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Ze is geboren op 24 juni 1920 en werd dus onlangs 100 jaar. Wie kent haar niet? Ria van Dijk, alias Luchtbuks 
Ria, is beroemd in Tilburg en inmiddels ook in heel Nederland omdat ze al vanaf haar 16e op iedere kermis 
een foto schiet. Dit jaar ging de kermis niet door, maar we haalden de schietkraam naar Het Laar toe, zodat 
Ria toch weer haar polaroid kon schieten. Op pagina 9 in deze Babbelaar leest u een interview met Ria.

de coverHet verhaal van

halen. Ik vond het fijn om te kunnen helpen. 
Het was mooi om dit samen op te pakken, 
het teamwork te zien, hoe in Het Laar deze 
bewoners in Chapeau! werden verwelkomd 
met een soepje, frietje en toetje, om van 
de schrik te bekomen.” Inmiddels zijn deze 
drie bewoners weer teruggekeerd naar 
de Reyshoeve.

Nelly benadrukt dat de “Deurdienst”, zoals 
ze het noemen, als een geoliede machine 
loopt. “Ik miste de bewoners en medewer-

kers van Laarhoven BG wel erg, waar ik 
normaal gesproken mijn vrijwilligerswerk 
doe. Maar ik heb er ook iets moois voor 
terug gekregen. Een heel fijne samenwer-
king met andere vrijwilligers en de collega’s 
van de receptie en de horeca.” Jeremy 
genoot ook van zijn dienst. “Normaal werk 
ik in de Laarsuite. Maar nu ik het hele 
gebouw moest doorlopen, leerde ik zoveel 
meer bewoners kennen. Het is leuk om een 
praatje te maken aan hun voordeur, ook al 
moeten we 1,5 meter afstand houden.”
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Sinds de uitbraak van Corona en de daaruit 
voortgekomen voorschriften, moest ook 
Het Laar de deuren sluiten. Dankzij de inzet 
van een vaste groep vrijwilligers zoals Nelly 
van der Bijl, Wil de Kort en José van Mourik 
en een aantal medewerkers zoals Jeremy 
en de receptionisten ontstond er een fijne 
samenwerking. Daardoor kon de familie in de 
afgelopen maanden toch nog de bewoners 
bereiken. Zeven dagen per week stonden 
ze van 09.00 tot 20.00 klaar voor familie en 
andere bezoekers. “Alle pakketjes van de 
post, de apotheek, de bloemen die werden 
bezorgd, de bakker en al het wasgoed dat 
gehaald en gebracht werd door de familie, 
de cadeautjes. Wij namen alles in ontvangst 

en brachten het naar de appartementen van 
de bewoners. Daar belden we aan en zorgden 
ervoor dat we met inachtneming van 1,5 meter 
het aan de bewoner konden overdragen,” ver-
telt Nelly. Het was hard werken. “We maakten 
heel wat kilometers om overal de pakketjes te 
bezorgen. Nu mogen onze bewoners gelukkig 
weer bezoek ontvangen. Het registeren van 
het bezoek is nu een grote taak.”

Het niet mogen toelaten van bezoekers 
en het stopzetten van alle activiteiten was 
verschrikkelijk, vertellen ze. José: “De eerste 
week van de Lock down waren de reacties 
van de familie zo verdrietig. Ik kreeg er vaak 
een knoop van in mijn maag.” Wil vertelt over 
het brandincident dat 9 april plaatsvond in 
zorgcentrum de Reyshoeve in de Reeshof. 
Het Laar bood drie bewoners van de Reys-
hoeve tijdelijk onderdak in Laarakker. “Ik ben 
in de Laarbus gestapt om de bewoners op te 

‘We hebben heel wat kilometers gemaakt’

Beste lezer van de Babbelaar,

Dit is mijn laatste voorwoord in maximaal 150 
woorden. Om te beschrijven wat ik de afge-
lopen negen jaar heb mogen meemaken zijn 
15.000 woorden nog niet genoeg. Dus laat ik 
me beperken tot de hoofdzaken. Het was een 
eer en een genoegen om met alle medewerkers 
en vrijwilligers voor onze bewoners te mogen 
werken. Het Laar is uitgegroeid tot een eigen-
tijdse woonzorgorganisatie en een sterke part-
ner in de regio. Dat hebben we samen bereikt! 
Ik verlaat Het Laar dan ook met een dubbel 
gevoel. Zeker na het spectaculaire afscheidsfeest 
op 11 juni, een dag die in mijn geheugen gegrift 
staat. Op ‘Corona-verantwoorde’ wijze heb ik 
persoonlijk afscheid kunnen nemen van bewo-
ners, medewerkers en vrijwilligers en eveneens 
van alle adviesorganen. Ik heb genoten van 
de vele mooie momenten op die dag. De lieve 
woorden, het zingen, het pianospel, kortom 
teveel om op te noemen. 
Chapeau voor iedereen, 
dank je wel, ik wens jullie 
alle goeds!

Ingrid van Huijkelom- 
van Iersel        
Raad van Bestuur

Op pagina 4 en 5 leest u een interview met 
de vertrekkend bestuurder van Het Laar
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6 bewoners van Het Laar 
SAMEN 603 JAAR!

