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Er staan twee herten bij de entree van Het Laar: eentje op het dak, de andere beneden bij de draaideur. 
Achter op deze Babbelaar leest u meer over deze herten. Als stille wachters heten ze iedereen welkom in 
Het Laar. Hoe anders was dit het afgelopen jaar, in 2020. Voor het eerst in de geschiedenis van Het Laar 
sloten de deuren. Bezoek was ineens niet meer welkom en de bewoners maakten een moeilijke periode 
door. Laten we hopen dat 2021 een jaar wordt, waarin Het Laar weer mag laten zien waarin het 
uitblinkt: aangenaam leven met Het Laar. Omdat het leven het waard is om van te genieten!

de coverHet verhaal van
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Na weer een paar maanden in een lock down 
gingen we maandag 11 januari voorzichtig 
van start met Het Laar in beweging. Alle 
sociale activiteiten in Het Laar waren vanaf 
december 2020 geschrapt; bewoners werden 
verzocht in hun appartementen te blijven en 
het eten werd daar geserveerd. Gelukkig 
was het nog wel toegestaan om bezoek te 
ontvangen, als ieder zich maar aan de maat-
regelen zou houden. Maar dat langdurige 
niet bewegen, dat kan toch niet gezond zijn? 
Passend binnen de regels van de coronamaat-
regelen startte Het Laar in beweging weer 
op. Fiona en Elvira namen hun muziekmobiel 
mee en bezochten elke etage van Laarakker 
en Laarzicht. Uiteraard met mondkapje op 
en op anderhalve meter afstand is weer een 
voorzichtige start gemaakt met bewegen op 
de stoel. En dat een half uur lang. Want je 
moet niet meteen te hard van stapel lopen!

Het Laar in beweging

Beste lezer van de Babbelaar,

De eerste Babbelaar van 2021. 
Dit voorwoord is dan ook gericht op 
samen hoopvol vooruitkijken naar licht-
puntjes in 2021. Want wat hebben we 
met elkaar een roerige laatste periode 
van 2020 doorgemaakt. Ondanks alle 
maatregelen hebben we getracht er het 
beste van te maken. Dit leidde regelmatig 
tot een lach. Bijvoorbeeld bij het alterna-
tieve kerstdiner dat door kerstmannen, 
sneeuwpoppen en engelen werd uitge-
reikt. Maar zeker ook tot een traan. 
Want ondanks alle goede zorgen zijn 
ons mensen ontvallen. Bewoners die 
we liefhebben.

Het eerste lichtpuntje in 2021 is gelegen 
in vaccinaties tegen het Coronavirus. 
De eerste groep medewerkers is inmiddels 
al opgeroepen voor een vaccinatie en we 
hopen de volgende groepen zo snel moge-
lijk te kunnen laten volgen. Ons beleid is 
erop gericht om de vaccinatiegraad binnen 
Het Laar zo hoog mogelijk te laten zijn en 
daarmee een zo veilig mogelijke omgeving 
te creëren. Ook voor u als bewoner is de 
mogelijkheid tot vaccinatie aanstaande. 
Zodra er meer duidelijk is, zullen we u 
hierover uiteraard berichten. 

Ik ben er trots op dat ik als nieuwe bestuur-
der verbonden mag zijn aan Het Laar. Het is 
jammer dat we nog niet persoonlijk kunnen 
kennismaken. Laten we samen hopen dat 
de vaccinatie het begin gaat zijn van een 
grote stap op weg naar weer samen. 

Ik vertrouw erop dat 
we elkaar snel kunnen 
ontmoeten. 
Ik kijk ernaar uit! 

Lonneke de Haan
Raad van Bestuur
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6 bewoners van Het Laar 
SAMEN 603 JAAR!

Nelleke Vogel nam onlangs afscheid 
van Het Laar. Zes maanden bekleedde 
ze de bestuurdersfunctie na het vertrek 
van Ingrid van Huijkelom. Hoe zijn haar 
die zes maanden vergaan?      

“Ik heb met heel veel plezier gewerkt in Het 
Laar. Een mooie organisatie met bevlogen 
medewerkers en vrijwilligers en hele fijne 
bewoners! Ik heb in veel organisaties gewerkt, 
maar Het Laar is mij echt heel goed bevallen. 
Het verschil met andere organisaties is dat 
alles hier op een locatie zit. Dat heeft echt 
meerwaarde. Het is leuk om al die verschil-
lende bewoners te zien en te spreken: van 
heel zelfstandige huurders en bewoners die 
met zorg nog heel goed hun eigen leven leiden 
tot kwetsbare bewoners die geheel afhankelijk 
zijn van zorg. Deze variatie maakt Het Laar een 
mooie, unieke leefgemeenschap! Daardoor 
heeft Het Laar een gezellig en levendig sociaal-
cultureel klimaat waar aan iedere bewoner 
wordt gedacht. Medewerkers en vrijwilligers 
zijn heel zorgzaam, maar ook voor de bewo-
ners zie ik het als een opdracht om zorgzaam 
te zijn voor elkaar. Net zoals je dat vroeger 
in je straat was. Hoe kun je er voor elkaar zijn? 
Dat wil ik de bewoners van Het Laar graag 
mee geven.”

Nelleke merkt dat de kernwaarden Stijlvol, 
Bruisend en Verzorgd door iedereen waar-
gemaakt worden. “Ook de missie ‘Aangenaam 
leven met Het Laar’. Het is geen mooipraterij, 
medewerkers en vrijwilligers doen echt hun 
best om het waar te maken.”

