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‘Van de KLM naar Het Laar gevlogen’
“Als ik iets anders zou willen doen, dan zou
het de zorg zijn, zei ik altijd.” Aan het woord
is Frederieke Fikkers, 53 jaar en wonend
te Tilburg. Ze werkt 30 jaar bij de KLM als
seniorpurser tijdens intercontinentale
vluchten. Nog nooit maakte ze mee wat dit
jaar gebeurde: “Van het ene op het andere
moment zat ik thuis door de coronacrisis.

Beste lezer van de Babbelaar,
Tot mijn spijt is het coronavirus nog steeds
onder ons. Tijdens bewonersbijeenkomsten
evalueerden we de afgelopen maanden.
Sommige bewoners zeggen: ‘Mijn veiligheid
staat voorop, wees streng.’ Andere bewoners
zeggen: ‘Het gaat om kwaliteit van leven,
als ik ziek word is dat maar zo.’ Het voor
iedereen goed doen is lastig, ook omdat
we onze medewerkers willen beschermen.
Het naleven van regels is noodzakelijk,
zodat deuren open kunnen blijven. Daarom
doen we dat ook in Het Laar. We moeten er
samen doorheen!
Verder heeft u vernomen dat we per
1 december een nieuwe bestuurder hebben:
Lonneke de Haan. Ze is unaniem gekozen
door de raad van toezicht, het MT, de OR,
de bewonersraad en het vrijwilligersplatform en is een deskundige en leuke nieuwe
bestuurder. Vol vertrouwen kan ik vertrekken.
Ook wel met spijt, want ik zie veel moois.
Het Laar is een plek waar mensen zelfstandig
en prettig samen kunnen zijn, elkaar steunen
en indien nodig, alle
zorg kunnen krijgen.
Ik hoop u de komende maanden nog te
zien.

Het lag volkomen stil.” De KLM en Actiz
(landelijke organisatie in de zorgbranche)
zochten contact met elkaar om thuiszittende
medewerkers in te zetten in de zorg. Frederieke wilde daarvoor graag in aanmerking
komen. Ze is nu gedetacheerd door KLM bij
Het Laar. Ze werkt nu sinds augustus in Het
Laar. “Wat ik doe is assisteren in Chapeau! bij
het ontbijt voor de bewoners en ik bezoek
bewoners in Laarzicht en Laarakker. Ik kreeg
in een week tijd van Actiz een spoedcursus
werken in de zorg. Dat was vooral kennismaken
met de wereld van de zorg. Zorgtechnische
handelingen kwamen natuurlijk niet aan bod,
want dat kun je echt niet leren in een week.”

weer kan vliegen, doe ik dat. Maar over
deze kennismaking met de zorg heb ik
eigenlijk al jarenlang gedroomd. Voor mij
staat de zorg wat dat betreft echt op nummer
2. Ik heb altijd al geweten dat ik dit zo zou
ervaren. Ik vind het echt een buitenkans,
dat ik dit nu kan doen in Het Laar.”

Frederieke doet dit in Nederland samen met
ruim 270 KLM-collega’s. Een grote groep van
haar collega’s heeft besloten zich te laten
omscholen om permanent in de zorg aan
de slag te gaan. “Dat ga ik niet doen. Als ik

Het enthousiasme van Frederieke bleef niet
onopgemerkt. Inmiddels werkt ook haar
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KLM-collega Albertine Staas in Het Laar.
Op de foto zie je rechts Frederieke en links
Albertine. “Ook Albertine is enthousiast
over het werken bij Het Laar en vooral
over het contact met de bewoners. Ze helpt
ook bij het ontbijt en bezoekt ook enkele
bewoners. En ik vertelde aan een vriendin
van me, Cindy, wat ik in Het Laar doe en ook
zij heeft nu besloten om als vrijwilliger in Het
Laar aan de slag te gaan. Hoe mooi is dat?”

