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De Proeverij
De Proeverij is een groep van tien bewoners,
ze horen bij de Bewonersraad. De Proeverij
komt zes keer per jaar bijeen. Ze bespreken
alles wat te maken heeft met de keuken en
restaurant Chapeau! Iedere keer staat er
wel iets op het ‘menu’. Ze krijgen daarna de
notulen in de brievenbus. Het is een gezellige
groep, waar ook echt wezenlijke dingen
besproken worden, en, zoals een van de
deelnemers beweert: “Er wordt ook echt
iets gedaan met de dingen die we zeggen.”
“Voor ons zijn deze bewoners echt een goed
klankbord,” vindt Manager horeca Eric de
Bakker. Eric en kok Erik Janssens leiden de
bijeenkomsten, ze stellen van tevoren de
agenda op en ze bepalen wat er geproefd
gaat worden. Onlangs was er weer een
Beste bewoner,
We leven in onzekere tijden. Wie had dat gedacht?
In januari vierden we samen het 45-jarige jubileum
van Het Laar. Nu, twee maanden later ziet de
wereld er compleet anders uit. Het samen zijn
staat door het coronavirus enorm onder druk.
Alles waar Het Laar voor staat, zoals uw vrijheid
om te gaan waar u wilt en te verbinden met uw
geliefden, moesten we noodgedwongen loslaten.
Dat doet mij en de vele betrokken medewerkers
en vrijwilligers veel verdriet. We moeten creatief
zijn en zoeken naar manieren om u toch -op
afstand- contact te laten onderhouden met uw
familieleden. Daarnaast zorgen we voor afleiding.
De strenge preventieve maatregelen hebben we
met ons gezonde verstand genomen, maar voeren
we met een warm hart uit. Ik hoop dat u in deze
droevige tijd bij het lezen van de nieuwe Babbelaar
even een momentje van ontspanning ervaart. We
wensen de bewoners en hun naasten die door
het virus getroffen zijn alle
kracht en liefde toe om
hier doorheen te komen.

Proeverij. Onder andere deze onderwerpen
zijn besproken: het parkeren van de rollators
tijdens de diners in Chapeau!; het moment
dat het fruit bij de maaltijd geserveerd wordt
en de maximale groepsgrootte bij gelegenheden zoals de kerstdiners op inschrijving.
Eerst wordt geïnventariseerd bij de deelnemers of ze nog iets op te merken hebben
sinds de laatste Proeverij. En dat hebben ze
zeker. Een deelneemsters zegt dat ze spekjes
mist in groene stamppotten. Als tip wordt
gegeven dat deze spekjes er bij het serveren,
als een topping overheen kunnen. Zo is ook
voor vegetariërs de stamppot geschikt. Een
andere bewoonster spreekt haar waardering
uit: “de vegetarische burger die nieuw op de
kleine kaart staat, is erg lekker.” Zo is er ook
een vraag over de gebonden soepen, “die

lijken anders te zijn.” Erik geeft aan dat dat
klopt. “Om soepen te binden gebruiken we
tegenwoordig de groenten die erin zitten als
puree. Dat is gezonder dan bindmiddelen
toevoegen, en het levert lekkere soepen op.”
Verschillende onderwerpen passeren zo de
revue. En dan is het proeven aan de beurt.
“De vorige keer hebben we verschillende
soorten taart geproefd, waarbij jullie de worteltaart het lekkerst vonden. Die staat nu ook
op de kaart in Chapeau! Vandaag proeven
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Zeven dagen lang stond Het Laar in januari in het teken van het 45-jarig bestaan. Op de cover ziet u een foto
uit een van de circusvoorstellingen. Dit was de voorstelling voor de bewoners van zaterdagmiddag. Wat een
geweldig feest was dat. De rest van de week waren er nog meer leuke activiteiten. Op naar de 50 jaar!
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Het buitenleven bij Het Laar

we drie maaltijdsalades.” Erik serveert een
salade met vis en pasta, met kidneybonen en
rijst en een groene salade met kip. De deelnemers proeven goed, en zeggen daarna wat
ze ervan vinden. De salade met kip en de
salade met bonen krijgen de meeste stemmen.
“Die gaan we zeker in de zomer op de menu’s
zetten. En ook de bewoners die in hun eigen
appartement eten, kunnen deze maaltijdsalades kiezen. Dank je wel dat jullie ook dit
keer weer goed geproefd hebben!”
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Bovenstaande is een gevleugelde
uitspraak van Jan van Beurden. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie van 7 januari kreeg
Jan uit handen van Ingrid van Huijkelom
de Gouden Speld van verdienste. Ook Jip
Taminiau, de huidige voorzitter van de
Bewonersraad, sprak zijn waardering voor
Jan’s jarenlange inzet voor Het Laar uit.
Om hem extra in het zonnetje te zetten
genoot Jan samen met zijn dochter en
zoon op 14 februari in Chapeau! van een
heerlijk etentje.