Nelleke zou begin dit jaar eigenlijk een grote reis 
gaan maken met haar man, maar Corona gooide 
roet in het eten. Toen kwam deze interimfunctie 
bij Het Laar op haar pad. “Ik ben blij dat ik als 
bestuurder iets heb kunnen betekenen. Ook al 
was het een moeilijke periode. Wat ik nooit zal 
vergeten zijn de indringende gesprekken die ik 
voerde met bewoners en medewerkers die 
door Corona geraakt zijn. Ze vertelden me hoe 
die eerste periode is geweest, het zijn heftige 
verhalen over zwaar verlies. Verdriet kreeg op 
deze manier voor mij echt een gezicht.” Ze zou 
Corona kunnen missen als kiespijn, “want het 
is echt verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt,” 
vertelt ze. “Maar het heeft ons ook iets ge-
bracht. De samenwerking is alleen maar sterker 
geworden. Zowel binnen Het Laar als in de 
regio met de organisaties om ons heen. Voor 
de toekomst is dit heel goed. Want met de 
toenemende vergrijzing en de stijgende zorg-
vraag hebben we elkaar hard nodig. En zeker nu 
in deze maand, waarin corona alleen maar weer 
toeneemt. Ik hoop met heel mijn hart dat we 
gezond mogen blijven. We doen er alles aan om 
de gevolgen van corona te beperken.” 

En hoe staat het nu met de reisplannen? 
“Terwijl ik in Het Laar werkte, bouwde mijn 
man een busje helemaal zelf om tot camper. 
We zijn nu startklaar om een grote reis te 
maken. Maar toch voelt het nog niet goed om 
lang en ver weg te gaan. De toekomst is nog te 
onzeker. Dus we beperken ons tot kamperen in 
eigen land. Voor nu heb ik met veel plezier de 
bestuurdersplek overgedragen aan Lonneke. 
Het Laar heeft met haar een leuke en goede 
bestuurder gevonden. Lonneke en Het Laar, ik 
wens jullie alle goeds voor de toekomst toe!”

‘Ik hoop dat we 
gezond mogen blijven’

Bonny Lijding al 40 jaar 
werkzaam in Het Laar
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Wie kent Bonny niet? Al 40 jaar is hij een 
van de handymannen van Het Laar. Het 
begon allemaal in Purmerend, waar Bonny 
opgroeide in een gezin van zes kinderen. 
Vijf jongens en één meisje welgeteld. Na 
zijn militaire dienst werd hij vertegenwoor-
diger bij een bedrijf in bevestigingsmate-
riaal. Toen ze overgingen op telefonische 
verkoop, kwam Bonny zonder baan te zit-
ten. Via via kwam hij terecht bij Het Laar, 
ter opvanging van iemand bij de Techni-
sche Dienst. Zoals Bonny, nu 63 jaar, zelf 
heel mooi zegt: ‘Ik begon hier 40 jaar gele-
den als de man met de schroevendraaier 
en nu ben ik de man met de laptop.’’  

Het vak is erg veranderd in die 40 jaren, vertelt 
hij. “In het gebouw zit tegenwoordig heel veel 
digitale techniek. Onderhoud is steeds minder 
sleutelen. Al blijft het altijd belangrijk om iedere 
centimeter van het gebouw en alle installaties 
te kennen, vind hij.  “In die 40 jaar dat ik in Het 
Laar werk heb ik veel verschillende bazen ge-
had. Toen ik hier begon was er alleen nog maar 
de hoge flat. Tussen de bewoners had je toen 
veel elite. Ik weet het nog precies, we waren 
toen maar met een heel klein clubje medewer-
kers en hadden veel plezier. In een balorige bui 
hebben ze me wel eens met een rolstoel de 
vijver in geduwd!”

Kent u deze leuke feitjes van Bonny, wist u dat..

• Bonny niet naar de sportschool hoeft, 
 hij loopt namelijk elke dag bijna 8 kilometer
 in Het Laar
• Bonny’s hobby squashen is, hij hier goed in is 
 en er vroeger ook shows in deed
• Bonny’s ouders jarenlang in Het Laar woonden
• Bonny ruim 20 jaar in de ondernemingsraad 
 van Het Laar heeft gezeten, ze noemden 
 hem toen Miep Wet, omdat hij alle wet-
 teksten kende
• Beau, Bonny’s zoon, heel goed piano kan 

 spelen en zodra het weer kan een optreden 
 in Chapeau! zal geven
• Bonny is getrouwd met Jolanda, die in 
 Laarhoven werkt

Zelfs na 40 jaar staat Bonny nog voor nieuwe 
dingen open: “Ik kijk uit naar de komst van Laar-
stede. Het Laar blijft zich ontwikkelen en daar 
ben ik trots op. Ik maakte ook de nieuwbouw in 
2002 mee. Toen stroomden veel bewoners van 
de flat door naar de zorgappartementen. In de 
flat was tijdelijk leegstand. Ik tipte mijn vader 
en moeder, toen 77 en 72 jaar oud, en in 2002 
verhuisden ze naar Laarzicht. Dat was wel gezel-
lig, daarmee kwam mijn hele familie vaak over 
de vloer in Het Laar.” Zijn moeder woonde er 
naar volle tevredenheid het langst, ze overleed 
in 2019.

Bonny heeft na al die jaren nog steeds veel 
voldoening in zijn werk. “Als ik er maar voor de 
bewoner kan zijn, dan is mijn dag geslaagd. Ik 
heb altijd een luisterend oor en repareer met 
liefde dingen voor ze. Het geven van warmte, 
dat vind ik belangrijk!”
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Peters Kunst en Antiek
Van Ierland Brandstoffen

