
Activiteitenoverzicht 
oktober 2020 

* Zie voor meer uitleg over de activiteiten andere zijde  

Voor alle definitieve informatie: zie de vitrinekastjes bij de liften op de begane grond, 
de digitale borden bij de liften van Laarakker, Laarhoven en Er-op-uit! 
of bekijk de website van Het Laar: www.hetlaar.nl. 

Kosten van de activiteiten 
Alle activiteiten zijn gratis met Laarpluspas. Als er een (3) of een (6) voor staat geldt: 
(3) Zonder pas € 3,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze. 
(6) Zonder pas € 6,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze. 

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND oktober 2020 

Donderdag 1 oktober  * (3) Dag van de Ouderen met dansvoorstelling 

Voor bewoners van Laarhoven. Ch 15.30 uur 

Voor bewoners van Laarzicht en Laarakker. Ch 19.30 uur 

Woensdag 7 oktober * Leesclub “Winterbloei” Jan Wolkers La 10.30 uur 

* (6) Vertelling over de Tilburgse Taol Ch 20.00 uur 

Donderdag 8 oktober Laarmarkt Bi 10.30 uur 

Vrijdag 9 oktober * Rollatorkeuring 13.30 uur 

Maandag 12 oktober  * Gebedsviering door Paulien van Bohemen La 10.00 uur 

* Pianoconcert Paul van Teeffelen  La 11.00 uur 

Dinsdag 13 oktober * Bloemschikken At 14.30 uur 

Woensdag 14 oktober  * (6) Optreden van Willeke Alberti  

Van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur treedt Willeke 
Alberti alleen op voor de bewoners van 
Laarhoven. Het gedeelte voor de bar in 
Chapeau! is dan gesloten  voor andere 
bezoekers . 

Alleen voor de bewoners van Laarzicht en 
Laarakker Let op! alleen via inschrijving. 

Ch 19.30 uur 

Vrijdag 16 oktober * Laarbioscoop “Bohemian Rhapsody” La 14.30 uur 

Zaterdag 17 oktober  * Pannenkoekendag Ch 14.30 uur 

Woensdag 21 oktober * (6) Optreden “Café Chantant” 

Voor bewoners van Laarhoven. Ch 14.30 uur 

Voor de bewoners van Laarzicht en Laarakker. Ch 19.30 uur 

Donderdag 29 oktober  * 
Modedag met Vander Kloostermode, Martine 
Lingerie en Carma Schoenen 

Ch 
/La 

10.00 uur 

Vrijdag 30 oktober * Laarbioscoop Toon Hermans La 14.30 uur 

Iedere dinsdag   De fruitspecialist Khalid Alrashafi                 10.00 - 14.00 uur 

                                            Expositie De Doorloop 
                                            Van 27 september tot 6 november exposeert Inloophuis Midden-  
                                            Brabant. Dit is een sfeervolle huiskamer waar iedereen met    
                                            kanker, hun familie en naasten terecht kunnen met hun eigen 
                                            verhaal of deel kunnen nemen aan een activiteit. Wekelijks op  
                                            dinsdagmiddag en woensdagochtend kunnen gasten lekker  
                                            ontspannen schilderen. Vaak zie je hun gevoel terug in het 
schilderij. Mooie werken van deze bijzondere groep die zeker door iedereen gezien mogen 
worden. Bijgaand werk spreekt voor zich: het gevecht aangaan met kanker.  

La = Laarzaal  Ch = Chapeau!  Bi = Binnenplein At = Atelier op de 13e etage 

http://www.hetlaar.nl/


Maandag 12 oktober :  
Gebedsviering door Paulien van Bohemen Laarzaal 10.00 – 10.45 uur 
Parochie De Goede Herder verzorgt dit jaar geen vieringen meer in Het Laar. Paulien van 
Bohemen is verbonden aan Laarhoven en gaat op iedere eerste maandag van de maand een 
gebedsviering verzorgen. I.v.m. haar vakantie valt het deze maand op de tweede maandag.  
Graag zouden we op andere maandagen ook kerkelijke vieringen organiseren. Mocht u hier 
ideeën over hebben, geef dit dan door bij Er-op-uit!   
Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur  
Paul neemt weer graag plaats achter de vleugel in Het Laar om u te laten genieten van zijn 
Ballroom-piano-dansmuziek en vele bekende melodieën uit musicals. Kom luisteren en laat 
u meeslepen door de prachtige klanken.  