Daarbuiten had Jan paardrijden als grote
liefhebberij waarmee hij elke zaterdag te
vinden was in de Loonse- en Drunense duinen.
Omdat Riet leed aan Parkinson, verhuisden
ze midden 2000 naar Het Laar, waar Jan haar
jarenlang verzorgde. Ook in Het Laar ontpopten zijn kwaliteiten in diverse richtingen: hij
begon in 2000 als secretaris en was vanaf 2008
voorzitter van de cliëntenraad; de Bonte Avond
is mede door hem georganiseerd en hij is (als
enige man) lid van het gemengd koor én reeds
jaren redactielid van de Babbelaar.

13 februari stap ik het mooie appartement
van Jan binnen. Dochter Ingrid is ook op bezoek
en samen wandelen we door de tijd… Jan is
3 januari 1932 geboren aan het Lindeplein in
een gezin van zeven kinderen. Zijn vader Frans
had daar een stukadoorsbedrijf. Als oudste
kind in het gezin was Jan altijd heel zorgzaam.
In 1957, op 15 oktober trouwde Jan met Riet
van den Dries die hij via haar broer had ontmoet.
Samen schaatsten ze heel wat rondjes op de
ijsbaan aan de Elzenstraat. Ze gingen in het
Zand tegenover het ‘Magere Josje’ wonen en
brachten daar hun twee kinderen groot.
Midden jaren zestig startte Jan samen met een
partner ‘Stukadoorsbedrijf Zuid-Nederland’
aan de Oude Lind. Met nog een dependance
in Vierlingsbeek werkten ze in Brabant, NoordLimburg maar ook in Den Haag en België met
zo’n 50 man personeel aan o.a. het nieuwe
Elisabeth Ziekenhuis en het Paleis Raadhuis in
Tilburg en het Paleis van Justitie in Den Haag.
Dit bedrijf runde Jan tot begin jaren ‘80.

Nog steeds kent Jan vele mensen bij naam
en is hij voor iedereen aanspreekbaar. Mooie
herinneringen heeft hij aan het voormalige
Bruin Café, gelegen op de plaats waar nu
de receptie gevestigd is, waar Jan aan ‘zijn’
stamtafel regelmatig de moppentrommel
opende. Hoogtepunten voor Jan zijn onder
andere hun gouden bruiloft en het bezoek van
Máxima aan Het Laar op 18 maart 2014 ter
gelegenheid van de opening van de winkel van
‘Prins Heerlijk’. Op een schitterende foto in Jans
kast zien we hem in gesprek met onze Koningin
(toen nog prinses Máxima). En elk jaar op 5
december viert Jan met het hele gezin Sinterklaas in Het Laar. Ik neem afscheid van Jan
en wens hem nog vele gelukkige jaren in zijn
schitterende appartement.

6 bewoners van Het Laar
SAMEN 603 JAAR!

Het Laar in coronatijd
Het gezamenlijke leven in Het Laar is tot
stilstand gekomen. In Nederland kwam
27 februari de eerste melding van een
coronabesmetting. Herinnert u zich
dat nog? Precies drie weken konden
we in Het Laar dit virus weren. Helaas
ontvingen ook wij 19 maart het bericht
van een coronabesmetting in Het Laar.
Om corona te voorkomen stapelde Het Laar
maatregel op maatregel. 16 maart werd een
heel ingrijpende maatregel getroffen: Het Laar
ging dicht voor bezoek. Met pijn in ons hart
zagen we ons genoodzaakt dit te doen.
Familie kon vanaf dat moment alleen contact
onderhouden per telefoon. Alle bewoners
werd verzocht Het Laar niet te verlaten.
Voor boodschappen en wasgoed werden
familie en vrijwilligers ingeschakeld. Vanaf die
dag ontstond er een prachtige samenwerking
binnen Het Laar en buiten de muren. Chapeau!
was alleen open voor koffie, thee en de
maaltijden. Met de tafels en stoelen verder
uit elkaar gezet, om de ruimte van 1,5 meter
tussen bewoners te garanderen.
Na het bekend worden van de eerste coronabesmetting op 19 maart, zijn de maatregelen
direct verder aangescherpt. Bewoners mochten
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niet meer van hun appartement komen en de
openbare ruimtes in Het Laar bezoeken. Alleen
een wandelingetje naar de brievenbus was
nog mogelijk. Het leven in Het Laar kwam stil
te liggen. Een leeg Chapeau!, geen activiteiten
en clubs. Hartverwarmende acties werden
buiten Het Laar opgezet om medewerkers en
bewoners een hart onder de riem te steken:
taarten werden gebakken, brieven en lieve
kaartjes geschreven. In de tuin vonden dagelijks optredens plaats om de bewoners een
beetje te vermaken.
Omdat tussen schrijven, drukken en bezorgen
van deze Babbelaar wat tijd zit, kunnen we u
niet op de hoogte houden van het allerlaatste
nieuws. We geven u de nieuwste informatie
in het gebouw, via brieven, e-mail en op de
website. Maar dat dit een tijd is die ons koud
om het hart waait, waarin onze bewoners de
warme gastvrijheid van samenzijn in Het Laar en
de liefde en aandacht van hun familie moeten
missen, is zeker. We hopen met zijn allen dat
deze periode niet lang duurt en rampspoed
ons zoveel als mogelijk bespaard blijft. Onze
allerbelangrijkste hartenwens betreft de bewoners en hun naasten die getroffen zijn door
het virus. We wensen hen alle kracht en liefde
toe om hier doorheen te komen.
5
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Lood en Fien van StappershoefRemmers wonen ruim een jaar in
Het Laar. Maar we kennen ze nog
van vroeger. Lood had Drogisterij
Van Stappershoef aan het Korvelplein. Ze zijn nu 91 en 89 jaar en
kijken met plezier terug op de tijd
dat ze deel uit maakten van de
middenstand aan de Korvelseweg
en het plein.