Het verhaal van

de cover

De herfst is aangetreden. Het versieren van pompoenen is een mooie traditie die elk jaar door medewerkster
Monique van de Ven in ere wordt gehouden. Ze kocht in België bij de kweker een achterbak vol pompoenen.
In de huiskamer van Laarakker versierde ze deze met takjes, bloemetjes, knopjes, bladeren en andere materialen uit de natuur. In de appartementen van Laarakker treft u nu overal deze herfststukjes aan.
3
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Een kleurrijk
vrijwilliger
Als je In de Mechtildisstraat in de wijk
Broekhoven te Tilburg bent zal het huis
van Marga en Wiebe van Iersel je niet ontgaan. Aan de muur hangen namelijk hun
zeventig vogelhuisjes in allerlei kleuren en
maten. Wiebe is een van de chauffeurs
van de Laarbus. Diverse niet alledaagse
hobby’s verrijken zijn leven.

6 bewoners van Het Laar
SAMEN 603 JAAR!

In 2018 was het motto ‘Zôt zôo meuge?’ Na al
diverse keren in de prijzen gevallen te zijn behaalt Wiebe met zijn Brabants bonte uitdossing
de eerste prijs. Tijdens d’n opstoet loopt hij van
links naar rechts en vraagt aan de toeschouwers: “Vèènde gullie ‘t nie te bont meense…?”

’t Schôonste Stròtje

“Het is begonnen in 2015 met de verkiezing
van ’t Schôonste Stròtje”, steekt Wiebe van wal.
“Daardoor zijn Marga en ik op het idee gekomen iets met kleurrijke vogelhuisjes te doen.”
Uiteindelijk werd de Mechtildisstraat derde.
De saamhorigheid in de straat is nog steeds
prima. Ieder jaar met koningsdag en op 4 en 5
mei hangt heel de straat vol met vlaggen.

Nieuwe bestuurder
voor Het Laar
Jos Naaijkens

Het Laar verwelkomt per 1 december
Lonneke de Haan als nieuwe bestuurder.
De zorg is geen onbekend terrein voor
Lonneke de Haan (42). Ze startte haar
loopbaan bij een zorgverzekeraar en
bekleedde diverse managementfuncties
in de psychiatrie, ziekenhuiswereld
en de ouderenzorg. Op dit moment
is ze werkzaam als directeur bij
ouderenzorgorganisatie Vivent in
’s Hertogenbosch.

Sinterklaasfan

Carnaval

In de categorie ‘Allêeneg’ is Wiebe tijdens het
carnaval in Tilburg ook actief. Dit jaar (2020) zou
hij voor de 33e keer (3x 11) meelopen. Helaas
ging ‘d’n opstoet’ vanwege het stormachtige
weer en later corona niet door.

De bijbelse uitspraak ‘Zo gij niet wordt als
kinderen…’ is ook op Wiebe van toepassing.
Hij is namelijk een grote fan van Sinterklaas.
“Mijn ouders maakten altijd sinterklaasbeelden
van suikergoed. Ze begonnen met hulp van de
kinderen er al in augustus mee. Ik ben nu 70,
en vind het nog steeds een heel sfeervol feest.”
Enkele jaren geleden kwam de Sint met zijn
gevolg nog door de Mechtildisstraat. “Elk huis
gaf een bijdrage om versieringen aan te schaffen. Om de drie jaar hadden we een andere
versiering. We maakten schoenen, schoorstenen,
vlaggen enz. Deze kregen een plaats boven de
voordeur. De hele straat werd versierd. Alle
bewoners met hun familieleden stonden buiten
om de Sint te verwelkomen. Dat was altijd
heel gezellig. Omdat de straat in 2004 zo mooi
versierd was werd deze uitgeroepen tot Sint
Nicolaasstraat. De laatste jaren laat de goedheiligman de Mechtildisstraat jammer genoeg
links liggen…”