De familie Peters voerde reeds in de 19e eeuw 
een antiekhandel in de stad en Van Ierland 
vierde in 2019 het 100-jarige bestaan van ABC 
Olie. Jan en Riet groeiden op tussen de kunst 
en de kolen. Ze zetten deze traditie ook in hun 
eigen leven door. Jan werd in 1931 geboren 
aan de Spoorlaan boven de antiekwinkel 
van zijn vader. Vader François had zijn zaak 
eerst aan het Piusplein. Jan had een oudere 
broer, en zoals de traditie betaamt, nam de 
eerstgeboren zoon de zaak van vader over en 
noemde de zaak ‘Peters oude Kunst’. Het win-
kelpand aan de Spoorlaan moest in de jaren 
‘70 wijken voor de komst van het hoogspoor. 
Op de plek waar het pand stond staat nu het 
oude postkantoor. Jan koos als vrije jongen zijn 
eigen pad. Hij werd kunst- en antiekhande-
laar. Hoe kan het anders, met een familie die 
leefde voor de kunst en het antiek. Jan werkte 
jarenlang voor de beroemde galerie van Borzo 
in Den Bosch. De kleinzoon van de eigenaar 
treedt nu nog vaak als deskundige op bij ‘Tus-
sen Kunst en Kitsch’. Jan vertelt met vuur over 
de tijd dat hij als handelaar in de Italiaanse 
Dolomieten houtsnijwerk zoals religieuze beel-
den en kerststallen inkocht. Toen al en nu nog 
is Jan’s familie, verspreid over de wereld, in de 
kunst en antiek gebleven. De liefde voor antiek 
houtsnijwerk is in het appartement van Jan en 
Riet in Het Laar nog goed te zien. Wijzend op 
een klein kerststalletje in de vensterbank:
 “We verkochten prachtige kerststallen. Riet 
en ik hadden dit kleintje altijd in onze caravan, 
als we overwinterden in Spanje,” vertelt Jan. 
“De rest staat in de berging. Je zou die eens 
moeten zien,” zegt Riet lachend, “ook daar ligt 
nog veel opgeslagen.” 

Riet werd in 1934 geboren als jongste meisje 
in een gezin van 6. Het gezin woonde aan het 
Insulindeplein, waar vader Graad een goed-
lopende kolenhandel had: ABC (Algemene 
Brandstoffen Compagnie). Ook in haar gezin 
ging de kolenhandel over op de oudste zoon, 

Riet’s broer Piet, in 1944. Daarna treedt in 
1962 Piet’s zoon Gerard in het bedrijf. “Gerard 
is mijn neef”, vertelt Riet. Op een You Tube 
filmpje, gemaakt ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van het bedrijf in 2019, 
komt Gerard in beeld. De gelijkenis met zijn 
oudtante Riet is frappant. “Ja, we zijn echt 
familie, dat zie je.” Gerard voerde een aantal 
veranderingen door. ABC Olie verhuist naar de 
Goirkekanaaldijk en mag het merk Shell voeren 
in zijn naam. De kolen vormen dan allang niet 
meer de handel, maar allerlei andere brand-
stoffen en smeeroliën, voor de particuliere 
klant en voor de zakelijke klanten. Tussen 1961 
en 1969 heeft ABC zelfs een bestelkantoor 
en een 24-uurs zelfservice voor huishoudens, 
een tankautomaat voor Shell haardolie aan 
de Westermarkt. In de jaren ‘70 ging ABC 
vooral brandstoffen voor vervoer en transport 
verkopen. Ze waren het eerste tankstation 
van Tilburg en voerden in de jaren ‘80 het 
tanken zonder contant geld in. In 2004 draagt 
Gerard de zaak over aan zijn zoon Geert-Jan 
van Ierland, de vierde generatie alweer, het 
achterneefje van Riet. Bij het 100-jarig bestaan 
in 2019 kreeg ABC de titel ‘hofleverancier’ als 
blijk van hun onberispelijke reputatie.
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Jan en Riet Peters – van Ierland 
wonen bijna drie jaar in Het Laar 
inmiddels en komen beiden uit 
echte Tilburgse ondernemers-
families. Vandaar dat we in 
deze Babbelaar een dubbelportret 
presenteren. ‘Tussen kunst 

en kolen’

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 winkel van Peters 
aan de Spoorlaan

Het tankstation aan de Westermarkt in de jaren ‘60

Mijn zaak
Riet op de arm bij haar 

grote broer

Driekoningen voor het pand 
van Peters op het Piusplein

jan als dreumes in de kinder-
wagen bij zijn oudere broer

< > >
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Kerstdiner 
in coronastijl
Het kerstdiner in Het Laar is een 
jaarlijks hoogtepunt. Voorafgaand 
aan 24 december krijgen de bewoners 
van de Wlz-appartementen en de 
huurders die vaste dinergast zijn in 
Chapeau! normaliter een feestelijke 
avond voorgeschoteld.    

Met een heerlijk viergangendiner, live-
amusement door kerstzangers en huisband 
Push en dat alles verzorgd door een extra 
grote groep medewerkers. Hoe anders was 
dit in 2020. Een kersttijd gedomineerd door 
coronamaatregelen. Samenzijn zat er niet in. 

Om Kerstmis 2020 in Het Laar niet zomaar 
voorbij te laten gaan, werd er een alter-
natieve draai aan gegeven.  De keuken en 
horecamedewerkers bereidden een heerlijk 
diner, dat op elke etage in de appartementen 
extra feestelijk werd uitgeserveerd door 
kerstmannen, kerstengelen en sneeuwpop-
pen. Alles keurig volgens de coronaregels, 
maar toch heel feestelijk!

98

‘nie kèèke’
Een van de bekendste Tilburgse uitdrukkingen is:  
“kèkt is of ie kèkt, en assie kèkt, nie kèèke”. 

Robben heeft die uitspraak nieuw leven 
ingeblazen met zijn Kerstprent van 24 december 
1954. Een man en een jongen lopen zonder 
blikken of blozen (dôodgemoedereerd) het 
bos uit. De man met een gestolen kerstboom 
op de schouder. Een politieman kijkt verbaasd 
toe. Wie deze prent wat nader bekijkt, ziet dat 
de jongen ook nog een gestroopt konijn op 
de rug heeft hangen…

’t Waar irste kerstdag.
D’n Harrie zaat meej hullie Sjaan aon ’t kerstontbijt. ’n Kerstklêed en ‘n kèèrs op tòffel. 
Ge kent dè wel.

