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Ieder jaar is het de traditie dat Chapeau!, de Brasserie, de Laarzaal, de Laarsuite, Laarzicht, Laarhoven en 
Laarakker in kerstsfeer worden omgetoverd. Ook dit jaar is dat weer gelukt! De redactie van de Babbelaar 
wenst u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

de coverHet verhaal van

In 1900 ontstaat de Laarstraat. Midden jaren 
‘70 verandert de naam in Generaal Winkel-
manstraat. Op de oude foto hierboven van het 
Archief Tilburg zie je het begin. Het kale akker-
land wordt bouwrijp gemaakt voor de aanleg 
van industrieterrein Het Laar. 

Achter in de verte torent Het Laar er boven 
uit. Het witte tunneltje, waar over heen 
Ringbaan Zuid wordt gelegd, ligt ook al klaar. 
Het Laar was een van de eerste hoge gebouwen 
in Tilburg. Het lag toen en ligt gelukkig nog 
steeds in het groen.
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Het is december! Gebruikelijk is dat deze 
maand veel feestelijke vieringen heeft. 
De aftrap was woensdag 18 december, met 
het traditionele kerstdiner voor de bewoners. 
Dinsdag 24 december is er de Kerstviering en 
woensdag 25 en donderdag 26 december is 
er een feestelijk kerstdiner. De traditionele 
nieuwjaarsreceptie voor bewoners en mede-
werkers zal dinsdagmiddag 7 januari zijn. 
Daarmee is het feesten nog niet voorbij. 

Het Laar bestaat in 2020 namelijk 45 jaar. 
Herinnert u zich misschien nog hoe we het 
40-jarig bestaan in 2015 vierden? Iets in die 
trant gaan we nu ook weer doen. U zult daar 
te zijner tijd iets van horen.

Hoe begon het ook al weer? 
1975 was het beginjaar voor ‘Zorgcentrum 
Het Laar’, zoals het toen heette. Het Laar is 
gebouwd als serviceflat in 1973 en op 17 
januari 1975 is Stichting Het Laar formeel 
opgericht. De betekenis van een laar is 
oorspronkelijk een open plek of weide in 
een bosachtig gebied. Op de kaart van Zijnen 
uit 1760 (archief Tilburg) is Het Laar het 
gebied tussen Korvel en de Rielseweg. 

Gelukkig kerstfeest en een feestelijk 2020

HET LAAR: EEN GELIEFDE PLEK 
VOOR TILBURGERS

Wat vliegt de tijd! 2019 ligt alweer bijna achter 
ons en het jaar 2020 staat voor de deur. Het jaar 
2019 was goed voor ons. Want dat we het als 
organisatie goed doen is ook dit jaar gebleken. 
Dankzij het werk van onze medewerkers en 
vrijwilligers behaalden we opnieuw het PREZO 
gouden keurmerk voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Ook legde de inspectie voor de 
gezondheidszorg een positief bezoek af en 
ontvingen we het bronzen certificaat voor de 
milieuthermometer. Trotsmakende prestaties 
waarvoor ik ieder hartelijk wil danken. Het Laar 
blijft een geliefde plek; al vele jaren hebben we 
een omvangrijke wachtlijst met ouderen die 
graag bij ons willen komen wonen. Het komend 
jaar gaan we onderzoeken hoe we nog meer 
Tilburgers kunnen laten genieten van onze 
woon- en zorgdiensten. Ook in 2020 blijven 
we ons voor u inzetten om u een aangename 
dag te laten beleven. Ik wens u, samen met uw 
dierbaren, hele prettige 
feestdagen toe en een 
gelukkig nieuwjaar.

Aangename groet,

Ingrid van Huijkelom
Raad van Bestuur Het Laar
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  Honderd? Bende   bedonderd! 6 bewoners van Het Laar 
SAMEN 603 JAAR!

Het Laar’s got talent
Als de dagen korten in november is 
het tijd voor eigen talent!     

Tijdens Het Laar’s got talent op 22 november 
konden we genieten van de heer en mevrouw 
Cornelissen met een sketch en op de mond-
harmonica, een verhaal van mevrouw Bertens 
en de heer Schaapveld droeg een gedicht 
voor. De heer Van den Hoven zong een lied, 
De heren Van Baest en Blondé speelden 
piano. De toneelclub bracht drie van haar 
stukken ten tonele en zangkoor de Lariebellen 

trad op. Margaret en Sabine, schoon-
dochter en kleindochter van mevrouw 
Rongen, speelden op harp en fluit. 
Hanneke en Aniëla zongen het Paraplulied 
en de heer De Cock zong het Hoedjeslied, 
twee herkenbare liederen uit de oude doos. 
Monique van den Besselaar heeft ook 
nog prachtig gezongen. Alles werd 
geweldig aan elkaar gepraat door 
Dowie van Ingen, die over alle 
artiesten iets wist 
te vertellen.

Waarschijnlijk de 
langst getrouwden!

Het is dinsdag 26 november als ik binnen-
stap in de gezellige woonkamer van Jan 
en An van den Assem-van Nunen. Samen 
met zoon Hans (de Zeeuwse Babbelaar) 
nemen we alvast een voorschotje, want 
op 10 december 2019 zijn ze maar liefst 
72 ½ jaar getrouwd. 

Jan van den Assem is geboren op 12 februari 
1921 in Arnhem en opgegroeid in een gezin 
met acht kinderen aan de Bosscheweg te 
Tilburg. Jan had samen met zijn broer Ton een 
In- en Export in Leder, opgezet door hun vader, 
de heer C.F.P. van den Assem. An van Nunen is 
geboren op 6 oktober 1923 in Tilburg en opge-
groeid in een gezin met 5 kinderen. 