Lood en Fien van Stappershoef-Remmers van Drogisterij
Van Stappershoef

Met het deux
chevautje naar
de klanten toe

Na zijn diensttijd, in de jaren ’50, ging Lood
in de zaak van zijn vader werken aan het
Korvelplein. Sinds 1923 verkocht zijn vader
daar schildersmaterialen. Rechts in de zaak
begon Lood zijn drogisterij. In 1955 trouwde
Lood met Fien en gingen ze boven de zaak
wonen. “Zijn ouders woonden boven hun
zaak en wij naast hen, boven de drogisterij.
Zo hebben we jaren gewoond, dat ging heel
goed samen”, vertelt Fien. Ze kregen vier
kinderen die opgroeiden aan het Korvelplein
en speelden in de tuinen bij Van Dooren &
Dams, de textielfabriek die toen nog aan het
Korvelplein stond.
Op een gegeven moment kwam de gehele
zaak in handen van Lood en werd de verkoop van schilderspullen gestopt. Lood:
“Ik had de opleiding tot apothekersassistent
gevolgd en een drogisterijdiploma behaald.
Het was wel logisch dat ik die zaak voortzette.” Lood genoot ervan om een eigen
zaak te hebben. Fien was moeder en huisvrouw en bemoeide zich niet met de winkel.
Want een moeder hoort bij haar kinderen,
vindt ze. Ze hadden ieder hun taakverdeling.
En zo reilde en zeilde alles goed.
Drogisterij Van Stappershoef was een traditionele drogisterij-parfumerie. Lood genoot
van de omgang met de klanten. Ook dat het
om verzorging en gezondheid ging, trok zijn
interesse. “Maar als de vragen van de klant
te ver gingen dan kon ik ze altijd verwijzen
naar de huisarts. Die had tegenover ons zijn
praktijk.” De drogisterij was zes dagen per
week open, 52 weken per jaar. “Ik stond
altijd in de winkel. We hebben ook verschillende hulpen gehad. Maar zo’n eigen zaak,
dat houdt je wel dag en nacht bezig.”
“Gelukkig hielden we toch niet van op
vakantie gaan”, haast Fien erbij te vertellen.
De drogisterij bezorgde ook zijn producten
bij de klanten. Daar hadden ze een deux

Links zat nog de
zaak
in schilderswaren

Mijn zaak

chevautje voor.
Op de foto zie
je dat het
eendje ook
werd ingezet als
reclameauto in
den Opstoet
van Tilburg.
Lood maakte
x
nieuwjaarskaarten
De deux chevau
voor zijn klanten,
met daarop ieder
jaar een nieuw
zelfgeschreven gedicht. “Het zijn allemaal
leuke herinneringen aan een mooie tijd”,
beaamt het echtpaar. “Toen had je nog veel
verschillende winkeliers in de Korvel, waar
je zelf ook altijd je boodschappen deed.
De kinderkleding van Gaillard, groenteboer
van de Linden, melkboer Stokkermans…”
Begin jaren negentig is de winkel verkocht.
“De kinderen wilden de zaak niet voortzetten. We hebben samen met de medewerkers nog een mooi afscheidsfeestje
gevierd en toen sloot de winkel.” De laatste
10 jaar zat Aad’s Platenzaak in het pand,
nu zit er een schoonheidssalon in.

Lood bij de ingang van zijn zaak

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
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Naaw kekken
‘Tweemaal drie is zes Lowieke…’
‘Als u zo nauwkeurig kijkt meester,
dan kunt u nog wel een vlooi in een
schooiershemd vinden..’

Het buitenleven bij Het Laar

De onderwijzers werken nauwgezet en
niet altijd tot genoegen van de jeugd.

Vrijwilligers Pierre den Braber en Paul
Simons, die ook de vogels in de volière
verzorgen, hebben begin dit jaar drie
bijzondere koppels eenden uitgezet in
de vijver van Het Laar. Eenden met een
kleurrijke verschijning, zoals de carolinaeend, de manderijneend en de roodschoudertalingeend. Mooie exotische
eenden die jaren geleden zijn geïmporteerd
en bij kwekers van eendenrassen in Nederland ondergebracht. Aan ons klimaat
zijn ze inmiddels wel goed gewend.

Uit: Onderwijs en Opvoeding,
prent van de week 16 december 1966,
door Cees Robben.