“Snijde gij mar ’t kúntje van de kerststol aaf, Harrie. We weete dè ge daor van houdt.” 

“Sjaan, naa heb ik al vèèf sneeje van dieje kerststol aafgesneeje en d’r is nog steeds gin spèès te bekenne.”  
“Goed onthaawe Harrie dègge volgend jaor meej kerst beter ‘n kont dan ‘n kuntje d’r aaf kunt snije…” 

        Jos Naaijkens

’t Kuntje van de kerststol…

Uit het Tilburgs prentebuukske deel 1.
De prenten in deze uitgave werden in de jaren 1955-1957 
gepubliceerd als Prent van de week in het weekblad 
“Rooms Leven” aan de hand van C. Robben.
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In deze bijzondere en ook moeilijke tijd 
proberen de medewerkers en vrijwilligers 
in Het Laar zo goed als het kan de bewo-
ners een aangename dag te bezorgen. 
Ook het leven en het werk van hen is flink 
veranderd. Hoe zorgen ze voor zichzelf én 
behouden ze toch hun werkgeluk? Een 
aantal medewerkers en vrijwilligers doen 
hierover hun verhaal in een filmpje op 
You Tube. Op de social media van Het Laar 
zoals Facebook, Instagram deelden we in 
november en december deze filmpjes.  

Mark Lambrechts, verzorgende 3 – IG in 
Laarhoven, kijkt terug op de eerste corona-
periode: “Binnen de mogelijkheden die we 
toen hadden, waren we op alles voorbereid. 

Als ik terugkijk was het vooral ook je gezond 
verstand gebruiken. Nu hebben we veel meer 
beschermende middelen.” 
Manager horeca Eric de Bakker gaat binnen 
de maatregelen altijd op zoek naar hoe bewo-
ners toch samen kunnen zijn ondanks Corona. 
“Het heeft heel veel impact op je werk, maar 
daaruit zie je soms ook weer mooie dingen 
ontstaan. Soms worden dingen door corona 
ineens versneld.”
Carin Laros, leidinggevende receptie en 
vrijwilligerscoördinator vertelt dat in de 
coronaperiode de wereld op zijn kop stond 
in Het Laar: “Waar de vraag van de bewoner 
voor ons altijd de leidraad is, moesten we 
het nu omkeren en de bewoner zeggen 
wat deze moest doen.” Ze merkte dat de 

Hoe behoud je je werkgeluk?
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om het zo gezellig mogelijk te maken. Dat 
doen we binnen de maatregelen die er zijn.” 
Jacqueline, ook horecamedewerker, vertelt 
hoe het tijdens de tweede coronogolf gaat: 
“Voor de bewoners is het nog supermoeilijk. 
Met die mondkapjes en zo. Ze moeten zich 
steeds aanpassen aan nieuwe regels, maar we 
proberen er alles aan te doen om het voor ze 
zo aangenaam mogelijk te maken”. 
Cor Bon is vrijwilliger en rijdt de Laarbus. 
Hij is een echte Bourgondiër. “Dat mis ik, 
het sociale, dat kan nu niet meer. Voor de 
bewoners is het praatje belangrijk. Even dat 
gesprekje aangaan, ‘hoe gaat het ermee?’. 
Daar proberen we voor te zorgen.” 
Wil: ‘’Het niet kunnen zien van je kinderen 
en kleinkinderen was voor mij de grootste 
hobbel door Corona. Maar de bewoner, 
de weemoed die ik in hun ogen zag, toen 
ze tijdens de eerste lock down geen bezoek 
mochten ontvangen, dat was echt zwaar.”

samenwerking tussen wonen en zorg super 
ging, “we hadden elkaar heel hard nodig”.  
Marieke Jacobs werkt als verpleegkundige in 
de thuiszorg: ‘’In de wijkverpleging was het 
spannend in het begin, we wisten nog niet 
goed waar we op moesten letten. Er waren 
er nog amper beschermende middelen. Dat 
maakte ons werk moeilijk. Het was ontzettend 
spannend!” 
Mayssa Mekaoui is psychomotorisch thera-
peut in Het Laar. Ze is in haar eigen leven heel 
veel gaan wandelen: “In Het Laar moest ik 
mijn werk aanpassen. Ik werk heel dicht bij 
de bewoners, omdat we fysiek bezig zijn. Ik 
probeer zo veel mogelijk afstand te behouden. 
Maar met mondkapjes op kun je wel even 
dichtbij komen als het nodig is.”
Horecamedewerker Nyomah werkt in 
Chapeau! “We proberen gewoon een 
praatje te blijven maken met de bewoners 

In the Picture

Bent u ook benieuwd naar 
de rest van hun verhaal? 
Alle filmpjes zijn te bekijken 
via ons eigen YouTube kanaal 
Ervaar – Het Laar via 
www.youtube.com/
ERVAARHetLaar

< > >
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Nieuws en 
 korte berichten

13

HET LAAR BEHAALT 
MILIEUTHERMOMETER ZILVER
Eind vorig jaar op 3 december vond de audit plaats in 
Het Laar. Na een rondgang door het gebouw, gevoerde 
gesprekken en getoonde dossiers volgde de beoordeling. 
Het Milieu Platform Zorgsector concludeert dat Het Laar 
aantoonbaar aan de eisen voor het zilveren niveau voldoet. 
Dit keurmerk is specifiek voor de zorg (en door de zorg) 
ontwikkeld en helpt om structureel aandacht te besteden 
aan milieu en duurzaamheid. Het Laar behaalde in 2019 al brons als de eerste organisatie in de Green 
Deal Hart van Brabant. Nu kunnen we het inruilen voor het certificaat zilver. Het keurmerk, ‘de Milieu-
thermometer Zorg’ is specifiek voor de zorg ontwikkeld door het MPZ en de Stichting Milieukeur. De 
milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, 
afval en duurzame inkoop. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, 
minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor cliënt en medewerker is het 
doel van deze Green Deal. In 2021 ligt de nadruk op het verduurzamen van de inkoopcontracten (een 
verplichting voor het zilveren niveau van de Milieuthermometer). Daarnaast worden de nieuwbouw-
plannen verder ontwikkeld en zal ook daarbij duurzaamheid in al zijn facetten aandacht krijgen.