Sportief
Jan en An leerden elkaar kennen op de tennis-
baan aan de Goirleseweg en besloten op 10 
juni 1947 in het huwelijk te treden. In verband 
met de woningnood, zo vlak na de oorlog, 
vroeg Jans moeder aan de buurvrouw, die een 
groot huis bewoonde, of het pasgetrouwde stel 
daar in kon trekken. Vlak na de oorlog was dat 
gebruikelijk. Pas nadat moeder uitgelegd had 
dat de vrouw van zijn zoon een telg was uit het 
geslacht van Banketbakkerij Govert van Nunen 
aan de Heuvelstraat te Tilburg, werd het ver-
zoek ingewilligd. Zij kregen er zeven kinderen, 
eerst drie dochters en daarna vier zonen. Ze 
verhuisden 50 jaar geleden naar de Goirlese-
weg en woonden daar tot ze naar 
Het Laar verhuisden.

De eetcaroussel
De zeven kinderen van de heer en mevrouw 
van den Assem hebben een eetcarrousel op-
gezet. Dit betekent dat het echtpaar eenmaal 
per week naar een van de kinderen gaat en er 
dan samen eet. Geweldig toch? Inmiddels is het 
echtpaar 20 kleinkinderen en 25 achterklein-
kinderen rijker. Ze zijn er enorm trots op. De 
sportieve prestaties van de hockeyzusjes Sabine 
en Ireen van den Assem (Ireen is genomineerd 
voor Sportvrouw van het jaar in Tilburg, red.) 

volgen ze op de voet. Op hun tafel staat een 
foto van de meisjes met hun namen op de rug 
van hun hockeyshirt.

Rijbewijsverlenging
Trots toont Jan de felicitatie van Burgemeester 
Theo Weterings met betrekking tot de verlenging 
van zijn rijbewijs. Op 10 juni j.l. is dit verlengd 
tot juni 2022! De Burgemeester refereert in zijn 
felicitatie aan de talloze veranderingen die in de 
afgelopen 80 jaar dat de heer van den Assem 
op de weg zat zijn doorgevoerd.

De tijd
Omdat de tijd nu eenmaal niet stil blijft staan 
verhuisde het echtpaar zo’n drie maanden 
geleden naar Het Laar. Het deed, en doet toch 
wel een beetje pijn hun grote huis met tuin 
aan de Goirleseweg te moeten verlaten. Maar 
gaandeweg vinden zij hun weg in Het Laar wel 
beter en ontdekken ze de vele voordelen die 
deze leefgemeenschap hun kan bieden. 
Eentje daarvan is alvast geslaagd: het dineren 
in Chapeau! Ze genieten ervan en maken 
snel contact met hun medebewoners en de 
medewerkers. Ik wens deze lieve mensen nog 
een hele fijne tijd toe in Het Laar en prettige 
feestdagen, samen met jullie trotse kroost.

BB
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Annemie Mols van 
Bloemenmagazijn Mols

Bloemenmagazijn Mols, zo heette de zaak 
aan de Piusstraat 14a. Voorheen Firma 
Janssen-Geurts Bloemenmagazijn-bloemis-
terij. Annemie Mols nam eind jaren zestig 
de bloemenzaak over van haar vader. Haar 
zussen Jacqueline en Isabella zijn ook bij 
het interview aanwezig.

Annemie: “Mijn vader was bloemist, hij 
leerde mijn moeder kennen in de kwekerij 
van haar ouders. Die stond waar nu de 
Intratuin is, aan de Stappegoorweg. Ze 
kregen negen kinderen, eerst vijf meisjes, 
daarna vier jongens.” Het gezin woonde 
achter en boven de zaak aan de Piusstraat. 
De drie zussen herinneren zich nog de 
enorm langgerekte hof achter het huis. 
Die liep helemaal door tot de blauwsloot 
die daar vroeger nog lag. 
Annemie is het oudste meisje, ze bleef het 
langst bij vader en moeder wonen aan de 
Piusstraat. “Ik hielp al jong mee in de winkel. 
Ik herinner me ook nog de oorlog. Dat wa-
ren moeilijke tijden, ik kon niet naar school. 
Toch waren de Duitsers prettige klanten, 
ze hielden van bloemen, zijn romantischer 
ingesteld dan de Engelsen, herinner ik me 
nog.” Annemie bleef vrijgezel, maar ver-
gaarde wel veel roem met het maken van 
bruidsboeketten. Daarin verwerkte ze het 
liefst haar favoriete bloem, de cattleya, een 
paarse orchidee. Ook stond ze bekend om 
haar mooie grafstukken. De winkel was voor 
de gewone mensen, vertelt ze. “Maar ik had 
ook veel zakelijke klanten die bij mij hun 
bloemen bestelden. 

Verder was Moederdag een topdag in het 
jaar, samen met Valentijnsdag, dat toen al 
een beetje aan het opkomen was. Maar 
dat is eigenlijk niets nieuws, want geliefden 
gaven elkaar door het jaar heen al vaak een 
enkele rode roos. De paastijd was ook altijd 
een drukke tijd.” 

Jacqueline en Isabella weten nog te herin-
neren dat Annemie in paastijd regelmatig in 
de etalage een knus huisje plaatste waarin 
echte kuikentjes onder een lampje schar-
relden. Reken maar dat er in die week veel 
nieuwsgierige kindersnoetjes tegen het 
raam gedrukt waren. 