Maar ook de groeiende wachtlijsten beïnvloed-
den haar beleid. “In 2016 ging de Duynsberg 
stoppen met haar verzorgingshuisafdeling. We 
wilden niet dat die verzorgingshuisplaatsen, de 
medewerkers en vrijwilligers zouden verdwij-
nen. In goed overleg hebben we dit naar Het 
Laar kunnen halen. Binnen een jaar verhuisden 
ze.” Als woon- en zorgaanbieder in Tilburg is Het 
Laar een plek waar veel mensen hun oude dag 
willen doorbrengen. Alleen al op de wachtlijst 
voor huurders staan ruim 700 mensen. En 
ook de Wlz-appartementen kennen een grote 
wachtlijst. Plannen om uit te breiden waren 
er altijd al, maar in 2018 maakte Ingrid ze con-
creet. Ze diende formeel een aanvraag in om 
Het Laar met een extra gebouw uit te breiden. 
De gemeenteraad nam eind maart een positief 
besluit en zette de bestemmingsplanprocedure 

in gang. Laarstede, zoals het gaat heten, is hier-
mee een feit. “Deze nieuwbouwtrajecten gaan 
niet spontaan, dat vraagt veel overleg. Door 
toevoeging van Laarstede wordt de Laarge-
meenschap sterker. Ook voor de buurt is dit een 
vooruitgang. Immers, de groenzone naast het 
evenemententerrein wordt erbij betrokken en 
opengesteld voor de wijk.”

Wat wil Ingrid nageven aan haar opvolger?
“Ik had mijn functie nooit kunnen uitoefenen 
zonder alle medewerkers en de vrijwilligers. 
Maar ook de bewoners en hun familie. Open 
staan voor elkaar is belangrijk, naar elkaar 
luisteren, maar ook durven zeggen als het niet 
goed gaat. De nieuwe bestuurder die na mij komt, 
moet net zoveel van Het Laar houden als ik. 
Ik ben trots op Het Laar.”

‘Ik voelde me meteen thuis 
      in Het Laar’

Ingrid van Huijkelom-van Iersel vertrekt 
na negen jaar bij Het Laar. Ze gaat werken 
voor SDW in Roosendaal, een stichting 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ze vertelt: “Een nieuwe baan 
in deze coronatijd is vreemd, alsof ik in 
een TGV zit en moet overstappen op een 
andere hogesnelheidstrein.” Want ook in 
haar nieuwe functie is Corona de dage-
lijkse werkelijkheid. Op 11 juni vierde ze 
het afscheid groots in Het Laar. 

Begin dit jaar wees iemand Ingrid op een be-
stuursfunctie bij SDW in Roosendaal. “Ik had 
meteen hetzelfde gevoel bij SDW als toen bij 
Het Laar: die organisatie past bij mij”. Ingrid 
raakte in gesprek en zat midden in de proce-
dure toen Corona uitbrak. “Mijn vertrek bij Het 
Laar kwam als een verrassing. De afgelopen 
drie maanden lijken wel drie jaren. Het is en 
blijft zwaar om voor onze bewoners de balans 
te zoeken tussen gezondheid en welzijn en 
tussen bescherming en vrijheid. Ook bij SDW 
kom ik deze vraagstukken tegen. Desondanks 
heb ik zin in deze nieuwe uitdaging. Mijn laatste 
maanden hier waren zwaar, maar gaven me 
ook voldoening. We hebben in alle saamhorig-
heid keihard gewerkt en ingrijpende beslissin-
gen moeten nemen. Het resultaat is dat tot nu 
toe de bewoners een groot aantal besmettin-
gen en overlijdens bespaard is gebleven. We 
hebben 14 geregistreerde besmettingen en 4 
aangetoonde overlijdens wegens Corona. Dat is 
een groot verlies.”

Ze kijkt terug op negen hele mooie jaren in Het 
Laar. “In 2011 was ik sectormanager bij zieken-
huis Bernhoven. Ik zag de vacature ‘Directeur/
bestuurder gevraagd bij Het Laar’. Ik kende Het 
Laar al een beetje, van mijn tijd bij Thebe. Ik 
vroeg me af: zou ik daar willen wonen? Mijn 
moeder woonde toen in een verpleeghuis. Ze 
was haar eigen plekje kwijt. Ik ben echt een 
voorstander van individueel wonen. In Het Laar 

kan dat. De mooie appartementen bieden alle 
privacy. Daarnaast is het een levendige woon-
gemeenschap, bewoners hoeven niet eenzaam 
te zijn. Ik voelde me meteen thuis. Mijn 
voorganger was een warme, meer traditionele 
bestuurder. Ik nam me voor om werkenderwijs 
stappen te zetten. Ik wilde niet met een big 
bang starten. Van Mevrouw van Huijkelom naar 
Ingrid.” 

Haar laagdrempelige wijze van besturen was 
ook van invloed op de zorg. Onder Ingrid 
veranderde werken in Het Laar van centraal 
leidinggeven naar zelforganiserende teams. 
Kansen zien en de samenwerking zoeken in 
het Tilburgse, om daarmee de kwaliteit van 
de ouderenzorg te versterken, waren ook haar 
speerpunten. Alles om de bewoners een aange-
name dag te bieden. Vrij snel na haar aantreden 
kwam ze in contact met Prins Heerlijk. Uitein-
delijk leidde die samenwerking tot de start en 
de vestiging in Het Laar van de opleiding ‘Prins 
Heerlijk in de zorg’. Het uitdelen van de eerste 
diploma’s  en de opening van de winkel van 
Prins Heerlijk in 2014 door koningin Máxima 
waren een hoogtepunt. 
 