Woensdag 21 oktober : (6) Café Chantant Chapeau! 14.30  & 19.30 uur 
Café Chantant is een muziekcollectief rond zangeres Anne-Marie van der Gouw en 
pianist/zanger Arjan Bruinsma. Ze brengen Nederlandstalige muziek, een ode aan Ramses 
Shaffy en Liesbeth List, aangevuld met repertoire van o.a. Rob de Nijs, Robert Long, Toon 
Hermans etc. De muziek heeft een ‘Metropoolorkest’-achtige sfeer met prachtige 
arrangementen gespeeld door fluitiste Marjolein Kempen en violiste Anastasjia Zvirbule. 
Johan Korringa op bas en Beewee Nederkoorn achter de drums leggen de basis. Een 
optreden is altijd een feest van herkenning, dus komt dat zien en horen! 

Vrijdag 16 oktober : Laarbioscoop Bohemian Rhapsody Laarzaal 14.30 – 16.30 uur 
Deze biografische film uit 2018 is een ode aan de Britse rockband Queen, hun muziek en 
zanger Freddie Mercury. Hij vocht tegen stereotypes en verbrijzelde het conventionele om 
vervolgens uit te groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. De film 
volgt de snelle opkomst van de band aan de hand van hun iconische liedjes, net als de uit 
hand gelopen levensstijl van Mercury die bijna zorgde voor het ineenstorten van de band.   

Donderdag 29 oktober : Modedag Laarzaal/Chapeau! 10.00 – 15.30 uur 
Vander Klooster Mode komt weer langs om de nieuwe najaarscollectie aan u te laten zien. 
De modeshow begint om 10.15 uur in Chapeau! en aansluitend is de verkoop in de Laarzaal. 
Daarnaast zijn ook Martine Lingerie tot 15.30 en Carma Schoenen tot 12.00 uur aanwezig.  

Donderdag 1 oktober : (3)Dansvoorstelling Dag v/d Ouderen Chapeau! 15.30 & 19.30 uur 
Het Tilburgse dansgezelschap rondom Jelena Kostic biedt u op deze speciale dag  Only 
Patience Works Immediately aan (Vertaald in het Nederlands: Alleen geduld werkt 
onmiddellijk). Een korte hedendaagse dansvoorstelling waarin de dansers te maken krijgen 
met levensgrote dominostenen. Deze staan symbool voor de onvoorspelbare obstakels die 
we in ons leven voor de kiezen krijgen. Met een inleiding en een nagesprek.  

Woensdag 14 oktober : (6) Willeke Alberti Chapeau! 19.30 – 20.30 uur 
Vereerd zijn wij om u uit te nodigen voor een concert van Willeke Alberti, de 75-jarige 
zangeres, die dit jaar veel festiviteiten rond haar verjaardag moest afzeggen door Covid-19. 
Wel bezoekt ze Het Laar om u de alom bekende nummers uit haar rijkelijke carrière ten 
gehore te brengen. Let op! De beschikbare 50 plaatsen alleen voor u als bewoner gaan we 
verloten, dus schrijf u vóór vrijdag 9 oktober in! Bel hiervoor met (0)013-4657734, mail naar 

Er-op-uit!@hetlaar.nl of deponeer de invulstrook onderaan deze pagina in de brievenbus 
van Er-op-uit! Uiterlijk maandag 12 oktober weet u of u erbij kunt zijn.  

Dinsdag 13 oktober : Bloemschikken Atelier 13e  etage 14.30 - 16.00 uur  
De herfst heeft zijn intrede gedaan dus het is tijd voor een mooi herfststuk op tafel. Onze 
vertrouwde bloemist zal weer voor prachtige bloemen zorgen. Uiteraard kunt u zelf ook 
decoratie meenemen en vergeet uw bloempotje niet. U kunt deelnemen via inschrijving bij 
Er-op-uit! de kosten zijn € 3,50 per persoon. 