Op ‘n terrasje in Den Bosch

8
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‘Doe ’t glòske mar nie te vol ober. Hij bibbert
de lèste tèèd nogal veul…’
Gij meugt meer meej mèn meej, dòcht ik bij
m’n èège…

Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas...
de natuur heeft zijn eigen wetten. Vier van
de zes eendjes raakten al snel zoek. Van een
koppeltje vonden ze het mannetje dood in de
vijver, zijn kop ingepikt. Pierre: “Ik vermoedde
dat een buizerd dat had gedaan, want ik zag
die roofvogel ook vliegen over Het Laar. De
carolina-eenden leven nog, dat zijn ook de
grootste eenden van de zes. De buizerd pakt
dus kennelijk alleen de kleintjes.” Inmiddels
hebben Pierre en Paul nieuwe eenden van
een groter formaat uitgezet. ‘Het zijn zwarte
boereneenden, ook wel kwakers genoemd.
Ze zijn wat donkerder van kleur.”
Als je deze schattige eenden in de vijver ziet
is de verleiding groot om ze brood te geven.
Maar dat is niet de bedoeling! Eenden komen
weliswaar als gekken op het brood af maar
er kunnen gezondheidsproblemen ontstaan.

Jos Naaijkens

Bij de volière hebben Pierre en Paul een voederplaats voor de eenden gecreëerd. De voedertijden
zijn dagelijks tussen 11.00 en 11.30 uur. Als
Pierre of Paul ‘Kom jongens…’ roepen, weten
de eenden hoe laat het is en spoeden zich naar
de voederplaats. Er staan daar enkele voederbakken gevuld met graankorrels, krachtvoer
en eivoer voor ze klaar. Wilt u er ook bij zijn als
de eenden gevoerd worden, dan bent u tussen
11.00 en 11.30 van harte welkom.
Als iedereen zich aan deze regels houdt zullen
de eenden hopelijk een lange tijd ‘gezonde
huisgenoten’ van Het Laar zijn. We vragen u
vriendelijk om ook geen etensresten van de
balkons naar beneden te gooien. Daar komt
alleen maar ongedierte op af en uw onderburen
kunnen daar last van hebben.
In de tuin van Het Laar is inmiddels de lente aan
het ontluiken. Om en nabij het terras aan de vijverkant zijn verschillende tuinkruiden geplaatst.
Lavendel, tijm, bieslook etc. Deze mag u plukken
voor gebruik in de keuken. Lekker vers!
Jos Naaijkens
9
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Mèn vrouw en ik gaon wèl ‘s winkele in
Den Bosch. ’n Gezellige stad. Aaltij wè te doen.
Ge zèèter nôot allêen.
Irst èfkes naor de Sint Jan ’n kèrske bij Maria
opsteeke. Zeker in de maajmaond, ’n Goeje
gewônte dòcht ik zôo.
As we daornao nog wè gesjopt hebbe krèège
we mistal zin in ’n kop koffie. In Den Bosch
heurt daor netuurlek ‘nne Bossche Bol bij
zôoas ge wit.
Mistal gaon we dan naor de Parade, naor
’t Pumpke. Op ’t terrasje waar nog plaots.
Nao de koffie en d’n Bossche Bol bestelle
we mistal nog wè fris. Bitter lèmmon of zôo.
Mar innigte tèèd geleeje bestelde ik bij d’n
ober in plaots van bitter lèmmon ‘nne jonge
klaore. Mèn vrouw heurde dè en minde d’r
èège daormeej teegenaon te moete bemoeje.

Brood is te eenzijdig voor de eenden. Bovendien
zet brood uit in de maag, wat voor vergisting
kan zorgen. Brood in de vijver is ook slecht
voor de waterkwaliteit. Het trekt ratten aan
en de bacteriën nemen toe. Algengroei is dan
het gevolg.

Circus Het Laar
Het is alweer even geleden, maar in
januari vierden we het feest ‘45 jaar
Het Laar’. Het Winter Wonder Circus
stond toen opgebouwd op evenemententerrein Het Laar en daarmee kreeg
de feestweek Circus als thema.
En een geweldige week werd het!
We willen u de verhalen en de
prachtige foto’s van Cees Cornelissen
niet onthouden.

De feestweek startte met een voorstelling in de
circustent op de zaterdagmiddag. Alle bewoners
van Het Laar en de bezoekers van de Laarsuite
liepen met een groep medewerkers en vrijwilligers in een fanfare vanaf Het Laar naar de
circustent. In de tent werd een geweldige show
neergezet met een paar circusacts, clowns en
muziek. De toneelclub van Het Laar leverde een
leuke voorstelling af, Joris met zijn taartengooiact
en Aniëla met haar ezeldressuur gooiden ook

hoge ogen. Zaterdagavond werden de medewerkers en de vrijwilligers op een geweldige
circusshow en feestavond getrakteerd in de tent.
Dinsdagmiddag was het de beurt aan het Ontmoetingscircus: een speciale, extra circusvoorstelling voor alle ouderen in Tilburg. Bezoekers
konden op zoek naar een maatje, konden lachen
met Christel de Laat (Betty van Omroep Brabant)
en kregen een geweldige circusvoorstelling te
zien. De Laarbewoners hadden gratis toegang

tot deze show. Donderdag was het de beurt aan
het Pinilotta kindercircus, dat tijdens het diner in
Het Laar haar kunsten vertoonde. Schattig om
te zien, die kleine kinderen met hun kunstjes en
ook zo stoer hoe de grotere al echte circusartiesten blijken. En met de vertoning van de film van
het wereldberoemde Canadese Cirque de Soleil
op vrijdagmiddag liep deze heerlijke feestweek
op een einde.