De ouderenzorg heeft haar hart gegrepen,
vertelt de nieuwe bestuurder. “Dit komt vooral
door het echte persoonlijke contact dat je hebt
met bewoners. Daarnaast word ik gedreven
om mensen te inspireren en te verbinden.
Met samenwerken aan het behalen van mooie
resultaten in zorg- en dienstverlening als doel.”
De functie als bestuurder bij Het Laar maakt
haar enthousiast: “Deze functie in Het Laar
past mij. Het Laar is een vooruitstrevende
organisatie in de ouderenzorg. Bovendien
passen de kernwaarden van Het Laar ‘stijlvol,
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bruisend en verzorgd’ niet alleen bij mij als
persoon, maar ook bij mijn visie op hoe we de
zorg in de toekomst moeten vormgeven.”
De Raad van Toezicht van Het Laar startte in
juli de selectieprocedure voor de nieuwe bestuurder. Na een uitvoerige briefselectie door
de Raad van Toezicht voerden de mogelijke
kandidaten in twee rondes gesprekken met
een vertegenwoordiging van de Bewonersraad, de Ondernemingsraad, het Vrijwilligersplatform, het Managementteam en de Raad
van Toezicht van Het Laar. De keuze voor
Lonneke de Haan werd unaniem genomen.
In Het Laar ligt een belangrijke opgave voor de
nieuwe bestuurder. Zo zal naar verwachting
in 2021 begonnen kunnen worden met de
nieuwbouw van Laarstede.
Lonneke de Haan volgt Ingrid van Huijkelom
op, die Het Laar in juni verruilde voor SDW
in Roosendaal. Tot 1 december worden
de bestuurstaken nog door Nelleke Vogel,
bestuurder a.i., waargenomen.
5
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De rijdende winkel van
A.J Martens, met de slogan
‘Dagelijks vers aan huis’.
Antonius Johannes, ofwel Ton,
bezorgde huis aan huis.
Vooral in Riel, een stukje van
Goirle en in veel wijken
in Tilburg.

De Rijdende Winkel
van A.J. Martens

Met de bus
naar de
klanten toe

Wie kan het nog meezingen; Leve de man
van de SRV, van je hiep hiep hiep hoeree!
Dat waren vroeger nog eens tijden; de bakker,
de slager en de groenteboer kwamen met
hun rijdende winkels bij je in de straat bezorgen. Ze verkochten steeds meer producten
en werden rijdende supermarkten. Ook Ton
Martens deed dat. Onafhankelijk van een SRV
of andere inkooporganisatie, was Ton eigen
baas en reed met zijn eigen bus. Ton (93) kijkt
met genoegen terug op het rijden met de
wagen vroeger. “Hier in de buurt van Het Laar
reed ik ook altijd rond. Vroeger stond er op
de plaats van Het Laar nog een boerderij en
een bos. Ik heb Het Laar vanaf de grond zien
opbouwen. En nu woon ik er sinds een tijdje.”
Ton werd in Riel geboren, als vierde in een
gezin van vijf. Zijn vader had een tuinderij en
teelde veel fruit. Toen Ton de lagere school
had afgerond moest hij in de melkfabriek
gaan werken. “Daar stond ik dan in de flessenspoelerij, de hele dag in de hete stoom. Dag in
dag uit. Daar had ik al snel tabak van. Ik kreeg
een paard en wagen van mijn vader en ging
in Tilburg naar de veiling bij de boter- en vismarkt en kocht daar groenten. Daarmee ging
ik rond en verkocht het huis aan huis. Op een
gegeven moment kon ik een bakfiets van mijn
eigen geld kopen en zo nog sneller de ronde
doen in meer wijken. Mijn eerste autobus,
een DAF, kocht ik van Kleuterheil in Goirle.
Dat was een kleuterschool voor kinderen die
extra zorg nodig hadden. Die kinderen werden
per bus vervoerd. Ik heb de bus eigenhandig
van personenvervoer omgebouwd tot een
rijdende winkel.

Deze wagen is geheel geschilderd
door de zoon van Ton.

hij zat toen op de MTS in Boxtel, de schilderschool. In de bus had ik uiteraard een koeling
voor de zuivel die ik verkocht. Ik verkocht
groente, fruit, zuivel en nog wat andere
levensmiddelen. Toen ik er mee stopte heb
ik mijn wagen verkocht aan iemand in het
Noorden van het land, ik denk dat hij daar een
SRV-wagen van maakte”. Het werk met een
rijdende winkel was veeleisend. “Het was zes
dagen per week naar de veiling, daarna de
wijk in. Het waren lange dagen. Zondag stond
de wagen stil, maar dan had ik administratie
te doen.”
Maar Ton genoot van de vrijheid, het eigen
baas zijn en in zijn mooie bus rijden. Hij had
oog voor de verse producten die hij verkocht,
het moest altijd van goede kwaliteit zijn. In
de wijken waar hij reed, reden ook andere
rijdende winkels. “We stonden soms wel eens
met drie bussen tegelijk in de straat. Je bent
wel concurrent van elkaar, maar dat maakte
eigenlijk niet zo veel uit. Ieder had zo zijn eigen
klanten en zijn eigen verkoopwaren. ”