Annemie betrok haar bloemen bij een bloe-
mengroothandel. Twee keer per week kwam 
de grossier met een grote wagen en koos ze 
zelf haar bloemen uit. Inmiddels was ze 
gediplomeerd. “Eens per week volgde ik 
de opleiding voor bloemschikkunst in Den 
Haag, drie jaar lang. Met de trein. Heerlijk 
vond ik dat, die vrijheid, om zelf op stap te 
gaan. Ik ontmoette bloembinders uit het 
hele land.” Daar werd de kiem gelegd voor 
de vele exotische reizen die Annemie alleen 
of met een groep maakte. Naar Rusland, 
nog ruim voordat het ijzeren gordijn viel. 
“Dat moest met een visum en onder bege-
leiding, anders mocht je het land niet in.” 
Ze ging naar Egypte, Zuid-Afrika, Marokko, 
Portugal. Op latere leeftijd ging ze cruisen.

Einde jaren ‘90 sloot Annemie de winkel. 
Het pand is nog steeds een winkelpand. 
Nu zit er een orthopedische schoenmaker 
in. Annemie verhuisde naar een apparte-
ment in de Heuvelstraat, tegenover de 
protestantse kerk. Sinds 19 januari 2019 
woont ze in Het Laar, ze is 86 jaar. Haar 
zussen komen heel vaak op de koffie.
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De rubriek Eigen Zaak heeft dit keer 
weer een gegadigde. Of past het 
beter bij rubriek De Reis? Want de 
vrouw die we interviewen heeft veel 
gezien van de wereld. Maar omdat 
haar eigen zaak waarschijnlijk de 
meeste herkenning oproept bij de 
bewoners van Het Laar, gaan we 
daarover praten. 

Moederdag 
was de topdag 
van het jaar

Mijn zaak
Piusstraat 14a is nu nog een winkelpand 

6

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 drie zussen tonen een schil-derij en oude foto’s van de winkel. Annemie zit rechts.

Pentekening van de winkel na de 

verbouwing in de jaren 60

pentekening van de winkel vóór de 
verbouwing in de jaren 60

< > >
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De chauffeurs van Het Laar
Het Laar biedt al jaren als extra service 
vervoer met de Laarbus aan. De bus 
wordt gereden door negen vrijwilligers. 
Ze hebben met goed gevolg bij de 
ANWB een rijvaardigheidstest afgelegd. 
Niet alleen de rijkunst wordt getoetst 
maar ook de vaardigheden betreffende 
het vastzetten van een rolstoel. Veilig-
heid staat immers voorop. Het Laar 
heeft voor hun bekwaamheden een 
certificaat ontvangen.    

De volgende heren zijn momenteel actief op 
de Laarbus. Cor Bon, Jan Deliën, Wiebe van 
Iersel, Fons Korremans, Wil de Kort, Hans van 
Laarhoven, Frans Lenaerts, Pieter van Lieshout 
(zie kleine foto) en Albert Verstegen. Jan Deliën 
(zie grote foto) is de nestor in dit gezelschap. 
Reeds elf jaren al bestuurt hij iedere maandag-
morgen met veel plezier de Laarbus. 

Voor een chauffeur begint de dag om 9.00 uur. 
Ouderen die de Laarsuite bezoeken worden 
thuis opgehaald. Vanaf 10.00 uur beginnen de 
ritten voor de bewoners van Het Laar, tegen 
een geringe vergoeding. Bij de receptie kunnen 
ze kenbaar maken wanneer en hoe laat ze 
gebruik willen maken van een rit. Ze kunnen 
kiezen voor een enkele reis of een retour. Zie-
kenhuisbezoek en afspraken met bijvoorbeeld een 
huis- of tandarts hebben voorrang. De Laarbus 
rijdt in Tilburg, Berkel-Enschot en Goirle.

Ook leuk om te melden: Voetbalclub Willem 
II heeft aan Het Laar tien seizoenkaarten ge-
schonken. Bij thuiswedstrijden mogen zeven 
bewoners, de chauffeur en twee begeleiders 
naar de wedstrijd. 

Het Laar gaat met de tijd mee. Er zijn plannen 
om een elektrische bus aan te schaffen. De 
chauffeurs hebben al een proefrit gemaakt. 
Ze vormen een zeer gedreven, enthousiaste 
vrijwilligersgroep. Maar dat kan ook niet 
anders. De ouderen die ze vervoeren zijn 
dankbaar. Steeds kunnen ze bij de chauffeur 
hun verhaal kwijt. Of ze nu komen van een 
feestje of crematie. Ze vinden altijd een
 luisterend oor… 

Jos Naaijkens
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Swirskaante
“Opa, moet dat nu perse? Uw brood aan beide kanten 
in het spek soppen…?
“Ja Marie, dat moet, want mijn onderste lip is voor mij 
net zo belangrijk  als mijn bovenste….”

En nadere uitleg over deze prent:
Opa’s smaakpapillen maken overuren, tot verbijstering 
van zijn kleindochter. En alsof dat nog niet lekker genoeg 
was, laat de tekenaar het vet ook nog eens van de muur 
druipen. Zo zijn in deze prent de onder- en bovenlip 
allebei ook visueel aanwezig.
Beide kanten van de mond: Swirskaante.
Maar let toch ook op een detail dat typisch is voor de 
aandacht die Robben aan zijn verbeelding schonk: hoe 
de kleindochter netjes haar brood heeft gesneden, en 
opeet met mes en vork.
Deze prent laat ook zien hoe de tijden veranderen, en 
onze gewoontes. De vraag blijft: wie eet hier nu eigen-
lijk het lekkerst?

