
Activiteitenoverzicht  
november 2020 

Zie voor meer uitleg over de activiteiten andere zijde  
La = Laarzaal Ch = Chapeau! Br = Brasserie 

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 november 2020 

maandag 2 november * Viering Allerzielen Br 19.30 uur 

* Laarbioscoop met de dansfilm “Naar Huis” Br 19.30 uur 

woensdag 4 november * (6) Optreden door “Cantus Cets” Ch 14.30 uur 

Ch 19.30 uur 

vrijdag 6 november * Koffie met de Bewonersraad La 10.00 uur 

Klassieke muziek luisteren Br 14.00 uur 

maandag 9 november * Pianoconcert Paul van Teeffelen La 11.00 uur 

woensdag 11 november * Topstukken on tour Ch 10.30 uur 

* (6) Vertelling Gerard Otten Ch 19.30 uur 

woensdag 18 november * (6) Optreden Fortissimo Ch 14.30 uur 

Ch 19.30 uur 

vrijdag 20 november Klassieke muziek luisteren Br 14.00 uur 

woensdag 25 november Gespreksclub La 10.30 uur 

vrijdag 27 november Klassieke muziekclub door Jos Naaijkens Br 14.30 uur 

maandag 30 november * Pianoconcert Paul van Teeffelen La 11.00 uur 

iedere dinsdag De fruitspecialist Khalid Alrashafi 10.00 - 14.00 uur 

Expositie De Doorloop 

Expositie “SAMEN” vanaf 8 november t/m 18 december in  
De Doorloop. Schilderen en fotograferen zijn twee 
activiteiten die op diverse manieren met elkaar overeenkomen  
en verbonden zijn. De onderwerpen kunnen hetzelfde zijn,  
bekeken en verwerkt vanuit beide oogpunten. Ook worden  
veel schilderijen en foto’s gemaakt met een eigen visie of van 

een specifiek object. Het is altijd creëren van vorm, atmosfeer en stemming. De  
schilderijen zijn van Margriet van Iersel-Melchiors en de foto’s van Theo van Iersel.  
Regelmatig exposeren zij onder de naam “SAMEN”. 
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Woensdag 18 november: (6) Optreden Fortissimo Chapeau! 19.30-21.30 uur   

Fortissimo is in 1947 opgericht in Goirle. In de gloriedagen bestond het orkest nog uit  
meer dan 70 leden maar zoals bij vele muziekverenigingen is dit vanaf 1995  
teruggelopen. De muziek die zij spelen bestaat uit gezellige oude bekende en vrolijke  
melodieën. 
In het programma zitten o.a. de volgende muziekstukken: Anchors Away, La plus belle  valse 
d`amour , Ik sta op wacht , Slavenkoor, Tulpen uit Amsterdam , Zuiderzee ballade,  Wien 
bleibt Wien, Trompetten echo, enzovoorts. 

Woensdag 11 november: 
Topstukken on tour Chapeau! 10.30 – 11.30 uur 
Het is erg lastig voor u om in deze tijd een bezoek te brengen aan een musem. Daarom 
hebben  veertien musea in Nederland de handen ineengeslagen om kunst naar u toe te 
brengen:  vier replica’s van topstukken zijn tussen 9 en 23 november te zien in Het Laar. De  
Stichting Museum Plus Bus bracht voorheen vaak ouderen naar musea, maar draait de  
zaken nu om. De replica’s zijn net zo echt als de originelen en deze mogen wél  aangeraakt 
worden. Een museumdocent komt uitleg geven over deze topstukken. 
(6) Vertelling Gerard Otten Chapeau! 20.00 – 22.00 uur 
Maak zittende op uw stoel een muzikale wandeling door het centrum van Tilburg.  
Presentator Gerard Otten (bekend van eerdere presentaties in Het Laar) neemt u mee  
op een sentimentele reis terug in de tijd. Gerard Otten combineert bekende 
gebeurtenissen in het Tilburgse centrum met foto’s, bijpassende muziekfragmenten en 
informatie over de zangers. 

Woensdag 25 november: Gespreksclub “In gesprek” Laarzaal 10.30 – 11.45 uur 
Het algemene thema van deze gespreksclub is “De kringloop van het leven”. Iedere  laatste 
woensdag van de maand wisselen we van gedachten over alles wat met deze  kringloop van 
het leven te maken heeft. Zoals geboorte, jeugd, volwassen zijn, oud  worden en oud zijn 
en onderwerpen die u zelf aandraagt. 
Steeds voorafgegaan met een verhaal uit de wereldliteratuur als inleiding. 