DE PROEVERIJ
Kiezen wat er op het menu komt in Chapeau!, die keuze wordt niet alleen door de koks gemaakt. 
De bewoners van Het Laar hebben daarin ook een grote stem. Daarom organiseert Het Laar 
om de maand de Proeverij.  Dat is een groep van tien bewoners die in Chapeau! eten; een deel 
daarvan komt uit de Bewonersraad.  Ze bespreken alles wat te maken heeft met de keuken en 
het restaurant. Er wordt goed geluisterd naar hun bevindingen. Omdat Het Laar eens in de zo-
veel tijd kijkt of de leverancier van levensmiddelen nog wel aan de eisen voldoet, organiseerde 
manager horeca Eric de Bakker een Laarbrede Proeverij. 24 november was er de hele dag door in 
Chapeau! voor alle bewoners een proeverij van hapjes zoals kleine gebakjes, broodjes en snacks. 
26 november was het ’s avonds de 
beurt om de verschillende gangen 
van een diner te proeven. In de 
LaarZaal waren vijf tafels feestelijk 
gedekt. Een aantal vaste deelne-
mers van de Proeverij, een paar 
leden van de Bewonersraad, een 
paar willekeurig gekozen bewoners  
en een aantal medewerkers moch-
ten plaatsnemen en kregen een 
diner voorgeschoteld. Telkens werd 
gekookt met de ingrediënten van 
twee verschillende leveranciers. De 
deelnemers kozen van elke gang de 
lekkerste versie en noteerden dat. 
Uiteindelijk zal er eentje uit de bus 
komen als de winnaar. 

VOORDRACHT VOOR HET PREZO GOUDEN KEURMERKOp maandag 26 oktober vond de PREZO-audit plaats in Het Laar. 
Een auditor van de organisatie Perspekt heeft die dag de kwaliteit 
van de zorg- en dienstverlening in Het Laar beoordeeld.
De terugkoppeling van deze audit was heel positief. Het Laar wordt 
namelijk voorgedragen voor het behoud van het PREZO GOUDEN 
KEURMERK voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Zeker in een tijd waarin veel van onze aandacht 

uitgaat naar de gezamenlijke strijd tegen corona is dat een geweldig compliment. Als het definitieve 

rapport van de audit klaar is, gaan we de positieve bevindingen en de aandachtspunten van de auditor 

bestuderen om daarvan weer te leren en verder te verbeteren. Want dat blijft continu het streven.

CADEAUTJE VAN ENEXIS     
Het Laar kreeg een bedrag geschonken door Enexis, als attentie voor het ongemak dat hun 
graafwerkzaamheden veroorzaakten bij de parkeerplaats en bij Laarakker in de afgelopen 
maanden. Dit bedrag werd direct ingezet op 12 januari om de bewoners deur aan deur te 
verrassen met een mini-nieuwsjaarsreceptie met glühwein, warme chocomel met slagroom 
en een lekkere wafel. De heer Vrenken maakte spontaan een rijdende minibar van zijn rollator 
om nog eens samen te kunnen proosten.

< > >
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Roald van Wanrooij, 41 jaar en vader 
van drie kinderen, werkte jarenlang in de 
elektrotechniek. Hij zat in het onderhoud 
van warmte- en koelsystemen van grote 
gebouwen. Na Mbo niveau II lag daar 
zijn toekomst dacht hij. Toch begon het 
na een aantal jaren te wringen.       

Een hartoperatie bij zijn dochter, die met een 
hartafwijking was geboren, maakte iets in hem 
wakker. “Ik vroeg of ik bij de operatie mocht 
zijn en in de verkoeverkamer. Ik wilde ook 
meehelpen haar te verzorgen. Dat mocht. Ik 
merkte dat ik zo mijn spanning een plek kon 
geven, maar ik vond het ook heel mooi. Ik zag 
hoe dit werk echt van betekenis was. ‘Ik wil 
ook de verpleging in’, dacht ik.”

Werken als chauffeur op een ambulance werd 
zijn doel. Roald haalde de benodigde papieren 
en solliciteerde. “Dat leverde nog geen andere 
baan op. Toen maakte ik kennis met SwitchZ, 
een nieuw project waarin je met behoud van 
salaris een opleiding als verzorgende IG MZ 
volgt en ook meteen gaat werken in de oude-
renzorg. Dat leek me ook heel leuk. Vooral om-
dat je in de ouderenzorg een band opbouwt 
met de mensen, ze echt leert kennen. Als 
ambulancechauffeur zie je een patiënt maar 
een korte tijd.”

Roald solliciteerde bij SwitchZ. Om aan te 
tonen dat hij Mbo niveau III kon hebben, 
moest hij een test afleggen. “Ik slaagde en 
zo kwam ik als een van de eerste SwitchZers 
terecht in Het Laar, in team A van Laarzicht. 
In een jaar en acht maanden kan ik nu het 
diploma halen. Ik heb elke dinsdag les, 

ik werk 24 uur en heb daarnaast veel huis-
werk. Het is allemaal best stevig, je moet echt 
elke dag aan de bak. Maar het is zo de moeite 
waard! Sinds december ben ik aan de slag 
bij de Schakelring, want SwitchZers moeten 
werkervaring opdoen bij drie van de zes 
aangesloten zorgorganisaties. En ze moeten 
met drie verschillende soorten zorg kennis-
maken: de somatische verzorging, de psycho-
geriatrie en de thuiszorg. Bij de Schakelring 
werk ik nu met bewoners met dementie. 
Ik merk dat ouderen, zoals in Laarzicht, beter 
bij mij passen, dan mensen met dementie. 
Maar ik ben daar nog maar net begonnen. 
Misschien komt het omdat ik Het Laar mis! 
Het zou leuk zijn als ik mijn werkervaring in 
de thuiszorg bij Het Laar kan opdoen.”