Zijn laatste bus was er een van Spijkstaal,
een bedrijf dat actief was in het bouwen van
voertuigen voor o.a. de SRV. “Mijn zoon heeft
de buitenkant helemaal geschilderd,

Mijn zaak

De bus van Kleuterheil, voordat
deze werd gekocht door Ton.

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
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De baby
op schoot
bij
de moede
r is Ton

‘Peerke Donders’

De Wet zorg en dwang (Wzd) is de opvolger van de Wet Bijzondere
Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De Wzd regelt de
rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met
een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische
aandoening zoals dementie.

“Ik ben naar Peerke Donders geweest en
ik heb hem gebeden en gesmeekt
om een kindje…” “Dat wordt niets…”
“Hoezo?”
“Die man is al meer dan 100 jaar dood…”

Ik ben er eerst en vooral
voor de bewoner

Peerke Donders: 22 oktober 1809 te Tilburg
geboren, gestorven in Batavia in 1887.
Om zijn onbaatzuchtige werken, vooral onder
de melaatsen, zalig verklaard.
Er is in Tilburg een grote kapel aan hem gewijd
en men kan er een replica van het oorspronkelijke
geboortehuis van Peerke bezoeken.

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en
dwang (Wzd) in werking. Het Laar heeft
de totstandkoming van deze wet nauwlettend gevolgd, omdat deze met name
van belang is voor de bewoners met
dementie. De Wzd regelt de rechten
bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige
opname van mensen.

Tilburgs Prentebuukske, deel 6, ’t Vrouwvolk.
door Cees Robben.

In Laarhoven is er soms de noodzaak om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen om de
bewoner te beschermen. Binnen de Wzd nemen
de Specialist Ouderengeneeskunde, de praktijkverpleegkundige en de onafhankelijke Wzd-arts
hierover besluiten, in overleg met de bewoner en
diens wettelijke vertegenwoordiger. Het uitgangspunt in Het Laar is om zo min mogelijk beperkende maatregelen toe te passen. Als maatregel kunt
u denken aan detectie, het op de rem zetten van
een rolstoel of het plaatsen van een bedhek.

’n Vrijgezèllefisje…
Ge kent dè wel…
D’r gao ‘nne vriend van oe trouwe en hij wil
zunne vrijgezelletèèd goed afslèùte.

“Nèè dè hoeft nie”, zeej ik. “Toen ik vanmèèrege van hèùs ging zeej ons Nel nog teege mèn:
Veul plezier en zèùreg dè ik niks van oe heur…”

’n Jaor geleeje waar dees ’t geval meej Sjaak,
mènne vriend. Hij had ’n vrouwke opgedaon.
Wij stonde d’r allemòl van te kèèke. Zo jong
waar ie naomelek ôok nie mir. Zestig jaor. Mar
hoe aawer hoe zotter zegge ze dan wel is.

Jos Naaijkens

Nieuw in de Wzd is de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Deze is er zowel voor de
bewoner als voor zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg. Deze cliëntvertrouwenspersoon is er
eerst en vooral voor de bewoner. We praten
met Corine Gerritsen, cliëntenvertrouwenspersoon vanuit Zorgbelang Brabant voor een aantal
zorgorganisaties waaronder Het Laar: “Als de
bewoner onvrede heeft met een maatregel, dan
luister ik daar onbevooroordeeld naar. Samen

Veur z’n vriende had ie ’n aktievietèèd bedocht.
Meej ‘n soolekske in de Kempen deur al die
dörpkes scheure. En daornao in ’n resterantje
nog wè lekkers eete.
‘t Waar gezellig en ‘t wier wè laot.
“Moete gij jullie Nel nie is opbelle om deur te
geeve dègge wè laoter tèùs bent”, zeej Sjaak.