In the Picture
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Nieuws en
korte berichten

NIEUW: DE CRDL

De CRDL (cradle) is een interactief
instrument dat aanraking tussen mensen
vertaalt in geluid. Zo is nieuw contact
mogelijk voor mensen die moeite hebben
met communicatie en sociale interactie,
zoals mensen met dementie, autisme
of een verstandelijke beperking. Ook
Het Laar staat open voor hulpmiddelen
die contact met mensen met dementie
mogelijk maken. De CRDL kan helpen het
isolement van mensen te doorbreken,
wanneer een normaal gesprek niet meer
goed mogelijk is. Het Laar heeft sinds
kort ook een CRDL in het bezit. Deze zal
vooral in Laarhoven gebruikt gaan worden.
Informeert u naar de mogelijkheden in
Laarhoven.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST

In januari en februari waren er erg veel bezoeken van basisschoolkinderen, middelbare scholieren en
studenten in Het Laar. Als eerste was er de staking van de leraren van het basisonderwijs. De kinderen
van Laarmedewerkers die deze dagen geen opvang hadden, mochten mee naar Het Laar. In de Laarzaal
werden ze gezellig beziggehouden, enkele kinderen wilden graag mee naar Laarhoven en de kleintjes
deden maar wat graag mee met de spelletjes in Laarfit. Daarna kwam er scholieren van basisschool De
Alm op bezoek. Zij kwamen kennismaken met ouderen en de zorg. Mw. Bracké vertelde aan de kinderen
hoe het is om oud te worden en in Het Laar te wonen. De kinderen vonden de robotpoes heel erg grappig en lief. Daarna kwamen er zes studenten van de hogeschool die zich op vrijdagmiddag aansloten bij
de mannenclub in de Mijmerij. Hoe gezellig is dat?

THUISZORG BEVRAGEN
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SOCIAL BAUBLE
Een mini-mozaïekje is het, de social bauble.
Hij staat op de 13e etage en vrijwilligers
hebben er al hard aan gewerkt. Helaas ligt
dat nu stil, wegens de coronacrisis. Maar
we kunnen niet wachten tot we weer steentjes
mogen gaan plakken. De social bauble is een
nieuw product van Social Sofa, het benkske,
dat al bij de entree staat. Ook de bauble is
om samen aan te werken.
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Een V1-raket bij de kapel van
pension Mariëngaarde te Tilburg
2 februari 1945

EXTRA PUZZELPLEZIER DIT KEER IN DE BABBELAAR. Omdat de bewoners Het Laar

niet mogen verlaten, is dit verzetje extra welkom. De oplossingen van de woordzoeker en de zweedse
puzzel graag mailen naar babbelaar@hetlaar.nl. Heeft u geen e-mail, vraag dan uw kinderen voor u
te mailen.

Tijdens deze dienst om 8.56 uur komt
een V1-raket neer tussen de kapel van het
pension en een huis in de aangrenzende
Burg. van Meursstraat.

Mariëngaarde in de wijk Zorgvlied te
Tilburg was vroeger een pension voor
dames van goede komaf. Nu wonen er
ouder wordende kunstenaars en kunstminnaars die bewust kiezen voor wonen
en werken onder één dak met geestverwanten.
We schrijven vrijdag 2 februari 1945, Maria
Lichtmis, een christelijk feest. De twaalfjarige
Wim van Pelt woont met zijn moeder die
landbouwster is in een boerderij aan de
Berkdijksestraat te Tilburg. Zijn vader is in 1934
als Wim 2 jaar oud is overleden. Wim heeft aan
het begin van de morgen even vrij van school
gekregen. Hij is namelijk misdienaar in de kapel
van pension Mariëngaarde. Hij mag rector mgr.
Sweens de huisprelaat van Z.H. de paus helpen
bij het opdragen van de heilige mis.

Woordzoeker
ASSEN
BAAL
BEHOUD
BINNENWERK
EIGENDOM
GEMAAL
GRANEN
KAPZOLDER
KOLK
KRACHTBRON
KRUIAS
LANDSCHAP
MOLENAAR
MOLENSTEEN
MUSEUM
TEMPELBALK
TREMEL
WINDKRACHT

Misdienaar Wim is tijdens deze verschrikkelijke
gebeurtenis vermoedelijk meteen overleden.
Er is een dakbalk op zijn hoofd terecht gekomen. Jan Sicking de andere misdienaar heeft
veel glassplinters in zijn oog gekregen. Later is
het oog weggenomen.
Er zijn totaal 22 doden te betreuren.
Onder hen rector mgr. Sweens,
13 bewoners van Mariëngaarde
en 7 buurtbewoners. Ook zijn er
19 zwaargewonden.
Veel Tilburgers doen in die tijd
schietgebedjes. ‘Onze Lieve
Vrouwke gift ‘m nog ’n douwke.’.
In een prent van tekenaar Cees
Robben wordt om hulp van
‘Heilig Peterke’ de in 1982
zalig verklaarde Tilburgse priester
Petrus (Peerke) Donders gevraagd. Terwijl
een V1-raket overvliegt bidt een oudere
dame tot Peerke: ‘Heilig Peterke gift ‘m
nog ’n meterke.’
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Bronnen. H. Penn – de Witte,
Mariëngaarde 1935-1985,
Tilburg, 1985
Regionaal Archief Tilburg