Het heeft hem verbaasd hoe leuk hij het vindt 
in de ouderenzorg. “Ik kwam niet altijd vrolijk 
thuis van mijn werk. Na twee weken bij Het 
Laar hoorde ik mijn kinderen vertellen dat ze 
het zo leuk vonden dat papa weer blij is. Hoe 
bijzonder is dat? Ik had het er met hen niet 
eens over gehad, maar zij zagen al verschil.”

Mensen die willen veranderen van baan en 
carrière en op zoek zijn naar zinvol werk kunnen 
via SwitchZ een betaald opleidingstraject op 
maat in de zorg volgen. Aan het einde van de 
opleiding behalen ze een erkend mbo diploma 
én hebben ze een baangarantie. Er zijn jaarlijks 
een beperkt aantal SwitchZ-plekken beschik-
baar. SwitchZ wordt ondersteund door de 
organisaties de Schakelring; Park Zuiderhout, 
Thebe, de Wever, Mijzo en Het Laar. 

Wil je meer informatie, kijk op www.switchz.nl

Weer een 
        blije papa!
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Winando. Telepaat, Illusionist, 
paragnost en hypnotiseur
Wellicht heeft menig bewoner van 
Het Laar hem gekend. Winando is de 
artiestennaam van Henk van Heusen 
(Breda 1902 – Tilburg 1971). Met zijn 
spectaculaire shows genoot hij voor 
en na de tweede wereldoorlog veel 
bekendheid. Zijn vrouw, Mary Schiffers 
uit Vaals, was onder de naam Mary 
Lepino zijn vaste begeleidster.  

Het echtpaar woonde vanaf het begin van de 
jaren dertig in Tilburg, o.a. in het herenhuis Casa 
Cara aan de Lange Nieuwstraat. Na de Tweede 
Wereldoorlog in de Heile Schoorstraat in de wijk 
Armhoefse Akkers. 

Op vrijdag 3 november 1961 geeft Winando in 
het parochiehuis aan de Pelgrimsweg te Tilburg 
een voorstelling. De Nieuwe Tilburgsche Courant 
schrijft een dag daarna: ‘…Het late hoogtepunt 
kreeg deze avond, toen Winando een onzer 
medewerkers naar voren haalde om hem een, 
een week geleden op onze redactie bezorgde 
verzegelde envelop te laten openen. Hierin had 
Winando namelijk voorspeld welke persoon op 
een bepaalde rij plaats zou nemen. Het succes 
was voor hem hier compleet, daar de voorspel-
ling geheel juist was. 

Het programma bevatte hierna nog diverse 
goede nummers waar Winando het o.a. 
presteerde om volkomen geblinddoekt 
personen te identificeren die hun paspoort 
bij hem hadden ingeleverd. 
Vermeldenswaardig is zeker ook nog het 
optreden van Winando’s vrouw, die een 
buitengewoon geslaagde goocheltruc met 
sigaretten uitvoerde…’

Winando hield ook praktijk aan huis voor 
mensen met lichamelijke en mentale kwalen. 
Personen met maatschappelijke problemen 
waren ook welkom. Hij behandelde onder meer 
met hypnose, voorspellingen en geneeskrachtige 
kruidenmengsels. 

Op 11 juni 1971 is hij 69 jaar oud te Tilburg 
overleden. We lezen op zijn bidprentje o.a.: 
“Bemin de naaste als uzelf”… ‘Dit is het geloof 
van Henk z’n leven. Hij (Winando, zijn dierbare 
naam) droeg het stempel van vriendelijkheid en 
stelde zijn bijzonder talent ten dienste van zijn 
medemens, tot in de laatste levensjaren’.  
Het geheim van de betekenis van zijn 
artiestennaam Winando nam hij mee in zijn 
graf. Dat bevond zich op het kerkhof in de Sint 
Josephstraat, tegenover het vroegere Casino, 
de stamkroeg van Winando.  

Mary overleed te 
Heerlen in 1997.

Jos Naaijkens
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Bronnen. 
J. Brouwers red., (Joep Eijkens), Brabantse biografieën 6, 
’s-Hertogenbosch, 2003
www.delpher.nl
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Een stille decembermaand

Lieve Laarbewoners,

Nu we door corona echt allemaal in een heel 
vervelende periode zitten, wil ik jullie in een 
kleine anekdote vertellen over de ‘lock down’ 
waar ons moeke jaren ingezeten heeft, en ik 
daarmee ook.

Op een goede dag loop ik binnen in haar 
appartement waar ik bijna dagelijks aanwezig 
ben, teneinde mijn gevoelens van onrust in 
te dammen, de aanwezige poetshulp te 
ondersteunen, om wat boodschappen te doen, 
om ons moeke mee naar beneden te nemen 
voor een kopje koffie of even met haar buiten 
te wandelen door de straat waar wij zolang 
gewoond hebben. Ze geniet van deze uitstapjes 
en kan dan precies aangeven wie waar woonde. 
Ik geniet mee…

Op een kwade dag zit ze in haar stoel en staart 
naar de Privé. Omdat die ondersteboven op 
haar schoot ligt is het duidelijk dat ze daaruit 
niets kan lezen. Ik heb het stille vermoeden 
dat ze daarmee de indruk wil wekken dat ze 
leest, het moet topsport geweest zijn voor haar, 
denk ik achteraf… Ik heb de Privé tot het laatste 
moment naar haar toegebracht. Een flintertje 
herkenning voor haar…

Als de warme maaltijd binnen gebracht wordt 
schijnt ze dat niet te bemerken en ik vraag 
haar aan de tafel plaats te nemen. Ze staart in 
haar soepje en ziet allemaal beestjes lopen. 
Er wordt niets gegeten. Het plateau wordt later, 
onaangeroerd, weer meegenomen.
Ik smeer een sneetje brood met een plakje 
kaas. Terwijl haar bruine ogen even oplichten 
eet ze de kleine stukjes bedachtzaam op.
Hoe moet haar wereld, in die tien jaren na het 
overlijden van onze pa, eruit gezien hebben 
bedenk ik nu.