Corine geeft een voorbeeld uit de praktijk: “Een
van mijn eerste cliënten (niet in Het Laar, red.)
was een meneer die recent op een gesloten
afdeling woonde en dwars was omdat hij de
deurcode niet kreeg. Eenmaal met hem in gesprek bleek waarom hij zo graag de code wilde.
Het gaf hem een veilig gevoel omdat hij in geval
van brand de afdeling kon verlaten. Hij wilde
echt niet het gebouw verlaten. Voor hem was
het een stukje zelfbeschikking. In overleg met
de Wzd-commissie is besloten hem de code te
geven en te kijken hoe hij deze ging gebruiken.
De man probeerde nooit het gebouw te verlaten. Zoals hij al zei, was het hem daar niet om te
doen. Zijn dwarse gedrag was voorbij.”

Heeft u vragen of wilt u contact met Corine
Gerritsen? U kunt haar zonder tussenkomst

van Het Laar bereiken via 06 42 18 94 15 of per
e-mail cgerritsen@zorgbelang-brabant.nl
9
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kijken we hoe we het kunnen oplossen. Ik sta
aan de kant van de bewoner of diens wettelijke
vertegenwoordiger. Ik zal niet het werk van Het
Laar beoordelen. Wel ondersteun ik de bewoner
en vertegenwoordiger om vanuit een gelijkwaardige positie te communiceren. Alles wat ze mij
vertellen blijft vertrouwelijk. De enige uitzondering is als de bewoner zichzelf of anderen in
gevaar zou kunnen brengen. Dat mag ik niet voor
me houden. Ik zal dan eerst laten weten waarom
ik informatie zal moeten delen.”

‘Deze intensieve tijd vergeten we niet’
Verzorgen in de cohort
In het voorjaar van 2020, toen Corona
over ons land heen rolde, gebeurde ook
in Het Laar het onvermijdelijke: bewoners
met coronabesmetting. Om deze bewoners goed te kunnen verzorgen, zonder
het virus verder binnen Het Laar te verspreiden, werd er in Het Laar ook een
zogenoemde cohort ingericht: een ruimte
waar besmette bewoners, geïsoleerd van
de anderen wonen en waar ze verzorgd
worden door medewerkers uit hetzelfde
team. Een team dat alleen in de cohort
werkzaam is.
We spreken met welzijnsmedewerkers Mariëlle
Frijters en Christine Maas en verpleegkundige
Kirsten Bruntink over deze periode in de cohort.
Kirsten: “Er werd me gevraagd of ik in de cohort
wilde werken. Ik vond dat voor mijn vak wel een
mooie uitdaging. Dan kon ik echt zorgen voor
zieke bewoners. Wat wel extra druk gaf, was dat
er ook bewoners met dementie in de cohort
verzorgd moesten worden. Dat kostte veel
energie, die bewoners snapten het niet, werden
boos. Tijdens de eerste week die ik draaide
met andere verpleegkundigen, ontdekten we al
snel dat we niet zonder de collega’s

van welzijn konden. Toen die erbij
kwamen, konden wij ons beter
concentreren op de verzorging.
De welzijnscollega’s zorgden voor
het eten en drinken van de bewoners, deden een spelletje met ze,
zongen liedjes en probeerden de bewoners
toch zoveel als mogelijk een aangename dag
te bezorgen.”

haren, schort aan. Waar zit je met je handen aan,
hoe doe je je mondkapje af en op,” vertellen
Mariëlle en Christine. “Je kunt niet even naar
buiten als je iets nodig hebt. Je leven is op dat
moment alleen maar werken, ontsmetten, naar
huis, slapen, weer naar het werk, alle beschermende middelen weer aan. Pas twee weken
nadat ik uit de cohort was, durfde ik mijn
schoonouders weer te bezoeken,” vertelt Kirsten.
“Gelukkig hadden we in de cohort alle benodigde
middelen en hoefden we maar te bellen binnen
het Laar als we iets nodig hadden.”