Vrijdag 6 november: Koffie met de Bewonersraad Laarzaal 10.00 – 11.30 uur 
De Bewonersraad vertegenwoordigt u in Het Laar en vindt het daarom erg belangrijk om  
met u in contact te zijn en blijven. Graag nodigen ze u tijdens de koffie iedere eerste vrijdag  
van de maand uit om met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier blijft de Bewonersraad  
op de hoogte van wat er bij de bewoners speelt. 

Activiteiten in Covid-19 tijd 
We leven momenteel in onzekere tijden waardoor er mogelijk  wijzigingen optreden in dit 
activiteitenprogramma. Voor de meest actuele informatie  kijkt u op de digitale borden. I.v.m. 
de Covid-19 maatregelen die wij momenteel moeten  treffen hebben wij tijdens de 
optredens 30 zitplaatsen in Chapeau! Dezelfde artiesten  zullen zowel in de middag om 
14.30 uur als in de avond om 19.30 uur een concert  verzorgen. Voor alle concerten geldt 
VOL = VOL! Elke bewoner kan het concert maar  één keer bezoeken. 

Heel Nederland leest 
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november  
leest heel Nederland daarom één boek: Het zwijgen van Maria Zachea van Judith  
Koelemeijer. Elke familie heeft zijn verhalen. In dit boek vertellen twaalf broers en  zussen 
het ware verhaal van hun familie. Dit boek is verkrijgbaar bij Er-op-uit! en de  bibliotheek 
van Het Laar. Tijdens de Leesclub van 2 december staat dit boek centraal. 

Maandag 30 november: Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur 
Geniet van de pianoklanken van Paul in Charlie Kunzstijl! 

Maandag 9 november: Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur   
Paul neemt weer graag plaats achter de piano in De Laarzaal om u te laten genieten van  
zijn Ballroom-piano-dansmuziek en vele bekende melodieën uit musicals. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrookje Allerzielen 
Dhr./mevr. ………………………………………………….. wil graag dat de volgende persoon genoemd 
wordt tijdens de gebedsviering op Allerzielen: ………………………………………………………………….  

Dit vocale kwartet bestaat uit ervaren amateurzangers Dory Balvers,  
Margret Broos, Gerrit Weijs en Hans Dingemans en zingt een reper- 
toire van religieuze en seculiere muziek uit alle tijdvakken, met  
nadruk op Renaissance en Barok. Een deel van het repertoire wordt  
begeleid door pianist Frans  van den Hoven. Hij zal die avond  
Cantique de Jean Racine (Fauré) naast enkele delen van de Messiah een tweetal 
pianosolo's uitvoeren met muziek uit de Lion King en The Sound of Music. 

Iedere woensdag: Workshop Kerststalletje maken Atelier 14.30 – 16.00 uur 
Tijdens de maandelijkse creatieve workshop maakt u een kerststalletje. Voor € 10,00  
bent u vier woensdagen (4, 11, 18, en 25 november) hiermee bezig. 
De aanwezige vrijwilligers kunnen u op weg helpen. Maar het is wel de bedoeling dat 
u  het zelf maakt. Zin om mee te doen? Geef uzelf op bij Er-op-uit! 

Woensdag 4 november: (6) Optreden door “Cantus Cets” Chapeau! 14.30 – 19.30 uur 

Een ontroerende dansfilm passend bij Allerzielen over de 
complexiteit van  familierelaties. Gemaakt door filmmaker Harrie 
Verbeek en de Tilburgse choreograaf  Jelena Kostic. Met Liz 
Snoijink en Hans Dagelet in de hoofdrollen. Wanneer een gezin 
zich verzamelt rond het sterfbed van vader zijn er spanningen en 

komen sluimerende emoties naar boven. Hoe ga je in moeilijke tijden  om met je 
familieleden? Er zal een  voor- en een nabespreking plaatsvinden door Jelena Kostic. 

Maandag 2 november Allerzielen:  
Gebedsviering Brasserie 10.00 – 10.30 uur & 10.45 – 11.15 uur 
Elke eerste maandag van de maand is er een gebedsviering, verzorgd door geestelijk  
verzorger Paulien van Bohemen. Deze maand speciaal op deze dag staan de vieringen  in 
het teken van Allerzielen. Om op deze bijzondere dag velen de gelegenheid te geven  om 
hun naasten te gedenken, vindt dezelfde viering twee keer plaats. Tijdens deze  
gebedsvieringen worden alle overledenen in Het Laar van 1 november 2019 tot 31  
oktober 2020 herdacht. Daarnaast kunt u de namen opgeven van hen die u lief waren en 
zijn  overleden. Hiervoor vult u het strookje onderaan de volgende pagina in en doet dit in 
de  brievenbus van Er-op-uit! Uw dierbaren worden dan tijdens beide vieringen  herdacht. 
Laarbioscoop met Naar Huis Brasserie 19.30 - 20.30 uur 