Toen ze verhuisde naar de verpleegafdeling 
in Het Laar ging er voor haar, en ook voor mij, 
een hele andere wereld open. Je kon weer 
rustig naar huis rijden zonder de dagelijkse 
zorgen en heel soms kon je er ook voor kiezen 
een keertje niet te gaan. Onophoudelijk zijn 
ze op die afdelingen bezig met de bewoners 

verzorgen, eten te geven of bezig te houden 
met spelletjes. Ik had ook een heel goed 
contact met deze engelen in de zorg, maar 
had ik ook, af en toe, een soort schuldgevoel 
als ik ons moeke meenam, naar buiten of 
naar Chapeau!

Met heel veel pijn hebben wij, na 6 weken 
verpleging, afscheid moeten nemen van ons 
moeder. Het was op, maar wel op een goede 
manier. Allemaal bedankt hiervoor nog hè!

De moraal van dit verhaal?
Probeer allen te kijken wat nog wel kan. Dat is 
echt een heleboel. Tenslotte zijn de corona-
regels er voor iedereen en kunnen wij daarnaar 
nog handelen. Een mens met dementie kan 
dat allang niet meer, en voelt zich, zeker in de 
periode vóór een opname, hopeloos verloren.

Maak er allemaal het beste van, en bedenk: 
blij bejaard blijft goud waard!
Fijne feestdagen gewenst.

BB

En dan is het december en is niets 
hetzelfde. Sinterklaas, Kerstmis en Oud 
en Nieuw vieren we het liefste samen. 
Maar in 2020 is alles anders, zeker sinds 
we sinds 1 december in quarantaine 
moesten. We denken aan alle bewoners 
en medewerkers met die nare Corona-
ziekte en aan hen die er bang voor zijn.       

Het is stil in het Laar. Chapeau!, de clubs, 
de evenementen, de optredens, er komt even 
helemaal niks van terecht. Gelukkig kunnen 
we nog wel lichtjes ontsteken en daar hebben 
we blijkbaar behoefte aan. Want de eerste 
kerstverlichting was half november al aan de 
Laarbalkons te bewonderen.
Ook de Bewonersraad incasseert een verlies 
onder haar leden. Verder functioneren we met 
handicap en kunnen ook niet meer bij elkaar 
komen. Met digitale middelen proberen we 
met de directie in gesprek te blijven.
Daarnaast hadden we, om beter contact met 
de achterban te krijgen, ‘koffiemomentjes’ 
in het leven geroepen. Maar de eerste twee 
keer moesten we die al afgelasten vanwege 
Corona. Ook 8 januari 2021 kon het koffie-
moment niet doorgaan. U begrijpt het 
inmiddels wel. 

We werkten samen met een externe des-
kundige aan een beter functioneren van de 
Bewonersraad. Ook dat is gestaakt, maar pak-
ken we in 2021 weer op. Dus toch iets 
positiefs: Corona zorgt ervoor dat de 
Bewonersraad straks sterker uit de strijd 
gaat komen.
Na onze oproepen, hebben we ook al 
aanmeldingen van aspirant-leden binnen. 
Maar met name vanuit de achterban van 
zorgcliënten en thuiszorg willen we best 
graag nog meer kandidaten leren kennen. 
Onze secretaris mevr. Ingrid van Broekhoven 
(i.vanbroekhoven@hetlaar.nl  of 06-53388833) 
staat open voor reacties. Ook kunt u bij haar 
terecht voor de vergaderverslagen en staat zij 
open voor vragen en opmerkingen aan ons 
adres.  Zeker zolang de koffiemomentjes niet 
door kunnen gaan, horen we op deze wijze 
graag van u.

Dan rest ons niet anders dan u de beste 
wensen voor 2021 te wensen. We hopen van 
ganser harte dat er in 2021 weer wat leven in 
de Laarbrouwerij gaat komen.

Harrie Keusters
Penningmeester Bewonersraad Het Laar
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VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL
10 november was de dag van de Mantelzorg. We 
hadden dat graag met de mantelzorgers willen 
vieren. Mantelzorgers steken veel tijd in het ver-
lenen van zorg en extra aandacht aan onze bewo-
ners. Ook in deze tijd, die extra moeilijk is, zowel 
voor de bewoners als voor de mantelzorgers. Wij 
waarderen de inzet van de mantelzorgers enorm. 
Helaas was het niet mogelijk om hier met elkaar 
een feestelijk tintje aan te geven. Toch wilden we 
er aandacht aan besteden. Alle bewoners zijn 
getrakteerd op een lekkernij. Wij hopen dat het u 
allen gesmaakt heeft. 
Voor het nieuwe 
jaar hopen we dat 
we weer activiteiten 
kunnen organiseren. 
Hebt u zelf ideeën 
laat het ons weten. 
We proberen er een 
knallend jaar van te 
maken! Het bestuur 
van de Vrienden van 
het Laar wenst u 
warme feestdagen 
toe en veel voorspoed in 2021.

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 NL19RABO 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 finan-
cieel aftrekbaar zijn.

Er-op-uit! 
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Lichelle Pijnenburg, Bep Dierckx   
Vormgeving: Karin Caron, Idefix VC.
Drukwerk: DekoVerdivas Tilburg

De Babbelaar is het magazine voor bewoners en relaties van 
Het Laar en verschijnt in een oplage van 500 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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De woordzoeker spreekt voor zich. U zoekt de 
woorden in het diagram en streept ze door. 
De letters die overblijven vormen de oplossing. 
Schrijf die op een briefkaart en stop het in 
de brievenbus van de Babbelaar of mail ze naar 
babbelaar@hetlaar.nl
De woordzoeker is deze periode extra groot. 
U hoeft de oplossing pas voor het lentenummer 
in te leveren, dus neem uw tijd.  