In 2015 ontstonden de plannen voor een groot-
scheepse renovatie van alle appartementen van 
Laarzicht. Een zeer ingrijpende renovatie, maar 
alle inspanningen waard. Laarzicht is nu een 
gebouw met prachtige instapklare apparte-
menten. Wie herinnert zich nog het bruisende 
renovatiefeest met Burgemeester Noordanus? 
Ook andere verbouwingen vonden plaats. De 
Laarzaal en de Brasserie werden verbouwd tot 
ruimtes voor evenementen en feesten. Het 
binnenplein werd Chapeau! met bar en open 
keuken. In Laarakker de ontmoetingsruimte 
met dakterras, in Laarhoven grote balkons en 
de tuin van Het Laar werd prachtig opnieuw 
aangelegd. “Voor mij waren de kernwaarden 
van Het Laar, ‘Stijlvol, Bruisend en Verzorgd’, 
altijd leidend in alle verbouwingen”, vertelt ze.
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Nelleke Vogel volgt als interim bestuurder Ingrid van Huijkelom op. 
Nelleke is 62 jaar en geboren in Vlaardingen. Ze is verpleegkundige 
en gezondheidswetenschapper en werkte de laatste 18 jaar als 
bestuurder in verschillende zorgorganisaties. Haar laatste functie 
was bestuurder bij de Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen. 
Ze wilde daarna met haar man een wereldreis maken, maar na aan-
komst in Brazilië brak de Coronacrisis uit. Ze onderbraken hun reis en 
na thuiskomst kon en wilde Nelleke, zeker in deze Coronatijd, niet 
stilzitten. De opdracht in Het Laar kwam als geroepen. Nelleke heeft 
o.a. de taak om door te zetten wat haar voorganger al in gang heeft 
gezet. Ze is eind mei met veel plezier begonnen en hoopt op een of 

andere manier snel met u kennis te maken. De Raad van Toezicht is inmiddels gestart met het 
werven van een nieuwe bestuurder. Naar verwachting zal die einde dit jaar worden aangesteld.
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Luce Simons van 
Jos W. Simons Piano’s

Luce Simons, dochter van de oprichter Jos 
W. Simons, woont sinds een tijdje in Het 
Laar. “De zaak van mijn vader had een hele 
goede naam. Daar word ik nog dagelijks aan 
herinnerd, dat ik er een van Simons ben: 
‘bende gij er een van den hoek?’ vragen ze 
dan? Mensen kwamen van heinde en verre 
om bij ons piano’s of orgels te kopen. Mijn 
vader had goede service en was een hele 
eerlijke handelsman. Ik heb hele goede 
herinneringen aan de winkel. Ik vond het 
verdrietig dat de zaak er mee ophield in 
2017. Mijn neef Geert, de derde generatie, 
zet wel de naam en het vakmanschap van 
de familie voort. Hij is pianostemmer en re-
parateur. Met de showroom en de verkoop 
van piano’s en orgels stopte hij net na het 
100-jarig bestaan.” 

Sinds drie jaar zit er in het winkelpand Con-
vivio, dagbesteding voor ouderen. Luce weet 
nog veel te vertellen over de zaak van haar 
vader. “Mijn moeder was een Tilburgse, mijn 
vader kwam uit Helvoirt. Ze trouwden en 
mijn vader startte 100 jaar geleden met het 
stemmen en repareren van piano’s en vleu-
gels. Aan het Wilhelminapark liet hij in 1928 
de winkel en het woonhuis bouwen. Mijn 
moeder had gevoel voor styling en richtte 
de showroom in. Mijn vader was muzikaal 
en organist in de Goirkese kerk. Ik ben groot 
gebracht met klassieke muziek.”

Het gezin bestond uit zes kinderen, Luce 
was de jongste. “Ik ben zelf nooit getrouwd 
en wordt altijd tante Luce genoemd door 
mijn nichten en neven.” Haar vader was een 
geziene man, vertelt ze: “Veel klandizie had 
hij aan de kerken, kloosters en missies. En 
die had je veel in Tilburg, dat was een echte 
roomse stad. Ze kwamen bij ons de orgels 
en piano’s uitzoeken. Mijn vader was een 
integere man, ze konden van zijn kwaliteit 
op aan.” Wanneer er klanten kwamen die 

wilden weten hoe de piano’s klonken, dan 
moest Luce aan de bak. “Ik had pianoles en 
kon goed spelen, dus ik moest vaak voorspe-
len. Als kind al speelde ik in de winkel.” Luce 
is haar hele leven blijven spelen; ze werd 
pianolerares aan een dependance van de 
muziekschool in Tilburg-West. Veel Tilburgse 
kinderen hebben door haar piano geleerd. 
Ze had al snel een autootje en verzorgde 
ook privélessen bij mensen thuis. “Ik reed zo 
overal naar mijn leerlingen. Heerlijk vond ik 
dat, ik genoot van die vrijheid.”