Enkele weken geleden had ik mazzel. 
Ik mocht met mijn vrouw naar een kerstfair. 
Op z’n Tilburgs gezegd: sjieke kèrstmèrt. 
Locatie: ‘De Voorste Venne’ te Drunen.  
Waarom we daar naar toe moesten begreep 
ik niet zo goed. We hadden immers kerstballen 
genoeg. Mar om de lieve vreeje te bewaore 
ben ik mar meej gegaon. Daar aangekomen zag 
ik het al. Ginne êene meens (man) te bespeure. 
Ik voelde me bezoope…
Bij een van de eerste kramen begon het.  
‘Ik zie ’t al mijnheer’, kreeg ik van zo’n kakver-
koopster te horen. ‘U mág ook mee hè…’, zei ze 
met de nadruk op ‘mág’. 
Mar goed, die van mèn kwaam nie ötgekeeke. 
Ze had ’nne kerstman van ongeveer veertig sen-
tiemeejter hôog op de kop getikt. As ge d’r ‘n 
dikke batterij in deed kon ie praote. ‘Hoo, hoo, 
hoo…’ zeejtie dan op ‘nne bromtôon.
Mar wè waor is waor. Ze hadden daar in Drunen 
goeje koffie. En dè lekker sneuwmènneke 

(sneeuwmanneke) van schèùmgebak (schuim-
gebak) wè ge d’r bij kreegt maokte veul goed. 
Toch hoop ik mar dè we veur de komende jaore 
aon êene kerstman genoeg hebbe…      

Illustratie en tekst Jos Naaijkens   

De kerstfair

Uit: het Tilburgs prentebuukske deel 9, slaoj meej aaj mee jèùn meej éérepel, 4 december 1981, toegelicht door Ed Schilders.
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Sinds een paar maanden heeft Het Laar 
een ruimte op de 13e etage ingericht als 
atelier. Om deze ruimte extra te promo-
ten, sloten we ons aan bij de landelijke 
Nationale Kunstweek van 11 tot en 15 
november.  

Alle creatieve clubs zoals de schilderclub, de 
handwerkclub en het bloemschikken hebben 
hun plek in het atelier op de 13e. Wanneer er 
speciale creatieve activiteiten zijn, vinden die 
daar ook plaats. Zo is kunstenaar Tim Hobbel-
man, die van wegwerpbekers een nieuw 
kunstwerk maakt, daar al een aantal weken 
elke dinsdag te vinden. U kunt dan zien hoe hij 
aan zijn kunstwerk werkt. Ook Nel Bouma is 
iedere dinsdagmiddag en donderdagochtend 
actief in het atelier achter haar weefgetouw. 
Ze weeft een gobelin, dat is een speciale eeu-
wenoude weeftechniek, waarbij je o.a. wandkle-
den kunt maken. En tijdens de Sterk 

De Nationale Kunstweek

1110

Nel Bouma gaf een workshop Engelse drop 
maken van vilt. Op woensdagochtend was het 
inloopochtend bij de handwerkclub. De club 
toonde haar technieken. Breien, haken, Beiers 
Bont, borduren. Bent u graag met garen in de 
weer, kom dan gerust eens langs. Dat geldt ook 
voor de schilderclub. Ook zij hadden donder-
dagmiddag inloopmiddag. Iedereen die graag 
schildert of een keertje met penselen en verf aan 
de slag wil, is van harte welkom bij de Schilder-
club. Het maakt niet uit aan welke techniek u 
de voorkeur geeft, alles is mogelijk. Dus, ook na 
de Nationale Kunstweek is de 13e in gebruik als 
atelier. Kom vooral een keer kijken!

in je werkweek werd het atelier ook gebruikt 
voor een workshop Herinneringssieraden 
maken. U kunt in het atelier ook uw eigen 
creatieve hobby’s uitoefenen. 
Tijdens de Nationale Kunstweek was er van 
alles te doen in het atelier: een workshop 
Mandala tekenen door Mirjam Vos, Diana 
van Manen gaf een workshop ‘Zwevend kopje’ 
maken en de bewoners konden bloemschik-
ken. Anne Fila gaf een demonstratie van een 
houtimitatietechniek en een patineertechniek. 
Volgend jaar zal Anne Fila in het atelier een 
workshop aanbieden waarbij u zelf met decora-
tieve schildertechnieken aan de slag gaat. 

In the Picture
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Nieuws en 
 korte berichten
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GEZOCHT: KERMISVERHALEN!
Het duurt nog lang voordat het weer kermis is, maar Kermis FM is nu al op zoek naar opa’s en oma’s die 
een kermisverhaal van vroeger willen vertellen. U gaat het verhaal vertellen aan een groep aandachtig 
luisterende kinderen. Op 12 en 19 januari wordt uw verhaal opgenomen bij boekhandel Gianotten 
Mutsaers . De verhalen worden uitgezonden tijdens de Tilburgse Kermis van 2020 op Kermis FM. 
Wilt u meer informatie, of wilt u zich aanmelden hiervoor ? Bel Heleen van Kermis FM op  0638428232 
of stuur haar een e-mail via heleen@kermisfm.nl.