Albert de Cock, appartement 351, heeft de 
prijs van de Herfstbabbelaar gewonnen en 
inmiddels ontvangen.

 

Oplossing; hulde en veel dank aan iedereen die zorgt, ontzorgt en helpt 

Graag voor deze oplossing de invulblokjes plaatsen. Omdat de , ook in de puzzel zit, is dit ook een 
blokje. 

Aarde     Huygens    Neutronenster 
Apex     Hyperbolische baan   Nevel 
Aphelium    Interstellair medium   Orbit 
Asteroide    Jupiter     Orion 
Astrofysica    Kapteyn    Pannekoek 
Astronomische  eenheid  Kepler     Parsec 
Bayer     Komeet     Periapsis 
Bessel     Kunstmaan    Pluto 
Betelgeuze    Lentepunt    Poolster 
Coma     Leoniden    Protoster 
Copernicus    Lichtjaar    Pulsar 
Dwergplaneet    Lofar     Quasar 
Dwergster    Maghelaense wolken   Rode planeet 
Eclips     Mars     Seti 
Equinox    Melkweg    Stadium 
Europa     Mercurius    Sterrenwacht 
Foton     Meteoroïde    Tycho Brahe 
Galilei     Naakte singulariteit   Tyson 
Glooiingshoek    Nasa     Variabele ster 
Heelal     Nebulus    Venus 
Hubble          Wormgat 

H N E B U L U S R N R U K E L V E N N O Z L A 

D E O L E S S E B O E E S U I R U C R E M A N 
V M U I D A T S E T R E T S E L E B A I R A V 

H R E L R S E D I O R E T S A D I H C D O S A 
U E N K L O K W A F A D L N O T I Y E N D T S 
G T Z O V S N E G Y U H W P H T E P S E E R T 

G I O E D U E R O T U L P E E U O E R K P O E 

I P N R E C E G N K I D R I R K B R A L L N R 
N U S E P I E S Z H E E L A L G O B P O A O R 

S J V K U N S T M A A N L E F R P O L W N M E 
E P E K L R K E O H S G N I I O O L G E E I N 
D E R A S E O R K Q G T T A L , L I A S E S W 

I R D P A P N P U O E A L O P A N S T N T C A 

O I U T R O I A A P M E L K W E G C Z E E H C 
R A I E S C S L U O V E M U I L E H P A N E H 

O P S Y O A R N C E Z U E G L E T E B L E E T 
E S T N R E T S N E N O R T U E N B M E D E A 
T I E T I R A L U G N I S E T K A A N H I N G 

E S R G A C I S Y F O R T S A Y R A S G N H M 

M T I E P T Y C H O B R A H E S N N H A O E R 
E I N T E R S T E L L A I R M E D I U M E I O 

L P G S X O N I U Q E T R A A J T H C I L D W 
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WOORDZOEKER
Aarde
Apex
Aphelium
Asteroide
Astrofysica
Astronomische eenheid
Bayer
Bessel
Betelgeuze
Coma
Copernicus
Dwergplaneet
Dwergster
Eclips
Equinox
Europa
Foton
Galilei
Glooiingshoek
Heelal
Hubble
Huggins
Huygens
Hyperbolische baan
Interstellair medium
Jupiter
Kapteyn
Kepler
Komeet
Kunstmaan
Lentepunt
Leoniden
Lichtjaar

Lofar
Maghelaense wolken
Mars
Melkweg
Mercurius
Meteoroïde
Naakte singulariteit
Nasa
Nebulus
Neutronenster
Nevel
Orbit
Orion
Pannekoek
Parsec
Periapsis
Pluto
Poolster
Protoster
Pulsar
Quasar
Rode planeet
Seti
Stadium
Sterrenwacht
Tycho Brahe
Tyson
Variabele ster
Venus
Wormgat  
Zonnevlek
Zonsverduistering

Lekker puzzelen
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Bij veel mensen is niet bekend wie de twee beelden van de herten bij Het Laar heeft gemaakt 
en wat ze betekenen. Wist u bijvoorbeeld dat er in het gewei van het hert op het dak handen 
met gebarentaal zijn verwerkt? De handen beelden het woord ‘welkom’ uit.
De kunstenaar die de beelden vervaardigde is Guido Geelen, een beeldhouwer die woont en 
werkt in Tilburg en in 1961 geboren is in Thorn. Geelen werkte veel met klei en de laatste jaren 
met brons en aluminium. Daarnaast maakt Geelen levensgrote dieren als koeien, kippen en 
varkens  van aluminium, soms bedekt met bladgoud. 

De hinde die in het gras bij de entree aan de Korvelse kant van Het Laar staat is van brons. 
Het hert op het dak is van verguld aluminium. Geelen heeft zich laten inspireren door het 
woord ‘Laar’. De betekenis daarvan is ‘open plek in het bos’, een plek waar je herten kunt 
spotten. Vroeger lag er op de plaats van Het Laar een bos. Geelen vervaardigde de herten in 
opdracht van Het Laar, bij de ingebruikname in 2002 van de toenmalige 
nieuwbouw van Laarakker, Laarhoven en het Binnenplein. 
Daarvoor bestond Het Laar enkel en alleen uit de 
grote flat van 13 verdiepingen, die we nu gebouw 
Laarzicht noemen. 
De hinde van brons die bij Het Laar te zien is, 
heeft Geelen daarna ook voor de gemeente Hoorn 
gemaakt. Een overzicht van zijn imposante oeuvre 
kun je vinden op www.guidogeelen.com

Welkom in Het Laar