Haar broer Piet zette de zaak van hun vader 
voort. Jarenlang verkocht hij de piano’s en 
de orgels in de showroom: Simons was een 
begrip tot ver buiten Tilburg. In de show-
room kwamen ook bekende muzikanten 
spelen, zo getuigt de foto van Pim Jacobs 
en Louis van Dijk aan de piano’s, en Udo 
Jürgens aan de vleugel met haar neef Geert. 
Geert nam de zaak weer van vader Piet over, 
tot in 2017 het doek viel voor de winkel. 
In een pand op industrieterrein Kraaiven 
zit nu Simons Piano, daar heeft Geert zijn 
werkplaats.  Als pianostemmer stemt hij ook 
in Het Laar al jaren de vleugel en de piano’s. 
Luce heeft voor ‘Laarse’ begrippen nog een 
beroemdheid in de familie; haar broer Wim 
Simons was de eerste directeur van Het 
Laar, van 1975 tot 1986.
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Wie kent de winkel van Simons niet? 
In de karakteristieke bocht van het 
Wilhelminapark naar de Goirkestraat 
vind je nog steeds het woonhuis, 
de werkplaats en de winkel met 
showroom van Simons Piano’s  
Tilburg. In 2017 bestond de zaak 
maar liefst 100 jaar! 

De winkel had 
veel klandizie 
aan de kerken, 
kloosters en 
de missie

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 familie Simons; Luce staat als tweede van links in de bovenste rij

Louis van Dijk en Pim Jacobs in de zaak

Geert Simons en Udo Jürgens 
achter de vleugel

Mijn zaak

< > >
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Ria van Dijk 
(‘Luchtbuks Ria’) 100 jaar
Stel je eens voor…
We schrijven het jaar 1936 en je bent de 
eigenaar van een schiettent op de kermis 
in Tilburg. Er komt een meisje van 16 jaar 
met enkele vriendinnen bij je attractie. 
Ze vraagt of ze met een luchtbuks een 
schot mag lossen. Geen alledaagse vraag. 
Zeker niet in het vooroorlogse Nederland.    

Het betreffende meisje uit 1936 is Ria van Dijk. 
Sinds 2003 woont ze naar alle tevredenheid 
in Het Laar. Op 24 juni 2020 bereikt ze de 
gezegende leeftijd van 100 jaar. Het is corona-
tijd en het contact met haar verloopt via de 
telefoon.  
“Jos, wè is ’t toch jammer dègge nie langs 
meugt koome. Aanders hadde ’n bòrreltje 
gekreege. Of drinkte soms wè aanders…?”, 
steekt Ria van wal. 
“Ja, schieten heb ik van mijn broer geleerd. 
Met hem heb ik veel opgetrokken. Vroeger 
hadden we thuis een luchtbuks. We schoten 
in de tuin met pluimpjes op schietschijfjes.” 
In de loop der jaren wordt Ria ook wel 
‘Luchtbuks Ria’ genoemd omdat ze altijd in 
de roos schiet. Ze is een icoon geworden. 
Met uitzondering van de oorlogsjaren heeft 
ze tot en met 2019 selfies geschoten. 
Maar dit jaar strooit het coronavirus roet 
in het eten. De kermis in Tilburg gaat niet door. 
“Ik ga het echt missen. Ik had er echt naar 
uitgekeken. Maar ik hoop in het najaar op 

een of andere kermis nog eens toe te kunnen 
slaan…”
Tijdens de Tilburgse kermis in 2006 is er een 
tentoonstelling met een gedeelte van de 
schietfoto’s die Ria vanaf 1936 bij elkaar heeft 
vergaard. In 2008 wordt door Joep Eijkens 
en Erik van Kessel een prachtig boek van de 
foto’s samengesteld.  
Vanuit haar kamer kijkt Ria uit op het evene-
mententerrein van Het Laar. Jaarlijks strijken 
er vele kermiswagens neer. Dit jaar komen 
ze jammer genoeg niet opdagen.   
Tot slot heb ik nog een vraag voor haar. 
“Ria, hoe komt het toch dat je steeds zo 
goed gemutst bent en de dingen zo positief 
benadert?”
“Elke dag een wijntje. Een droge witte. 
Dat houdt me op de been…”

Jos Naaijkens 
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‘DUIVEN HAAUWE’

Heeft de speciale betekenis dat men 
duiven heeft  en fokt, om deel te nemen 
aan wedvluchten.
Bij deze wedvluchten kan men in de 
prijzen vliegen, wat betekent dat je duiven 
zo goed gevlogen hebben dat ze in de 
prijzen vallen. Maar ze kunnen ook 
wegblijven, niet terugkeren door 
bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden.

Het was kermisweek in Tilburg en ons moeder 
had het er met mij al wel eens meer over 
gehad. Ze zou op de roze mòndag de Tilburgse 
kermis graag willen bezoeken. 

‘Ik hebber al zo veul over geheurd. Ik wil wel is 
zien hoe die meense d’r èùtzien. Ze zegge desse 
d’r ammol best wel blôot bijlôope…’
‘Moeder, ge komt er van alles tegen. Homo’s, 
lesbische vrouwen en travestieten.’
‘Wè gebrèùkte gij toch moejleke woorde, jonge. 
Wè zèèn dè naa toch wir, islamieten?’
‘Moeder, een travestiet is meestal een man die 
als vrouw gekleed gaat.’
‘Waor haolt ie die klêere dan in godsnaom van-
daon? Trekt hij die van z’n vrouw soms aon?’
‘Dat weet ik niet moeder. We zullen het hem 
eens gaan vragen. Morgenmiddag haal ik je om 
twee uur op en gaan we richting kermis.’ 