De bewonersraad
MET LIEFDE EN ROOMBOTER
GEBAKKEN!
Onlangs was ik bij de uitvaart van de moeder
van een vriendin. Die mevrouw was jarenlang
in Het Laar verzorgd. Er werden liefdevolle
woorden gesproken over de medewerkers van
Het Laar en dat moeder – toen haar wereld
kleiner werd – iedere dag zo had genoten van
een appelflap. “Die er met veel liefde en roomboter worden gebakken,” aldus dochterlief. Zo
blijkt maar weer dat kleine dingen het verschil
kunnen maken. Een vogeltje dat fluit, een liefdevolle verzorger of dus een roomboterappelflap.
Andersom geldt dat natuurlijk ook: als je je aan
iets ergert, hoe klein dat ook kan zijn, dan kan
dat heel vervelend groot voor je worden.
In de verschillende commissies van de Bewonersraad komen regelmatig ergernissen voorbij, die
voor bewoners of cliënten heel groot zijn worden.
Nu is de beste oplossing die we er vaak voor bedenken: ga er met elkaar over praten. Dat is niet
altijd gemakkelijk, want velen van ons zijn van een
generatie die niet heel resoluut op iemand afstapt
om ‘het wel even te gaan oplossen’. Maar het is
wel de eerste stap. En kom je er niet meteen uit:
iedere Laarmedewerker heeft een leidingVele, vele jaren geleden, toen ons moeke het
vele werk in haar huisje èn haar grote tuin niet
meer goed aankon, nam onze pa het besluit
om in te schrijven voor een woning in Het Laar.
Omdat ons moeder hier pertinent op tegen
was hadden mijn vader en ik afgesproken
dat de inschrijving aldaar dus door mij moest
gebeuren… Nou, dat heb ik geweten.
Ons moederke, toch al niet erg spraakzaam
in die tijd, besloot mij in de ban te doen en
helemaal maar niets meer te zeggen. Na enige
weken ‘afzien’ besloot ik de volgende tekst met
foto als kleine advertentie in de krant te plaatsen: MA DE BONT LACHEN IS GEZOND

gevende waar u gerust uw ongenoegen kunt
uiten. Doe dat, want anders worden sommige
zaken onnodig heel erg groot in uw hoofd.
Mocht u er desondanks niet uitkomen, dan is
het goed te melden dat we in de Bewonersraad
met de Raad van Bestuur een nieuwe klachtenprocedure hebben afgesproken. Het Laar heeft
bijvoorbeeld een heuse onafhankelijke klachtenfunctionaris: mevrouw Lianne Schepens. Als u
met haar contact opneemt, dan neemt zij uw
ongenoegen uiterst serieus en vertrouwelijk
in behandeling en probeert er allereerst door
praten – mediation heet dat tegenwoordig –
uit te komen.

Een
aangename dag
in Het Laar

Mocht dat niet tevredenstellend zijn, dan zal ze
alles doen - desnoods tot aan onafhankelijke
instanties buiten Het Laar - om het probleem de
wereld uit te helpen. Mevrouw Schepens heeft
een telefoon, een postvak én een mailadres. Als
er iets is wat in uw hoofd erg groot is geworden:
u kunt haar vast vinden.

Zelfstandig wonende ouderen
in de wijk die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken of behoefte hebben aan meer sociale contacten, zijn
welkom in Het Laar voor een leuke dag.
Dagbeleving van Het Laar in de Laarsuite is speciaal voor deze ouderen.
Ze bezoeken de Dagbeleving een of
meerdere dagen per week. Door deze
ondersteuning kunnen ze vaak langer
zelfstandig wonen. Het bezoek aan
de Dagbeleving biedt ook de mantelzorger een stukje verlichting.

En anders: blijf vooral groots genieten van de
kleine dingen in het leven. Te beginnen bij een
roomboterappelflap.
Harrie Keusters

De twee huiskamers en de keuken van de Laarsuite zijn onlangs opnieuw sfeervol gedecoreerd
en ingericht. Met een groot zonnig tuinterras en
een aparte sport- en beweegruimte zitten de
bezoekers er warmpjes bij. Maar Dagbeleving in
Het Laar biedt meer. De bezoekers maken deel uit
van het dagelijkse leven in Het Laar. Dat betekent
dat als er bijvoorbeeld een muziekoptreden of
een interessante spreker is, de bezoekers daar
ook van kunnen genieten. Ontbijten, uit eten in
Chapeau! en samen maaltijden bereiden behoort
tot de mogelijkheden. Bezoekers nemen deel
aan de clubs van Het Laar en gaan naar buiten,
de tuin van Het Laar in.

