
Activiteitenoverzicht 
september 2020 

* Zie voor meer uitleg over de activiteiten andere zijde  

Voor alle definitieve informatie: zie de vitrinekastjes bij de liften op de begane 
grond, het digitale bord op Het Binnenplein of bekijk de website van Het Laar: 
www.hetlaar.nl. 

Kosten van de activiteiten 
Alle activiteiten zijn gratis met Laarpluspas. Als er een *6 voor staat geldt: 
Zonder pas € 6,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze. 

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND september 2020  

woensdag 2  september  * *6 Vertelling over Toon Hermans Ch 20.00 uur 

woensdag 9 september  *  *6 Optreden Camping-show 

Voor de bewoners van Laarhoven en 
bewoners van Laarzicht en Laarakker die 
graag het concert in de middag bijwonen. 

Ch 14.30 uur 

Voor de bewoners van Laarzicht en 
Laarakker die graag het concert in de 
avond bijwonen. 

Ch 19.30 uur 

donderdag 10 september Laarmarkt 

In verband met de Covid-19 maatregelen 
vindt u een aantal kramen rondom 
Chapeau! en in de Laarzaal. 

La/
Bi 

10.00 uur 

* Laarbioscoop met Mister Bean La 14.30 uur 

donderdag 17 september * Modedag La 10.00 uur 

maandag 21 september  * Pianoconcert Paul van Teeffelen  La 11.00 uur 

woensdag 23 september * *6 Optreden Shoes & Keys 

Voor de bewoners van Laarhoven en 
bewoners van Laarzicht en Laarakker die 
graag het concert in de middag bijwonen. 

Ch 14.30 uur 

Voor de bewoners van Laarzicht en 
Laarakker die graag het concert in de 
avond bijwonen. 

Ch 19.30 uur 

donderdag 24 september * Presentatie Senior Vakantie Plan La 10.30 uur 

dinsdag 29 september * Laarbioscoop met Bloed, zweet en tranen La 14.30 

iedere dinsdag   De fruitspecialist Khalid Alrashafi    10.00 - 14.00 uur 

Expositie De Doorloop 
Van 17 augustus tot 25 september exposeert FotoBE,  een fotoclub uit Berkel-Enschot 
die dit jaar haar 10-jarig jubileum viert. Al jaren houdt ze haar jaarlijkse expositie in 
cultureel centrum De Schalm, in Berkel-Enschot. Nu komt daar een nieuwe 
tentoonstelling bij en wel in Het Laar, om het gevarieerde werk aan een groter publiek 
te tonen. Het gaat om vrij werk van de fotografen en om werk dat gemaakt is rondom 
de gezamenlijke thema’s; Eenzaamheid, Urbex (verlaten gebouwen) en Portret.  
 

La = Laarzaal  Ch = Chapeau!  Bi = Binnenplein  

http://www.hetlaar.nl/


Maandag 21 september : Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur  
Paul neemt weer graag plaats achter de piano in Het Laar om u te laten genieten van zijn 
Ballroom-piano-dansmuziek in de Charlie Kunz-stijl en vele bekende melodieën uit musicals.  

Dinsdag 29 september : Filmmiddag Bloed, zweet en tranen Laarzaal 14.30 – 16.30 uur 
Bloed, Zweet en Tranen vertelt het verhaal van Nederlands beroemdste volkszanger, André 
Hazes. In de laatste maanden van zijn leven blikt de 54-jarige zanger terug op zijn verleden: 
van zijn ontdekking als 8-jarige jongen op de Amsterdamse Albert Cuyp markt naar de 
hoogte- en dieptepunten in zijn latere carrière. De zanger kampt met zijn moeizame jeugd 
en met een ernstige alcoholverslaving, maar een succesvolle samenwerking met zijn 
producent en de steun van zijn jonge vrouw houden hem op de been. Totdat zijn gezondheid 
hem in de steek laat... 

Donderdag 10 september : Filmmiddag Laarzaal 14.30 – 16.30 uur 

Donderdag 24 september:  Senior Vakantie Plan Laarzaal 10:30 – 11:30 uur  
                                                     

Woensdag 23 september: *6 Optreden Shoes & Keys Chapeau! 14.30 / 19.30 uur  

Optredens in Covid-19 tijd om 14.30 en 19.30 uur 
I.v.m. de Covid-19 maatregelen die wij momenteel moeten treffen hebben wij tijdens de  
optredens een beperkt aantal zitplaatsen in Chapeau! We maken gebruik van de huidige  
zitplaatsen die Chapeau! biedt, waarbij het niet mogelijk is extra stoelen te plaatsen.    
Vandaar dat we dezelfde artiesten zowel in de middag als in de avond een concert laten  
verzorgen.  In de middag om 14.30 uur is het concert voor de bewoners van Laarhoven en  
de bezoekers van Laarsuite. Bewoners van Laarakker en Laarzicht kunnen zelf de keuze  
maken of ze in de middag of avond willen gaan.   
Voor alle concerten geldt vol = vol in de ruimte voor het podium. Alle concerten zullen ook  
te volgen zijn via de beeldschermen achter de bar van Chapeau! 
Iedere bewoner kan het concert maar één keer bezoeken en helaas is het niet mogelijk om 
iemand van buiten Het Laar mee te nemen als toeschouwer.  .  