Vrijdag 30 oktober : Laarbioscoop Toon Hermans Laarzaal 14.30 – 16.30 uur 
Op 13 januari 1992 verlieten de bezoekers van de Haarlemse Schouwburg pas om half één 
het theater. Zoals Toon gewoon was probeerde hij de eerste tryout alles uit wat hij had 
voorbereid en ging de tweede avond het mes erin. Na een week spelen smeedde hij het 
programma tot een geheel. Er stond nu een man van 75 jaar op het toneel die zijn vrouw 
verloren had en die na een halve eeuw vreugde delen met het publiek nu ook zijn verdriet 
wilde delen. One man show “Ik heb je lief” werd geboren. 

Woensdag 7 oktober :  
Leesclub Laarzaal 10.30  – 12.00 uur 
Vorig jaar kwamen voor het eerst een aantal leesliefhebbers bij elkaar om het boek 
“Winterbloei” van Jan Wolkers te bespreken, dat de Bibliotheek uitgaf ter gelegenheid van 
hun jaarlijkse campagne “Heel Nederland” leest. We zijn in contact gekomen met 
vrijwilligster Helen van Dongen, die graag als gespreksleider de leesclub wil begeleiden. 
“Winterbloei” zal weer centraal staan en iedere leesliefhebber is welkom!  
“De groeten van Rottumerplaat; dinsdag 20 juli”, “Brief van Amstelglorie” en “Een tapijt van 
blijdschap” zijn de verhalen waar Helen zeker aandacht aan wil besteden. Natuurlijk is ze 
ook benieuwd naar uw eigen verhaalkeuze. Het thema van de verhalen wordt besproken 
de schrijfstijl,  de schrijver en verdere zaken. 
Mocht u nog niet in bezit zijn van “Winterbloei”, dan kunt u dit boek ophalen bij Er-op-uit! 
(6) Vertelling Tilburgse Taol Chapeau! 20.00 – 21.45 uur  
Het oude Tilburgs Leesplèngske bestond sinds 1997. Dat was voor de Stichting Tilburgse Taol 
aanleiding om een nieuw, eigentijds Leesplèngkse te maken. Met behulp van beelden geeft 
Theo van Iersel een uiteenzetting over de totstandkoming hiervan. De keuze van de letters 
in de woorden, de plaatjes en waarom juist deze gebruikt zijn op het plèngske. Ook heeft u 
deze avond de mogelijkheid het Tilburgs Leesplèngske te bemachtigen voor € 7,50.  

Zaterdag 17 oktober : Pannenkoekendag Chapeau! 14.30 – 17.00 uur 
De 14e Nationale Pannenkoekendag, dé jaarlijkse dag om opa's en oma's in het zonnetje te 
zetten met een zelfgebakken pannenkoek heeft in maart helaas geen doorgang kunnen 
vinden. De winnaars van de kleurwedstrijd zijn uitgenodigd om op deze middag alsnog voor 
u heerlijke pannenkoeken te bakken. Zonder Laarpluspas kunt u voor € 8,00 onbeperkt 
pannenkoeken komen eten in Chapeau!, met Laarpluspas voor € 7,60 of in plaats van uw 
dagelijkse maaltijd. U krijgt hierbij een drankje en na afloop een ijsje uit de hand. Inschrijven 
kan tot en met dinsdag 13 oktober bij de bar van Chapeau! en hiervoor geldt VOL=VOL. 
Indien u zich voor de Pannenkoekendag op 20 maart al opgegeven had, verzoeken wij u dit 
door te geven bij aanmelding. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgavestrookje concert Willeke Alberti 
Dhr./mevr.*………………………………………………………….……………………………. appartement .………….. 
zou graag het concert van Willeke Alberti bijwonen.  
Ik kom alleen / wij komen* met twee personen (*doorstrepen wat niet van toepassing is). 

Vrijdag 9 oktober Rollatorkeuring 13.30 – 15.00 uur 
In het kader van de Valpreventieweek kunt u als bewoner van Laarzicht en Laarakker 
verdieping 3 t/m 6 uw rollator laten keuren door fysiotherapeut Margreet Kampen. Kleine 
reparaties en aanpassingen zullen ter plaatse verricht worden door Bonny Lijding. Deze 
keuring vindt buiten plaats onder de luifel bij de hoofdingang of bij de Laartuin. Op de 
digitale borden kunt u op de dag zelf kijken waar de keuring is.  
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