Om een lang verhaal kort te maken…
Ons moeder had genoten van het kleurrijke 
schouwspel. Tot slot gingen we langs een 
snoepkraam. Ze mocht wat uitkiezen. En wat 
denk je waar haar voorkeur naar uitging? 
‘Gif mèn mar zonne lekkere dikke zuurstok.’
Het werd uiteraard dus een roze…

Jos Naaijkens

Roze mòndag op de kermis 

Deel 6: ’T VROUWVOLK.
door Cees Robben.
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Ria schiet op haar 100e verjaardag in de tuin van Het Laar
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In Nederland kwam 27 februari de eerste 
melding van een coronabesmetting. 
Herinnert u zich dat nog? Wat lijkt dat al 
lang geleden. Vanaf 16 maart kreeg Het 
Laar de maatregel opgelegd de deuren 
te sluiten voor bezoek. Ook bewoners 
mochten Het Laar niet meer verlaten. 
Het gezamenlijke leven in Het Laar kwam 
tot stilstand. Voor de bewoners en hun 
naasten brak een moeilijke en onzekere 
tijd aan.  

Om besmettingen te voorkomen stapelde Het 
Laar maatregel op maatregel. Chapeau! ging 
sluiten en clubs en activiteiten werden stopge-
zet. Vanaf dat moment werd er een scala aan 
hulpdiensten ingesteld. Voor boodschappen en 

wasgoed werden familie en vrijwilligers inge-
schakeld. Een sociaal team werd ingesteld om 
te voorkomen dat bewoners vereenzaamden. 
Bewoners die minder goed konden bellen, wer-
den ondersteund met beeldbellen via de iPad of 
WhatsApp, om toch contact met hun naasten 
te onderhouden. Een oproep van Het Laar op 
facebook waarin artiesten werd gevraagd in 
de tuin te komen optreden, werd door bijna 
30.000 mensen bekeken. The Hall of Fame stelde 
gratis muziekapparatuur beschikbaar. Tientallen 
artiesten, waaronder ook getalenteerde kinde-
ren van medewerkers, traden in de tuinen van 
Het Laar en bij de bushalte bij Laarakker op. De 
miMakkers konden niet naar binnen in Laarho-
ven, dus werden de ramen maar onder handen 

Het Laar in coronatijd
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Buitensport 4 x per week aangeboden. 
Bewoners mogen Het Laar weer verlaten. 
Ook aan het grootste gemis kwam een einde: 
sinds 25 mei konden bewoners onder controle 
bij binnenkomst weer bezoek ontvangen: eerst 
een persoon, toen twee en nu meer. Ook hier 
komt steeds meer verlichting.

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 laatste informatie via 
brieven, e- mails en de website. We hopen dat 
het virus onder controle komt. Bewoners en hun 
naasten die getroffen zijn door corona wensen 
we alle kracht en liefde toe.

genomen. Want gelukkig waren de afgelopen 
maanden erg zonnig. 

Vanaf midden april konden bewoners en naasten 
elkaar weer zien in de draaideur en in de spe-
ciale tenten van Ontmoet en Groet. De laatste 
geconstateerde coronabesmetting was begin 
mei. In Het Laar zijn onder de Wlz-bewoners 14 
coronabesmettingen na een test geconstateerd. 
Van deze geteste bewoners zijn er vier overleden 
aan corona, een zeer verdrietig verlies. Inmiddels 
komt het gezamenlijke leven weer langzaam op 
gang. Chapeau! is weer open voor koffie en de 
maaltijden. De kapper mag weer knippen. De 
sjoel- en spelletjesavonden zijn weer begonnen. 
Het Meer bewegen voor ouderen wordt als 

In the Picture

< > >
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TOCH IN DE ZORG? 
VOLG DE OPLEIDING VAN SWITCHZ
Ben je niet opgeleid voor de zorg, maar zou je 
dat wel willen? Solliciteer dan voor een opleiding 
via SwitchZ, speciaal bedoeld voor zij-instromers. 
SwitchZ heeft zo’n 65 Mbo-plaatsen beschikbaar. 
Elk jaar stromen er mensen uit mét een Mbo-
diploma voor verzorgende of verpleegkundige. 
Onlangs, 30 juni, kregen er zeven studenten hun 
diploma. Het vinden van een werkplek is daarna 
zelden een probleem. Nu al zijn er weer 23 nieuwe 
sollicitaties voor een plek bij de opleiding. Want 
omdat het een leerwerktraject is, moet je solli-
citeren. Het Laar participeert in SwitchZ met 
De Riethorst-Stromenland, de Volkaert, Thebe, 
De Wever, Schakelring en Park Zuiderhout.

DE LAATSTE GETUIGEN
De tentoonstelling ‘De Laatste Getuigen’ is verlengd.  Museum Peerke Donders moest tijdens 
deze populaire tentoonstelling namelijk wegens corona de deuren een aantal maanden sluiten. 
De expositie over de bevrijding van Tilburg is een ware publiekstrekker gebleken. 
Met de verlenging doet Peerke velen een plezier. ‘De Laatste Getuigen’ vertelt op een unieke 
manier het indrukwekkende verhaal van de bevrijding van Tilburg. De tentoonstelling is gebaseerd 
op de ooggetuigenverslagen van dertien bejaarde Tilburgers, waaronder een groep bewoners van 
Het Laar. Zij nemen de bezoeker aan de hand in hun verhaal over hun belevenissen. 

NIEUWE LEERLINGEN VOOR WELSLAGEN
Als leer- en werkorganisatie Het Laar zijn we weer gestart met Welslagen in de zorg. Daarin volgen deel-

nemers twintig weken lang een traject dat ze voorbereidt op een BBL-baan in zorg en welzijn. Deze periode 

bestaat uit wekelijks één dag training en drie dagen praktijkervaring opdoen bij een zorg- of welzijnsinstelling. 