Woensdag 2 september: *6 Vertelling Toon Hermans Chapeau! 20.00 – 21.45 uur 
Als kleine jongen raakte Walter van Geffen besmet met het “Toonvirus.” De bandrecorder 
van zijn oma met een geluidsband van Toon maakte dat Walter een superfan werd. Hij 
verzamelde vanaf dat moment alles van de grote clown, verdiepte zich in de grootmeester 
en kwam zo achter leuke weetjes over zijn idool. Als fan en kenner geeft Walter lezingen 
over zijn idool. ”Wat is er nou mooier dan je passie en je enthousiasme te delen met 
anderen?” zegt hij. Walter vertelt enthousiast over de grootste in zijn vak en draagt enkele 
gedichten voor. Natuurlijk laat Walter ook leuke fragmenten uit shows zien. De 
meezingklassiekers als de tango van het blote kontje en vierentwintig rozen komen aan bod. 
Maar ook nummers uit Toons beginperiode zullen voorbij komen. Een ode aan deze grote 
rasartiest.  

Woensdag 9 september : Camping-show Chapeau! 14.30 – 15.45 uur/19.30 – 20.45 uur 

Donderdag 17 september : Modedag Laarzaal 10.00 – 15.00 uur  
Vander Klooster mode komt weer langs om de nieuwe collectie aan u te laten zien. De 
modeshow begint om 10.15 uur in Chapeau! en aansluitend is de verkoop in de Laarzaal. 
Tevens zijn Martine Lingerie tot 15.00 uur en Carma Schoenen tot 12.00 uur aanwezig.  

Oude musicaltijden herleven met deze geweldige act rondom 
de Tapdance. U dacht wellicht dat de tijden van Fred Astaire 
en Mr. Bojangles nooit meer terug zouden komen, deze dans 
wordt  echter nog steeds enthousiast beoefend over heel de 
wereld. Tapdanser Marije Niedanstal danst meer dan 20 jaar 
met diverse jazzbands, theater- en dansgezelschappen en 
symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Zij is artist-in-
residence bij het internationaal bekende theatergezelschap  

De gezelligste camping van Nederland wordt naar u 
toe gebracht, u waant zich voor even op de camping 
met grappen, grollen en meedeiners. Michel Coenen 
en Tejo Brouwer zetten de camping op zijn kop met 
hilarische verhalen over het campingleven en 
herkenbare, gezellige muziek. 

Bean, een 'gewone' man met een IQ van 007, is in dienst bij de 
National Gallery in Londen. In een wanhopige poging van zijn 
collega's om van hem af te komen, wordt Bean weggestuurd naar   
de Gierson Gallery in Californië. Daar aangekomen wordt Bean 
opgevangen door Gallery-medewerker David, in wiens huis hij mag 
logeren. In zijn naïviteit vertrouwt David aan Bean Amerika's 
belangrijkste schilderij toe. Maar dat wordt een ramp en Bean zet 
zowel het privéleven als de carrière van zijn gastheer op het spel. 

Na een periode van beperkte bewegingsvrijheid en wellicht de behoefte er op 
uit te gaan, presenteert Senior Vakantie Plan (SVP) u graag haar  reisaanbod. 
SVP organiseert reizen speciaal voor zelfredzame senioren. Het reisprogram- 
ma bestaat uit een gevarieerd aanbod aan reizen zowel binnen Nederland 
als in Europa. Er gaat reisleiding met verpleegkundige achtergrond mee, er is 
veel aandacht voor persoonlijke wensen en zij vervoeren u van deur tot 
deur. Zin in vakantie en wilt u  bij deze presentatie zijn? Vul dan de opgave- 
strook onderaan deze pagina in en stop deze in de brievenbus van Er-op-uit! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgavestrookje Presentatie Senior Vakantie Plan 
Dhr./mevr.*………………………………………………………….………… appartement .………….. 
zou graag de presentatie van Senior Vakantie Plan bijwonen.  
Ik kom alleen / wij komen met twee personen ( doorstrepen wat niet van toepassing is). 

Odin Teatret in Denemarken. Ook heeft zij twee internationaal bekroonde dansfilms 
gemaakt met film- en documentairemakers. Marije danst onder begeleiding van pianist 
Harrie Kanters. 

Ieder woensdag in september: Workshop Kleitegels maken Atelier 14.30 – 16.00 uur 
Met ingang van september organiseren we maandelijks  
een creatieve workshop in Het Atelier. Voor € 10,00 bent 
u vijf woensdag (2, 9, 16, 13 en 30 september) bezig met  
klei en allerlei gereedschappen om één of meerdere  
tegels naar uw eigen smaak te bewerken. Middels  
een laagje glazuur kunt u de tegel(s) voorzien van  
kleuren en laten we ze bakken in een kleioven.   
Zin om mee te doen? Geef uzelf op bij Er-op-uit! 