Mariëlle: “Christine en ik zeiden tegen elkaar, is
de cohort iets voor ons? Die bewoners moeten
ook een gezellige dag krijgen toch? En voor we
het wisten, stonden we al ingepland! Dat was
wel wat hoor, we wisten niet wat ons te wachten
stond.” Christine: “Het was de eerste keer dat
Het Laar met zo’n virus te maken had. Logisch
dat het nieuw is. Maar je merkt dat je snel een
hecht team wordt, want je hebt een duidelijk
gezamenlijk doel. We hebben onderling echt ontzettend veel aan elkaar gehad. We belden elkaar
vaak na de diensten, om elkaar te steunen en te
stimuleren. Dit was ontzettend fijn. Want werken
in een cohort is niet niks.”

Ze constateerden dat het ook voor de bewoners
heel erg schakelen was. “Ze werden uit hun eigen vertrouwde omgeving gehaald en bij elkaar
gezet, met verschillende achtergronden. We hadden nooit meer dan zes bewoners, maar dat was
nog steeds best pittig. Sommige bewoners waren flink ziek, andere hadden lichtere klachten.”
De samenwerking met de keuken was heel goed,
vertelt Mariëlle. “Vaak hadden bewoners weinig

Het risico op besmetting werd door ieder intensief beleefd. “Je bent de hele dag bezig met je
hoofd. Mondkapje, handschoenen, netje op je

trek of juist zin in totaal iets anders, zoals een
kroketje. We hoefden maar te bellen en het werd
geregeld. Helemaal top!’’
Over de vraag of ze een volgende keer, als het
nodig is, weer in de cohort zouden willen staan,
moeten ze goed nadenken. “Dit was voor
iedereen de eerste keer. We hebben daar echt
van geleerd. Ook hoe het anders kan. Want het
was ontzettend intensief. Je draait verschillende dagdiensten, avonddiensten maar ook
nachtdiensten met je team. Het doet veel met
je gevoel, ik nam het echt mee naar huis,” aldus
Mariëlle. Alle drie vonden ze het wel heel fijn om
dit te kunnen doen voor de bewoners, om er ook
in deze situatie echt voor hen te kunnen zijn.”
Het team van Kirsten, Mariëlle en Christine
bestond ook uit Karin, Antoinette, Laurance,
Erica, Debby, Sandy, Maureen, Nawal, Jan, Tiny,
Christel en Claudia.

In the Picture
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OUD GELEERD
JONG GEDAAN

Stichting Oud Geleerd Jong
Gedaan (OGJG) richt zich op het
bieden van meer cognitieve uitdaging
aan senioren. Ze verzorgen seniorencolleges die op tv te volgen zijn via
Ziggo. OGJG is inmiddels uitgegroeid
tot een landelijke organisatie met
een bereik van tienduizenden ouderen.
Vanaf eind augustus zijn de colleges
wekelijks te zien iedere vrijdag om
17.00 uur en iedere zondag om
20.00 uur op televisiekanaal ONS
via Ziggo.

EXPOSITIE 200 JAAR ZORG IN TILBURG

In het Peerke Donderspaviljoen in Tilburg-Noord is vanaf
28 oktober een expositie ‘200 jaar zorg in Tilburg’ te
zien. In woord en beeld tref je een boeiende kijk op de
ontwikkelingen de laatste 200 jaren. Van zuigelingensterfte, de gezondheidszorg in de industrialisering tot de
gevolgen van de neergang van de textielindustrie voor
de gezondheid. Zelfs de coronacrisis is op het laatste
moment aan de expositie toegevoegd. Er is ook een film
te zien over allerlei prachtige initiatieven uit de samenleving. Het Peerke Donders Paviljoen is woensdag en
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur geopend. De expositie
is verlengd tot en met 11 oktober.

PRAAT OVER MORGEN

Nederland vergrijst snel en de zorg
zal er in de toekomst anders uitzien
dan nu. Met de boodschap ‘Stel het
niet uit, praat vandaag over morgen’
roept de landelijke ouderenzorgorganisatie Actiz iedereen in Nederland
op om op tijd het gesprek aan te gaan
over ouder worden. Actiz gaat hierover
een campagne voeren die je op veel
plaatsen zult tegenkomen. Op hun
website, facebook en Instagram kun
je alvast een kijkje nemen:
www.praatvandaagovermorgen.nl.
Want ouder worden zullen we samen
moeten doen.

