeet me Niet een theatervoorstelling. 
Wat is de titel hiervan?
Bewoners Toos van Brunschot en Adrie 
Kraaijo gingen met nog twee anderen naar 
Winterberg. In welk hotel waren zij te gast?
Na 41 dienstjaren als kok in Het Laar nam 
hij onlangs afscheid. Wie is dat?
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Filippine

Bewegen
Gedichten
Kaarten
Koken
Liefde
Massage

Mediteren
Puzzelen
Rondtoeren
Sauna
Schaken
Sporten

Strandpret
Vakantie
Wandelen
Yoga
Zomer

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

Ook dit keer is de heer Schaapveld weer de winnaar van de puzzel. Er waren drie inzendingen, het lot is hem 
goedgezind! We weten dat de puzzels door velen worden ingevuld, maar slechts weinigen leveren de oplossing 
in. Om het puzzelen én het inleveren van de oplossing aantrekkelijk te maken reiken we nu voor de woord-
zoeker én voor de quizfilippine een prijs uit.

De woordzoeker spreekt voor zich en voor 
de filippine dient u de Babbelaar te raadplegen.
Wij wensen u veel puzzelplezier! U kunt de 
oplossingen in de brievenbus van de Babbelaar 
doen. De bus hangt in de gang van de wasserette. 
U kunt de oplossing ook mailen naar 
babbelaar@hetlaar.nl

S T R A N D P R E T D 

N S I N N E U E N P V 

E C P Y E R Z M E I E 

R H L O T L Z O K S V 

E A I G R S E Z O A N 

O K E A A T L D K U E 

T E F M A A E A N N G 

D N D A K L N N T A E 

N M E D I T E R E N W 

O G E D I C H T E N E 

R Y D E G A S S A M B 

Let op: Y is ook ij. 

BEWEGEN    MEDITEREN    STRANDPRET 
GEDICHTEN    PUZZELEN    VAKANTIE 
KAARTEN    RONDTOEREN    WANDELEN 
KOKEN      SAUNA     YOGA 
LIEFDE      SCHAKEN    ZOMER 
MASSAGE  SPORTEN 
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Wat zijn de voornamen van de vrijwilligers 
die kookten in het project Groen en Grijs?
Wie maakte de Marietje Kessels wandel-
route?
In de Noordstraat vond op 10 mei 1940 iets 
vreselijks plaats, wat was dat?

1

2

3

Woordzoeker
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Vrijdag 4 oktober was het nationale dierendag. Een dag waarop de hond misschien een extra 
kluifje krijgt en de kat lekkere brokjes.  Zo niet in Het Laar, Roofvogelsenuilen.nl  verzorgde 
daar een roofvogelshow. Binnen in Chapeau! vond dat plaats. En dat zorgde voor leuke 
taferelen. De roofvogels zoals de Europese oehoe scheerden over het publiek. De kleinere 
brutale vogels zoals de neushoornvogel, gingen op de hoofden zitten. De Falkland caracara 
bleek een uiterst slimme vogel te zijn die precies wist onder welk bekertje zijn baasje 
een stukje vlees had verstopt. En het verhaal van 
de gekroonde tok die zijn vrouwtje vangt en in 
een holle boom inmetselt kon op veel bijval rekenen. 
Een boeiende show met interessante wetens-
waardigheden en grappige anekdotes!

We zien ze vliegen!