EEN WOLK VAN 
EEN KUNSTWERK
Al enige weken is Studio Hob-
belman aan het werk in het atelier 
op de 13e etage.  Je kent Tim van 
de prachtige dierenbeelden van 
huishoudelijke apparaten die bij 
de receptie en de leestafel hingen. 
Tim werkt nu aan een kunstwerk 
met afvalbekertjes, genaamd 
‘Achter de wolken’. Langzaam 
zie je de contouren ontstaan van 
een wolk. Tim is nog een aantal 
weken elke dinsdag bezig. 
Ga eens kijken!

< > >

HOE BESMETTELIJK IS 
SAMENWERKEN? 
Op 24 oktober vond het Symposium 
lerend netwerk plaats. Elkaar inspireren, 
van elkaar leren en met elkaar delen. 
Dat was het doel van het symposium in 
de Cammeleur in Dongen. Onder de 100 
aanwezigen waren onder andere ver-
zorgenden, welzijnsmedewerkers, 
OR-leden, leden van de cliëntenraden, 
beleidsmedewerkers en bestuurders. Een 
divers gezelschap op een dag die in het 
teken stond van workshops over Positieve 
Gezondheid, werkgeluk en dementie. 
De organisaties die samen het lerend 
netwerk vormen zijn ’t Heem, Zorggroep 
EldeMaasduinen, Amaliazorg, St. Francis-
cus, Maria-oord en Het Laar.

DOE DE MANTELZORGTEST
Zorgen voor iemand die dichtbij je staat vinden mantelzorgers 

vaak vanzelfsprekend. Ze hebben regelmatig het idee dat zij 

de enige zijn die voor hun naaste kunnen of mogen zorgen. 

Echter, hulp inschakelen kan verstandig zijn, maar waar is die 

hulp te vinden?  Herkent u dit? Wellicht hebt u het idee dat u 

steeds meer taken in de zorg rondom uw naaste op u neemt. 

Belangrijk is te zorgen dat het u niet teveel wordt.  Het is goed 

om af en toe stil te staan bij wat u allemaal doet. Helpt u in de 

huishouding? Neemt u een deel van de verzorging over? Doet u 

klusjes en kookt u regelmatig? Wilt u weten hoe de balans bij u 

uitvalt? Doe dan de Mantelzorgtest. Misschien doet u meer dan 

u denkt. De test is te vinden op https://cz.mantelzorgtest.nl/
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Bewoners van Het Laar vertellen 
over de bevrijding van Tilburg
Op 27 oktober 1944 is Tilburg bevrijd. 
Vijfenzeventig jaar later op 26 oktober 
2019 is het boek ‘De laatste getuigen’ 
van Paul Spapens gepresenteerd. 
Van zes bewoners van Het Laar zijn hun 
ervaringen omtrent de bevrijding erin 
vastgelegd. In Peerke Donders in Tilburg-
Noord kun je nog de expositie over de 
verhalen uit dit boek bezoeken.       

Vlak na de oorlog zag Annie van Kruisselbergen 
heel verrassend een joods gezin lopen in de 
Nijverstraat, waar ze woonde. Tijdens de oorlog 
hadden de personen in een huis tegenover 
de Julianaschool in haar straat ondergedoken 
gezeten. Wel verbazingwekkend als je weet dat 
de school door de Duitsers gevorderd was… 

De vader van Jes Mommers had een tandart-
senpraktijk aan het Wilhelminapark. Hij was fel 
anti-Duits. Enkele zusters van de congregatie 
Franciscanessen aan het Wilhelminapark hadden 
de Duitse nationaliteit. Als ze bij hem kwamen 
om een gaatje te vullen vertikte hij dat. Hij zei 
dan dat de tand alleen getrokken kon worden. 
Na de bevrijding heeft hij de Duitse zusters uit 
zijn praktijk gezet. 

‘Al 75 jaar geen dag zonder sigaret, 
met dank aan de bevrijders’ luidt 
de titel van het verhaal van Mary 
Wijman - Konings. Ze heeft het 

roken van de bevrijders geleerd. Na de oorlog 
namelijk deelden de soldaten in het Wilhelmi-
napark chocolade en sigaretten uit. “Zo is het 
begonnen. Ik stak er een op”, vertelt ze. Mary 
rookt nog steeds…

Sinds zijn ontsnapping als dwangarbeider was 
Gijs Schouten op de vlucht voor de bezetter. Hij 
zat steeds op andere plaatsen ondergedoken. 
De laatste dag van de oorlog verbleef Gijs in een 
schuilkelder in de tuin van zijn ouderlijk huis in de 
Christiaan Huijgensstraat. Op 27 oktober 1944 
liep hij snel naar de Broekhovenseweg om de 
bevrijders te zien. Eindelijk vrij…   

Het echtpaar Jos en Mieke Smulders - Stok heeft 
ook hun eigen herinneringen aan de bevrijding. 
Jos zag de afgang van ‘de mof’ zoals hij zegt met 
eigen ogen, toen ze door de Sint Josephstraat 
richting Den Bosch werden gedirigeerd. Je kon 
aan de nog trotse houding van de Duitse officieren 
zien dat ze moeite hadden met de afgang.
Vlak na de bevrijding van heel Nederland op 
5 mei 1945 kreeg de oorlog voor Mieke een 
bijzonder vervolg. Omdat ze wat tenger was 
werd ze uitgekozen om met een groep meisjes 
en jongens uit Tilburg in Zwitserland aan te ster-
ken. Bij een oude dame is ze in de kost geweest. 
Ze werd streng opgevoed. Toch hield ze er zeer 
mooie herinneringen aan over…    

Jos Naaijkens
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In 2019 nam Het Laar een nieuw elek-
tronisch cliëntdossier (ECD) in gebruik. 
Het is gekoppeld aan Caren. Met Caren 
kunnen mantelzorgers online commu-
niceren met verzorgenden en met 
elkaar over hun naasten. Hoe bevalt 
het werken met Caren?      