Mijn ouders hebben uiteindelijk hun weg goed
kunnen vinden in Het Laar en er samen nog een
mooie tijd kunnen doorbrengen.
Sorry Moederke..
BB

beweging te komen met sport en spel en is
er een natuurgroep actief waarin buitenactiviteiten als wandelen ondernomen worden.
Maar ook is er een spelletjescafé, er wordt
samen koffie en thee gedronken, ‘s zomers in
de theetuin en in de winter binnen. En uiteraard
is er tussen de activiteiten door tijd om gezellig
bij te praten.
De Dagbeleving biedt activiteiten binnen de
volgende programma’s: creativiteit en cultuur;
sfeer en ontspanning; natuur en buitenleven
en sport en bewegen. Een aantal bewoners van
Het Laar bezoekt ook de Laarsuite, omdat het
aanbod bij ze past. Wilt u meer weten van
Dagbeleving in Het Laar? Met Het Servicebureau
kunt u bespreken of Dagbeleving iets voor u is.
Zij helpen u met vragen als ‘hoe kom ik in
aanmerking voor de Dagbeleving’ en ‘hoeveel
dagdelen per week kan ik komen?’ of ‘wordt
er van mij een eigen bijdrage gevraagd’
en ‘hoe kan ik dit via de WMO
aanvragen bij de gemeente
Tilburg’. We verwelkomen
u graag!

Dagbeleving in Het Laar heeft een flexibel
programma. De bezoekers kunnen kiezen en
doen wat ze leuk vinden. Zo is het mogelijk
om in het atelier van Het Laar workshops bij
te wonen en creatieve hobby’s uit te oefenen,
biedt Het Laar Sportief de mogelijkheid om in

Door deze actie EN onze dochter, die in hun
huis de boel op stelten zette en vrolijk door
moekes bedrukte stemming heen kletste, werd
dit stilzwijgen uiteindelijk verbroken en heeft
ons moeke mij en mijn vader kunnen vergeven.
16
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Er-op-uit!
LOOP BINNEN IN ER-OP-UIT!

U hebt het waarschijnlijk al gezien, maar de
ruimte van Er-op-uit! naast de receptie is tegenwoordig permanent open. Er hangt een scherm
aan de muur waarop heel veel informatie te
vinden is over de activiteiten en de clubs in Het
Laar. Om het voor de bewoners nog makkelijker te
maken, wordt Er-op-uit! niet alleen bemenst door
Aniëla en Hanneke, maar zit er ook een aantal
vrijwilligers om vragen over de activiteiten en de
clubs te beantwoorden. Elke maandag en dinsdag
van 10.00 tot 12.30 uur en op de middagen van
maandag, woensdag en donderdag van 13.30
tot 16.00 is er een vrijwilliger om uw vragen te
beantwoorden.
Op het scherm aan de muur kunt u korte films
bekijken van de clubs van Het Laar en kunt u foto’s
die tijdens activiteiten genomen zijn bekijken en
bijbestellen. Meepraten en meedenken over de
activiteiten is in Het Laar steeds belangrijker.
De onderdeelcommissie ‘faciliteiten en evenementen’ van de Bewonersraad heeft dat als aandachtsgebied. Bevindingen over de activiteiten
kunt u altijd kwijt bij deze commissie die eens in
de zes weken bij elkaar komt. In Er-op-uit! ligt een
map waarin u de verslagen, de evaluaties en de
besluiten van deze commissie kunt vinden. Loopt
u maar eens een keer binnen in Er-op-uit!

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

1
2

OPEN DAG VERPLAATST
NAAR 13 JUNI

3

Omdat sinds 27 februari het coronovirus
zich in Nederland heeft verspreid, gelaste
Het Laar de Open Dag, oorspronkelijk gepland
voor 21 maart, af en heeft deze verplaatst
naar 13 juni. Het Laar Lab, dat op 21 maart
ook alle technologische en sociale innovaties
op het gebied van zorg binnen Het Laar zou
presenteren, is tevens verzet naar 13 juni.
Komt dan allen kijken!

4
5
6
7
8
9
10

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL

De lente staat voor de deur. De dagen
worden weer langer. Het voorjaar komt er
aan. De natuur is buiten volop in beweging.
De blaadjes aan de bomen, de bloemen in
de knop. Het bestuur van de Vrienden van
Het Laar is ook in beweging om in 2020
opnieuw activiteiten te organiseren om het
verschil te maken. Wij willen initiatieven
blijven realiseren om net wat extra’s te kunnen betekenen voor een aangename dag
voor de bewoners van Het Laar. Hebt u
ideeën, laat het ons weten. De Bridgedrive
op 25 juni en de Dag van de Mantelzorg op
10 november zijn terugkerende activiteiten.
Noteer het vast in uw agenda. 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 is NL19 RABO 0191275468
t.n.v. Vrienden van Het Laar. Waarvoor bij
voorbaat onze hartelijke dank. De Stichting
Vrienden van Het Laar is aangemerkt als ANBI
waardoor donaties financieel aftrekbaar zijn.

Filippine
1

Welke zaak had Lood van Stappershoef?

2

Waar vond de aanslag met de V1 raket plaats?

3
4

5

Wie viste er 4 kleurrijke beestjes uit de vijver?
Waarvan werden de appelflappen in de column
van de bewonersraad gebakken?