Zo maken deelnemers kennis met leren en werken in de praktijk. Ook Het Laar draait dat project samen met 

de gemeente Tilburg, Sagènn, Leren en Werken Midden Brabant, ROC Tilburg, EBC Talen, De Wever, ASVZ, 

Thebe en Actief Zorg. We zijn nu gestart met het selecteren van nieuwe kandidaten. Een aantal daarvan zal 

dit binnen Het Laar gaan volgen. In 2019 reikte Welslagen aan 11 leerlingen zo’n startbewijs uit.

SPREEKUUR DEMENTIE HERSTART
Verpleegkundigen Claudia van den Akker en Edith Horevoorts hebben 
onlangs de opleiding Casemanager Dementie afgerond. Zij bemensen 
nu het tweewekelijkse spreekuur Dementie. Wegens Corona was 
dat gecanceld, maar het wordt nu hervat. Iedere donderdag in de 
even weken van 10.30 tot 12.00 uur bent u welkom in het kantoor 
naast de fysiotherapie op de eerst etage. Als Casemanager Dementie 
ondersteunen ze mensen met dementie, begeleiden ze mantelzorgers 
en adviseren ze op maat. Samen met de mantelzorger bekijken ze 
wat iemand nodig heeft om zo lang en prettig mogelijk zelfstandig 
te blijven en de regie te behouden, ondanks dementie. Tijdens het 
spreekuur beantwoorden ze vragen, helpen ze met praktische 
oplossingen en luisteren ze naar ieders verhaal. Of u nu zelfstandig 
in de wijk woont of in Het Laar, u bent welkom met al uw vragen 
over dementie bij Claudia en Edith. Voor meer informatie kunt u 
mailen met casemanagement.dementie@hetlaar.nl

< > >
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Donderdag 11 juni stond de dag vol-
ledig in het teken van het afscheid van 
Ingrid van Huijkelom. In normale tijden 
zou afscheid van een directeur met 
een grote receptie in Chapeau! gevierd 
worden, maar in tijden van Corona was 
dat niet mogelijk. Daarom werd het af-
scheid over een andere boeg gegooid.      

Het begon ermee dat Ingrid ’s ochtends vroeg 
als verrassing met de Laarbus thuis werd 
opgehaald. In Het Laar aangekomen vervulde 
Dowie van Ingen de ludieke rol van ceremo-
niemeester. Dowie loodste Ingrid met zijn 
flightcase vol persoonlijke benodigdheden 
door het programma van de dag. Dat bestond 
uit een ontbijt met het MT, het bezoeken van 
alle etages van Laarhoven en Laarakker en in 
de Laarzaal sprak ze met de Ondernemings-
raad, de Bewonersraad en het Vrijwilligersplat-

form. In de tuin en op het balkon namen de 
bewoners van Laarzicht afscheid door samen 
met ‘Laarzangeres’ Angelina een speciaal ge-
schreven lied op de melodie van Het Dorp te 
zingen. Ingrid verraste daarna iedereen door 
met een paar dames op haar guilty pleasure 
‘Links Rechts’ van de Snollebollekes te dansen. 
Na dit intermezzo in de tuin vervolgde ze 
haar tour weer binnen. In Chapeau! verraste 
de heer Barten haar met mooi pianospel en 
werden bubbels gedronken met de bewoners, 
de medewerkers van Chapeau!, de receptie 
en het Servicebureau. Op de eerste etage 
wachtte haar het afscheid van de kantoor-
medewerkers. Tot slot was er nog een borrel 
in de Brasserie met het MT en de feestcom-
missie. Al met al een dag die ‘coronaproof’ 
was, doordat Ingrid telkens kleine groepen 
bezocht. Dit maakte het afscheid echter veel 
persoonlijker en leuker. 

Afscheid van Ingrid

Wie was Generaal Winkelman? 

Woonzorgcentrum ‘Het Laar’ is gelegen 
aan de Generaal Winkelmanstraat. Tot 
1974 wordt deze straat Rielsche weg 
genoemd, de weg van Tilburg naar Riel. 
Daarna Generaal Winkelmanstraat.       

Wie was generaal Winkelman?
Generaal Henri Gerard Winkelman is geboren 
te Maastricht op 17 augustus 1876. Studeert aan 
de KMA (Koninklijke Militaire Academie) en volgt 
de Hogere Krijgsschool. In 1934 verlaat hij als 
luitenant-generaal de militaire dienst en wordt 
adviseur bij Philips. Na zes jaar, begin 1940, 
treedt hij weer in militaire dienst en wordt gene-
raal opperbevelhebber van leger en vloot. 
Op 14 mei 1940, na het verwoestende bom-
bardement op Rotterdam, dreigen de Duitsers 
ook andere steden te bombarderen. Zo ver 
komt het niet. Op 15 april 1940 tekent generaal 
Winkelman de onvoorwaardelijke overgave 
van de Nederlandse troepen. 

Na de capitulatie wil Winkelman niet mee-
werken met de Duitse bezetter. Hij is van 
mening dat Nederlanders en Nederlandse 
bedrijven geen militaire opdrachten voor 
de nazi’s mogen uitvoeren. 