(Wijk)bewoners of hun 1e contactpersoon 
ontvangen een unieke eigen code en bepalen 
zelf wie er toegang krijgt tot Caren. Door 
de link naar het ECD van Het Laar kunnen 
bewoner en mantelzorgers ieder moment 
van de dag in het dossier kijken. Via de 
besloten website kunnen berichten met 
medewerkers van Het Laar gedeeld worden. 
Caren is niet van Het Laar, het is een landelijk 
platform waar bewoners en hun familie 
gebruik van kunnen maken.
Marjo van Son is mantelzorger voor haar 
moeder, mevrouw van Son (zie kleine foto). 
“Ik woon in Woerden. Via Caren heb ik altijd 
inzage in moeders dossier. Ik kan berichten 
plaatsen en delen, en de berichten lezen 
die de verzorging over mijn moeder schrijft. 
Zo kan ik altijd zien hoe het met haar gaat.”
In Laarakker spreken we ook een dochter. 
“Ik woon dicht bij Het Laar en bezoek mijn 
moeder dagelijks. Toch is contact via Caren 
ook voor mij fijn. Misschien open ik het 
dossier wel te vaak, ik lees dan alles. En dat is 
niet altijd fijn. Soms lees ik dat ze zich ’s och-
tends niet goed voelt. ‘s Middags gaat 

het misschien weer beter, dat lees ik daarna, 
maar dan heb ik me intussen wel zorgen ge-
maakt. Dat is mijn tip voor de medewerkers, 
plaats altijd de blije berichten! Verder ben 
ik tevreden.”

“Die tips vinden we waardevol”, vertellen 
Karin van Bavel (ECD-watcher) en Malou van 
der Steen (applicatiebeheerder). Ze trainen 
de medewerkers en onderhouden het ECD. 
Karin: “Het dossier is eigendom van de be-
woner. Wij richten het zo goed mogelijk in 
volgens de methodiek van Positieve Gezond-
heid. Dan kunnen we de zorg ook zo goed 
mogelijk verlenen. De medewerkers weten 
wat goed werkt en wat beter kan. Dat is een 
continu proces, waarover we met de makers 
van het systeem in contact zijn. Medewerkers 
zijn positief, met name de communicatie met 
de mantelzorgers verloopt veel prettiger. 
Marjo van Son gebruikt Caren niet alleen 
voor haar moeder, maar ook voor een 
vriendin die elders in zorg woont. Ze laat 
op haar telefoon zien hoe het werkt. “Ik log 
in en dan kies ik van welke persoon ik de 
berichten en het dossier wil zien. Vervolgens 
kan ik berichten lezen en plaatsen. Ik kan 
er zelfs voor kiezen mijn berichten te delen 
met de andere mantelzorgers en niet met 
Het Laar. Als ik in de dossiers wil kijken, dan 
volgt er eerst een securitycheck via een 
code die ge-sms’t wordt. Het werkt echt fijn 
en discreet.”

Samen online via Caren 
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Vroeger was de Kerst een droom
met echte lichtjes in de boom
Die mijn vader liet ontbranden
maar hij brandde ook zijn handen
En dan riep hij vele woorden
die niet bij het Kerstfeest hoorden…
Nu wordt de stekker opgepakt
gestoken in het stopcontact
En is er niets meer aan de hand
want elk lampje brandt…
Maar komt het kerstfeest nu weer nader
moet ik weer denken aan mijn vader
Dan zie ik hem weer bij die boom
met zeer veel tekst
maar zonder stroom…

Oud gedichtje waar wij jaren achtereen 
van genoten hebben, de schrijver ervan is 
ons onbekend.

Fijne feestdagen gewenst!

BB

Als medewerkers goed voor 
zichzelf zorgen, kunnen ze ook beter 
voor anderen zorgen. Daarom is er 
de Sterk-in-je-werkweek. Deze derde 
week van november kunnen zorgme-
dewerkers kiezen uit allerlei workshops 
en leuke activiteiten. Die worden geor-
ganiseerd door de Midden-Brabantse 
zorgorganisaties via Transvorm en 
hebben allemaal te maken met gezond 
en prettig leven.     

Dit jaar schreven 1100 zorgmedewerkers uit 
Midden-Brabant zich in voor een workshop of 
activiteit.  Het Laar bood vier verschillende work-
shops aan. De meeste deelnemers kwamen van 
andere organisaties en konden zo ook meteen 
sfeerproeven in Het Laar. Er was de kookwork-
shop Makkelijk en Gezond Koken onder leiding 
van ervaren amateurkok Cor Bon. In de keuken 
van Het Laar leerden 12 medewerkers met 
makkelijk verkrijgbare ingrediënten in een korte 
tijd creatief en bijzonder gezond en lekker koken. 
20 medewerkers deden mee met een kickboks-
clinic, onder de bezielende leiding van de Tilburgse 
sportschooleigenaar Ben de Fretes. Ze bouwden 
conditie en spierkracht op, leerden zichzelf 
verdedigen en hadden vooral heel veel plezier.