In de Babbelaar stond een oproep van dhr.
Lauwers, app. 419, waarin hij om postzegels
vraagt. Medebewoners kunnen de zegels gewoon
in zijn brievenbus doen. Hij treft nu telkens zegels
voor zijn deur én in de brievenbus aan. Hij wil al
deze gulle gevers heel erg bedanken!

Waarmee vierde Het Laar het 45 jarig bestaan?

7

Wat was het gevolg in de column ‘Ons Moeke’
van de inschrijving in Het Laar?

8

Wat krijgt Jan van Beurden in het interview met BB?

9

Wie werd tijdens carnaval met Robke Wenter
in de onecht verbonden?

10 Wat krijgen de deelnemers aan de dagbeleving

aangeboden?

Waarop zijn alle activiteiten in ‘er-op-uit’ te zien?

Woordzoeker
ALARM 		
AMUSEMENT
BREUK
BROEDEN
CHINA
CREPE
DESIGN
ETTER
FLANK
FRISBEE

GEVOLG
GRONDVOORWAARDE
HAMVRAAG
HAZELWORM
INTERESSANT
LANCET
MAAGSTOORNIS
MODEL
NATJE
NETBAL

NIMBUS
NUCHTERHEID
ORGEL
OSSENSTAARTSOEP
POPCORN
PROTON
REAAL
REGEN
REGGAE
SAMEN

SCHEEPSDEK
SHORT
SLAAF
STROPER
TAIGA
TALUD
VIERDE
ZEBRA
ZOUTPILAAR

De woordzoeker spreekt voor zich en voor de
filippine dient u de Babbelaar te lezen. We wensen u
veel puzzelplezier! U kunt de oplossing mailen naar
babbelaar@hetlaar.nl. Heeft u geen e-mail, vraag dan
uw kinderen voor u te mailen.

BEDANKJE
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Uit alle inzendingen van de vorige puzzel hebben we twee winnaars getrokken:
mw. Brock-Sewuster en mw. Gloudemans-Vingerhoets
ALARM
COLOFON jaargang 35, nummer 1 maart 2020

Redactie: Myriam Krol, Jan van Beurden, Leny Verhoeven-van Gorp,
Aniëla Govaarts, Jos Naaijkens, Bep Dierckx
Teksten: Bep Dierckx, Jos Naaijkens, Myriam Krol, Ingrid van
Broekhoven, Harrie Keusters
Fotografie: Peter Jan Fernhout, Myriam Krol, Lichelle Pijnenburg,
Regionaal Archief, Cees Cornelissen, Bep Dierckx, Harrie Keusters
Vormgeving: Karin Caron, Idefix VC.
Drukwerk: DekoVerdivas Tilburg
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HAZELWORM
REAAL
AMUSEMENT
INTERESSANT
REGEN
BREUK
LANCET
REGGAE
BROEDEN
MAAGSTOORNIS
SAMEN
De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van
CHINA
MODEL
SCHEEPSDEK
Het Laar en verschijnt
in
een
oplage
van
550
stuks.
Wilt
u
de
CREPE
NATJE
SHORT
Babbelaar (digitaal)
heeft u een andere vraag,SLAAF
DESIGN ontvangen ofNETBAL
dan kunt u mailen
ETTER naar babbelaar@hetlaar.nl
NIMBUS
STROPER
Wilt u contactFLANK
met Het Laar? Het NUCHTERHEID
Servicebureau voor uw vragen
TAIGA
over wonen en
zorg is van maandag
tot en met vrijdag geopend.
FRISBEE
ORGEL
TALUD
De receptie van
Het Laar is ook inOSSENSTAARTSOEP
het weekend geopend. VIERDE
GEVOLG
Beide zijn bereikbaar
op 013-4657700.
GRONDVOORWAARDE
POPCORN
ZEBRA
19 ZOUTPILAAR
Kijk ook op hetlaar.nl
of op jijmaakthetmogelijk.nl
HAMVRAAG
PROTON

Carnaval
Aan leuke tradities wordt graag een vervolg gegeven: de boerenbruiloft in Het Laar!
Tijdens de Carnaval voltrok meneer pastoor met zijn misdienaar het huwelijk.
Corke van Ginnekaant en Robke Wenter werden in de onecht verbonden, zoals dat zo
mooi heet. En na de carnaval, ja, dan zijn zij weer gewoon huisgenoten van elkaar.
Carnaval was dit jaar weer geslaagd. Oud-stadsprinsen Mark Stappershoef en
Gérard Appels hielden een voordracht over carnaval in Kruikenstad, Prins Knet d`n Irste
en Adjudant Paul van den Hurk bezochten zoals gebruikelijk het Laarbal, de Tilburgse
Kruikenmis kon op het grote doek gevolgd worden en opgeluisterd door
een grote groep dweilorkesten, kon de sfeer niet meer stuk.
Wel erg jammer dat d’n Opstoet dit jaar niet doorging
wegens te harde wind! De wagens konden weer
terug de loodsen in, wachten op volgend jaar.
Maar ja, dan is er weer een ander motto!
Ge kèkt mar wa ge sjouwt!