Op 29 juni 1940, de verjaardag van prins 
Bernhard, voert de generaal in Den Haag de 
Anjerdag aan. De anjer is het ‘handelsmerk’ 
van de prins en veel burgers dragen deze bloem 
die dag in hun knoopsgat. Door deze actie laten 
de Nederlanders openlijk hun onvrede over 
de Duitse bezetting blijken. Als gevolg daarvan 
wordt generaal Winkelman op 2 juli 1940 
gevangengenomen. Tijdens de gehele oorlog 
verblijft hij in krijgsgevangenschap in Duitsland. 

Op 12 mei 1945 keert hij terug naar Nederland. 
Enkele maanden daarna wordt hij eervol uit de 
militaire dienst ontslagen. Op 4 mei 1946 is 
hij onderscheiden met de hoogste burgerlijke 
koninklijke onderscheiding, Ridder Grootkruis 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Hij overlijdt op 27 december 1952 in Soester-
berg. In 2006 wordt de ‘Legerplaats Harskamp’ 
omgedoopt tot ‘Generaal Winkelmankazerne’. 
Hier bevindt zich zijn borstbeeld.  

14

Bronnen. 
www.delpher.nl  
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Het Laar verwacht in 2022 een nieuw 
gebouw te openen. Daarin komen 
68 zorgappartementen. De nieuwe 
‘vleugel’ krijgt de naam Laarstede en 
verrijst in zes lagen aan de achterzijde 
bij Laarhoven. De 68 zorgapparte-
menten tellen zo’n vijftig vierkante 
meter. Ook komen er vier ontmoe-
tingsruimten. Het concept wordt 
hetzelfde als in de andere gebouwen 
van Het Laar: bewoners hebben hun 
eigen voordeur maar kunnen gebruik-
maken van de gemeenschappelijke 
voorzieningen.     

De hoge flat van Het Laar, gebouw Laarzicht, 
heeft 165 appartementen, waarvan een 
aanzienlijk deel in gebruik is voor Wlz-zorg. 
Door de nieuwbouw van Laarstede kunnen 
in Laarzicht appartementen vrijkomen voor de 
reguliere verhuur. Dat is goed nieuws voor 
de ruim 700 wachtenden op de wachtlijst 
voor een huurappartement in Laarzicht. 
De appartementen in Laarzicht zijn in 2017 
geheel gerenoveerd.

De gebouwen Laarhoven en Laarakker tellen 
samen nog eens 145 zorgappartementen. 
Ook voor zorgwoningen staan mensen soms 
een half jaar tot een jaar op de wachtlijst. Om 
Laarstede mogelijk te maken koopt Het Laar 
een stuk grond van de gemeente, dat naast het 
evenemententerrein ligt en nu niet in gebruik is. 
Volgens planning begint de bouw in de zomer 
van 2021. De opening van Laarstede is dan 
een jaar later.
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THE QUEEN MUM

Majestueus zwaait ze naar me vanachter 
het raam op de 6e etage van Laarakker waar 
ze woont. Ik zit beneden in mijn auto, kijk 
omhoog, stap uit en zwaai op goed geluk 
wat heen en weer met opgeheven armen 
waarop mijn moeder antwoordt door met 
de gordijnen te bewegen. Wat een slimmig-
heid toch weer….
Terwijl ik naar huis rijd, zo’n 25 kilometer 
verderop, bekruipt me steeds weer een 
enorm schuldgevoel: had ik er niet wat 
langer kunnen blijven..

Ik ben bij mijn moeder op bezoek met een 
bos knalrode gerbera’s, haar lievelingsbloem 
én kleur. Nietszeggend kijkt ze me aan met 
haar donkerbruine ogen. Ze is afwezig en 
oneindig ver weg. Na een bijna hoorbare 
stilte vraagt ze me welke bloemen ik voor 
haar meegebracht heb. Het doet pijn, ze is 
dichtbij, maar o zo ver weg..

Om te tijd te doden haal ik uit haar kast 
wat oude fotoboeken, ze leeft op en 
weet te vertellen wie er op de foto’s staan 
en soms ook waar de foto genomen is. 
Het is genieten en samen bladeren we 
door de tijd.

Voordat ik vertrek zet ik een kopje thee 
bij haar neer mét roze koek, streel met 
mijn vingers even door haar zachte grijze 
haren en geef haar een kus. Ik druk haar 
op het hart om niet te zwaaien. Het kost 
haar immers veel moeite om met haar 
rollator tot bij het raam te komen en ik zeg 
haar ook maar dat ik haar moeilijk kan zien 
daar beneden. Ze knikt en gaat akkoord.

Het is avond en terwijl ik langzaam de 
parking uitrijd, kijk ik tóch nog even naar 
boven. Majestueus zwaait ze me uit...
Had ik er niet wat langer kunnen blijven...

BB
Nieuwbouw Het Laar
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ACTIVITEITEN IN DE ZOMER 
Gelukkig komt het leven in Het Laar weer op gang 
en kunnen we steeds meer nieuwe activiteiten 
organiseren. Omdat we veel opnieuw moeten 
plannen, kunnen we nu alleen maar een tipje van 
de sluier oplichten. Zo zullen we in de zomer in 
ieder geval een grootse BBQ organiseren, ook de 
tuinoptredens gaan voorlopig nog gewoon door. 
Houd de website en uw brievenbus in de gaten!

EXPOSITIE
De schildersclub 
van Het Laar 
exposeert weer 
in de Doorloop 
naar Laarhoven. 
Deze hele zomer 
kunt u de schil-
derijen bekijken 
in Het Laar die 
de leden ge-
maakt hebben in het Atelier op de 13e etage.