Edith Horevoorts, die als kennisdrager 
dementie in Het Laar werkt, ontving 12 
medewerkers en liet deze ervaren hoe 
het kan voelen als je dement wordt. 
Door een virtual reality-bril te dragen, 
waarop een realistische film over een 
man of vrouw met dementie speelt, 
stapten ze de wereld in van deze 

persoon met dementie.  Want als je ervaart hoe 
het is om met dementie te leven, dan begrijp je 
mensen met dementie beter. 

Jet Lampe organiseerde de workshop Herinnerings-
sieraden maken. Met voorwerpen, herinneringen 
die van hun naasten zijn geweest, gingen tien 
deelnemers sieraden maken. Ze verwerkten bijv. 
de knopen van het favoriete overhemd van hun 
man in een armband, of een rafel van een trui 
van hun moeder in een oorbel. Een prachtige 
manier om je overleden dierbaren een plekje 
te geven. 

Van de activiteiten die Het Laar 
tijdens de Sterk-in-je-werkweek 
organiseerde is een compi-
latiefilmpje gemaakt. Deze 
kun je zien op You Tube, 
als je zoekt op Ervaar 
Het Laar.
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WAT KOST NOU EEN KOPJE KOFFIE?

Einde jaar is druk voor de bewonersraad. De
bestuurder van Het Laar komt met de begroting 
en al die andere afspraken die voor 2020 ge-
maakt moeten worden: over zorg, over huren, 
over onderhoud. De afgelopen bewonersraad-
vergadering in november was er dan ook veel 
te bespreken en de meeste leden kwamen 
ter tafel met dikke pakken papier.
Naast de al genoemde onderwerpen willen 
we weten hoe het met alle commissies van de 
bewonersraad is gesteld en hadden we het over 
het feit dat de bewonersraad aan de beurt is om 
een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van 
Het Laar voor te dragen. U begrijpt wel: dat 
werd een lange vergadering met vele kopjes
 koffie. Of thee natuurlijk.

O ja, we hebben het ook nog gehad over de prijs-
verhogingen per 1 januari 2020 in de horeca. Alle 
kosten zijn gestegen, met name voor personeel, 
en Het Laar ontkomt er niet aan een bescheiden 
verhoging voor eten en drinken door te voeren. 

Dat snapte de bewonersraad ook wel. Maar 
we bleven een beetje steken toen het op koffie 
aankwam. En thee natuurlijk.
Koffie en thee zijn zo’n beetje de smeerolie bij 
Het Laar. Bij ieder clubje, vertelling, activiteit: 
koffie. Gezellig en gastvrij. En daarom stak de 
Bewonersraad juist bij koffie en thee even het 
vingertje op: dat hoort er gewoon bij. Eén lid zei 
zelfs met een lach: wat kost nu zo’n kopje koffie? 
Het meeste is water.
Dat is natuurlijk niet zo en de bestuurder moet 
zorgen dat alles rendabel blijft draaien. Maar 
over één ding waren de bestuurder en de be-
wonersraad het roerend eens. Het hoort bij de 
gastvrijheid in Het Laar en bij het samenzijn dat 
de prijs aantrekkelijk blijft en dat er bij de ver-
schillende clubs koffie of thee geschonken wordt.
We zetten ons dus in om de prijs zo laag mogelijk 
te houden. Terwijl het niet eens de vraag is ‘wat 
kost het’, maar wat levert het op? Het is goud 
waard voor gezellig samenzijn in Het Laar. Die 
koffie. Of thee natuurlijk.

Harrie Keusters, penningmeester bewonersraad

Medewerker, 
zorg goed 
voor jezelf!

De bewonersraad
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HET LAAR IS EEN ROLSTOELFIETS RIJKER
In Laarhoven op de begane grond staat sinds 
kort een hele speciale fiets. Het is een elektrische 
fiets, een soort bakfiets, waar een rolstoel voorop 
gereden kan worden. Bij de receptie kunt u 
informeren over de veiligheid en het gebruik 
van de fiets en ook hoe de fiets te reserveren is. 
We wensen u veel fietsplezier toe!

POSTZEGELS
De heer Lauwers, app. 419, spaart allerlei 
soorten postzegels. Wilt u hem helpen zijn ver-
zameling aan te vullen? U mag uw zegels in zijn 
brievenbus doen. U hoeft ze niet los te weken, 
dat doet de heer graag zelf.

SPREEKUUR DEMENTIE
Iedere donderdag in de even weken bent u 
welkom met al uw vragen over dementie van 
10.30 tot 12.00 uur op de eerste etage naast 
het bloedprikcentrum. Marian Verheyen en 
Edith Horevoorts, de kennisdragers dementie, 
luisteren naar uw verhaal en dienen u van 
advies. Donderdag 26 december gaat het 
spreekuur niet door, de eerstvolgende keer is 
weer op 9 januari in het nieuwe jaar. 

INNOVATIEPLEIN 15 MAART
In Het Laar is een inspiratieteam actief, 
bestaande uit medewerkers van allerlei ver-
schillende functies. Goede ideeën en wensen 
worden onderzocht en omgezet in concrete 
vernieuwingen. We richten op 15 maart een 
innovatielab in, waar we alle innovaties op het 
gebied van wonen en zorg die we in Het Laar 
al gebruiken en in de nabije toekomst nog 
gaan gebruiken, laten zien. Bezoekers zoals 
de medewerkers, bewoners, vrijwilligers en 
familie kunnen op het Innovatieplein zelf 
de innovaties beleven. 

U bent van harte welkom!