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL
De Coronatijd is moeilijk voor bewoners, mede-
werkers en vrijwilligers van Het Laar.  Ook het 
organiseren van activiteiten door de Vrienden van 
Het Laar heeft daaronder te lijden. Zo ging de ge-
plande bridgedrive van juni niet door. Nu de ver-
soepeling tot stand komt kan het bestuur van de 
Vrienden van Het Laar ook weer bij elkaar komen 
om initiatieven verder uit te werken. Wij hopen in 
het najaar van 2020 weer wat te realiseren. Hebt 
u ideeën, laat het ons weten. 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 NL-
19RABO 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.

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 Servicebureau 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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WOORDRIJGEN
Zoek het woord dat zowel met het linker 
woord als met het rechter woord een goed 
Nederlands woord vormt, zoals je in de eerste 
regel ziet. Het aantal puntjes geeft het aantal 
letters van dat woord aan.

1. STORT  regen  TON
2. DROOM …..  SCHOON
3. ZAK  …  PIOEN
4. MUIZEN …  KUIL
5. LAMPEN …  MES
6. UUR  ….  LOOS
7. SPIJKER ….  HOUT
8. SUIKER  …  LOOD
9. AFVAL  …  VIS
10. FIETS  ….  GRACHT
11. BLOEM …  OVEN
12. NIER  …..  GOED
13. IJS  ….  PERK
14. STOP  …….  LENS
15. RUIMTE  …..  BREUK
16. KUNST  ….  HAM
17. BINNEN …..  WEER
18. ZAND  …..  WET
19. FRIS  …..  ORGEL

SUDOKU

Welke studie volgde Gen. Winkelman o.a.?
De tentoonstelling in het Peerke Donders 
paviljoen is verlengd tot?
Waar danst Ingrid van Huijkelom graag op?
Wat wordt de naam van de nieuwbouw aan 
Het Laar?
Tijdens de Coronatijd waren er buiten bij 
Het Laar verschillende?
Ook de beweegconcerten van ……  ………  
waren zeer de moeite waard.

8
9

10
11

12

13

FILIPPINE

Uit alle inzendingen van de vorige 
puzzel hebben we twee winnaars 
getrokken: Frans Lauwers  en Barend 
de Boer. De heren hebben hun prijs 
al ontvangen.

De woordzoeker spreekt voor zich 
en de antwoorden van de filippine 
vindt u in de Babbelaar. We wensen 
u veel puzzelplezier! U kunt de 
oplossing mailen naar babbelaar@
hetlaar.nl of in de brievenbus van 
de Babbelaar posten. U vindt
deze brievenbus in de gang van 
de wasserette, te midden van 
de andere brievenbussen.

Naam van het Leer- en Werktraject voor zij-
instromers waarin Het Laar participeert?
Wat kun je veel beter doen als trouwen in 
de Prent van de Week?
Waarmee werd Ingrid van Huijkelom, 
voor haar afscheid,  thuis opgehaald?
Wat is de bijnaam van Ria van Dijk?
Waar gaat Ingrid van Huijkelom nu werken?
Van wie was de pianozaak in Tilburg?
Wat is de titel van de herinnering van BB?

1

2

3

4
5
6
7

WOORDZOEKER
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Agde
Agen
Aisne
Albi
Alfortville
Alpen
Amiens
Anglet
Annecy
Arles
Arriège
Aubervilliers
Auch
Auxerre
Bagnolet
Beaune
Belfort
Besancon
Bourges

Brest
Caen
Cahors
Cantal
Centre
Champagne
Chartres
Cher
Clermont-Ferrand
Vlichy
Correze
Cote d’Azur
Creuse
Dijon
Dordogne
Doubs
Drome
Epinal
Evreux

Evry
Gers
Istres
Jura
Laval
Lens
Lille
Lyon
Marne
Mayenne
Metz
Meurthe-et-
   Moselle
Nancy
Nanterre
Nantes
Neuilly-sur-Seine
Nord
Normandie

Orly
Pepeete
Parijs
Reims
Reunion
Rouen
Saint-Etienne
Savoie
Sète
Somme
Tarn
Toulouse
Troyes
Valence
Vaucluse
Vendée
Verdun
Vogezen

1

5

6

7

8

2

3

4

9

10

11

12

13
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Wat was het lekker buiten zitten dit voorjaar, in de tuin van Het Laar. Een pleister op de wonde, 
zullen we maar zeggen. In maart en april was er elke dag wel een muziekoptreden te beleven. 
Ook van de beweegconcerten van Andrew Greenwood hebben we verschillende keren kunnen 
genieten. Zo veel artiesten, amateurs en professionals, die hun talenten belangeloos ter 
beschikking stelden voor de bewoners van Het Laar. Op Bevrijdingsdag konden ze genieten van 
het spektakel van Close Act. Dit Tilburgse straattheatergezelschap speelt in grote spektakels 
op festivals over de hele wereld. Soms zit een deel van het gezelschap
in Azië en een ander deel in Latijns-Amerika. Nu zijn veel van hun 
optredens gecanceld. Op Bevrijdingsdag bleven de steltlopers 
dicht bij huis en konden de bewoners van de show 
The White Wings genieten. Ook nu nog treden er bij 
Het Laar een paar keer week artiesten op in de tuin. 
En blijven in Nederland de lentes en de zomers 
warm, dan is hiermee wellicht een nieuwe 
traditie geboren bij Het Laar. 

Zonnig voorjaar