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

Er-op-uit! 
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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 hetlaar.nl of op jijmaakthetmogelijk.nl 18

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL 

Op 8 november vierden we samen met 
bewoners en mantelzorgers  de ‘Dag van de 
Mantelzorg’ met een liedjesprogramma  ’24 
rozen’. Diverse mooie, vrolijke, lieve liedjes en 
verzen uit het rijke oeuvre van Toon Hermans 
werden gezongen door theatergroep Franje. 
Het geheel vormde een ensemble waar we 
in de middag- en avondvoorstelling samen 
het leven vierden, met de bekende liedjes 
De Tango van het blote kontje; Lieverd; 
Vader gaat op stap; In naam van de lente; 
Mediterranee; Mien waar is mijn feestneus?; 
Een plek om lief te hebben; Een ballonnetje 
en uiteraard de titelsong 24 Rozen…

Het bestuur van Vrienden van Het Laar kijkt 
terug op een geslaagd jaar met veel positieve 
reacties op het benkske, de bridge drive en 
de boekenmarkt. In 2020 hopen we weer een 
bruisend, sprankelend en stralend programma 
te maken. Het bestuur van de Vrienden van 
Het Laar wenst iedereen een schitterend, 
gezond en gelukkig 2020.

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 op rekeningnummer NL19 RABO 
0191275468 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.

Welk echtpaar was op 10 december van 
dit jaar 72 ½ jaar getrouwd?

Welke sport beoefent kleindochter Van 
den Assem op het hoogste niveau?

Tijdens de kunstweek in Het Laar maak-
te men o.a. van vilt?

Waaraan brandt vader zich in het ge-
dicht in ‘Ons Moeke’?
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Filippine

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

Dit keer ontvingen we een dubbel aantal inzendingen. Daaruit hebben we twee winnaars getrokken: 
de heer Albert de Cock en mevrouw Gloudemans-Vingerhoets.

De woordzoeker spreekt voor zich en voor de filippine dient 
u de Babbelaar te lezen. We 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.

R U E L F T O B O R L O T E N 

E G C P A T I S S E R I E D H 

S F E E R C A A P N A D E R M

I P A R N H N P P I S U J U L 

E A R C A I A G N A T T K E U 

G G T O T N M E L R O S U B C 

S N R A C E T A U T L E T E H 

T U I N F E E S T E P I P G T 

O R E L D S D R J I L S A R V 

E N N N A O O E E T V I T A A 

L T O M O T E B B I R V E A A 

E V U L E U K E R D U E G W R 

A S K R E M G O O N K L K O D 

E T G N E R E K E O W E E O E 

G I L E G N U L K C L T E R R 

  

Woordzoeker 
 
AMUSE             GERANT  OOGMERK         STOEL 
APPEL   GETAPT   PATISSERIE TALING 
AVONDETEN  KLUNGELIG  PLOTS  TANGA 
CHINEES  LEUKERD          PROCEDE TELEVISIESTUDIO 
CONDITIETRAINER LOODS   RETORT  TRIEN 
DWEIL   LOTEN   RIBBE  TUINFEEST 
EETCAFE  LUCHTVAARDER ROBOT  TUKJE 
ENGTE   LUIER   ROKER  TUREN 
FLEUR   LUTJEBROEK  SANITAIR VITAMINE 
GEISER   NADER   SFEER  WAARGEBEURD 
        WOEKEREN 
 
De woordzoeker spreekt voor zich en voor de filippine dient u de Babbelaar te lezen. We 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. 
 
Dit keer ontvingen we een dubbel aantal inzendingen. Daaruit hebben we twee winnaars getrokken: 
de heer Albert de Cock en mevrouw Gloudemans-Vingerhoets. 
 
 
 
 
             

Tijdens de ‘Sterk in je Werkweek’ kon men 
hiermee een reis maken.

Wat is de lievelingsbloem van mevrouw 
Annemie Mols?

Hoe lang bestaat Het Laar op 17 januari 2020?

Wie schreef het boekje ‘De Laatste getuigen?’
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Woordzoeker
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AMUSE             
APPEL   
AVONDETEN 
CHINEES 
CONDITIETRAINER 
DWEIL   
EETCAFE  
ENGTE  
FLEUR   
GEISER 

GERANT  
GETAPT   
KLUNGELIG  
LEUKERD          
LOODS   
LOTEN   
LUCHTVAARDER 
LUIER   
LUTJEBROEK  
NADER   

OOGMERK         
PATISSERIE 
PLOTS  
PROCEDE 
RETORT  
RIBBE  
ROBOT  
ROKER  
SANITAIR 
SFEER  

STOEL
TALING
TANGA
TELEVISIESTUDIO
TRIEN
TUINFEEST
TUKJE
TUREN  
VITAMINE
WAARGEBEURD  
WOEKEREN
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Er is iets nieuws onder de (winter) zon, een rolstoelfiets! Daarmee kun je ook gaan 
fietsen met iemand die niet makkelijk zonder rolstoel kan zitten. Op een duofiets 
bijvoorbeeld. Mevrouw Philippa ging regelmatig uit fietsen met haar zoon op de duofiets. 
Maar om van de rolstoel naar de stoel op de duofiets over te stappen, ging steeds moeilijker. 
Niet verwonderlijk ook voor een 101-jarige!

Gelukkig is er nu deze rolstoelfiets. Je rijdt de stoel op de fiets, 
zet hem vast en fietsen maar. De fiets heeft een elektromotor,
dus Matthijs Philippa pakte moeder extra warm in 
op deze frisse decemberdag. En daar gingen ze, 
op weg naar Café Berlijn aan de Korvelseweg.

Er op uit!