ON
100 JAAR JONG MET GORD
rdon een televisieprogramma

Ria van Dijk heeft samen met Go
mma interviewt Gordon
gemaakt: 100 jaar jong. In dat progra
ze zomer startten de
ouderen van 100 jaar en ouder. De
cameraploeg daarvoor
opnames met Ria. Gordon is met zijn t programma zal
t. He
een aantal keer in Het Laar gewees
SBS op de buis komen.
bij
ber
naar verwachting half novem
op corona. Daardoor zijn de
Echter, Gordon was positief getest
, maar naar verwachting
laatste opnames nog even uitgesteld Als Gordon’s gezondheid
n.
zullen die in oktober afgerond worde
die ruimte toelaat…..

ONDERZOEK NAAR SOCIALE RELATIES

De Universiteit van Tilburg onderzoekt sociale relaties bij ouderen. Hoe gaan ouderen sociale relaties aan en hoe onderhouden ze deze? Welke rol spelen relaties
in hun leven en hoe dragen ze bij aan kwaliteit van leven? En, hoe hebben de coronamaatregelen sociale relaties beïnvloed? Het Laar doet mee aan dit onderzoek.
Op het binnenplein stond een aantal weken een kraampje van de universiteit om
informatie te geven over dit onderzoek. Bewoners ontvingen een brochure in de
brievenbus en konden zich aanmelden om mee te doen. Dat hebben inmiddels een aantal bewoners
gedaan en het onderzoek is van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een persoonlijk
gesprek door onderzoeker Caroline Jonkman en de onderzoeksassistente Sylvia Lamotte. De onderzoeksresultaten zullen te zijner tijd gecommuniceerd worden.

HET LAAR

In de maanden oktober en november
2020 vinden er verschillende waard
eringsonderzoeken plaats
onder onze bewoners en hun eerste
contactpersonen, dit gaat in samenw
erk
bureau Facit. Interviewers van Facit
komen naar Het Laar om verschillende ing met het onderzoeksbewoners van Laarakker
en Laarzicht te interviewen in hun app
artement. Daarnaast worden er ook
bewoners en/of hun eerste
contactpersoon per mail of post ben
aderd om een vragenlijst in te vullen
. Het doel van het onderzoek
is om een beeld te krijgen van de kw
aliteit van de zorg- en dienstverlening
in Het Laar, zodat we deze
vervolgens verder kunnen verbetere
n.

< >
>
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Een mogelijke bastaardzoon
van koning Willem II
Al lang gaan er hardnekkige geruchten
over eventuele buitenechtelijke nazaten
van koning Willem II. De naam Willem
Hersmus (1832-1902) als natuurlijke zoon
van koning Willem II wordt veelvuldig
genoemd.
Hoe zo’n verhaal in de wereld komt valt niet
meer te achterhalen. Wel is het een feit dat
Willem Hersmus er zelf veel toe heeft bijgedragen dit gerucht in Tilburg en ver daar buiten te
verspreiden. Willem is in de 19e eeuw op het
station van Tilburg werkzaam als pakjesdrager.
Hij is een zogenaamde ‘witkiel’. Om er iets bij
te verdienen vertelt hij aan iedereen die het wil
horen dat hij de buitenechtelijke zoon van koning
Willem II is. Goedgelovige treinreizigers verkoopt
hij een ansichtkaart met zijn portret en de naam
Willem erop.

Een zekere Arnoldus Hersmus, geboren te
Arnhem in 1804, blijkt de zogenaamde natuurlijke vader van Willem te zijn. Hij is in 1832
als soldaat gelegerd bij de dertiende afdeling
infanterie te Tilburg. In 1832 doet hij in Tilburg
aangifte van de geboorte van Willem die de
achternaam Hersmus krijgt. Opmerkelijk is dat
hij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet
doorgeeft dat hij de vader van Willem is. Wel
noemt hij als moeder Wilhelmina Hendriks
geboren te Arnhem in 1811. Ze is 21 jaar oud
en woont te Tilburg. Wilhelmina is niet gehuwd.
Ze heeft al een zoon, Lambertus, geboren te
Arnhem in 1830. Willem is haar tweede kind.
Als Willem ongeveer anderhalf jaar oud is trouwt
Arnoldus Hersmus in 1834 met de moeder
van Willem, Wilhelmina Hendriks. Haar twee
kinderen (Lambertus en Willem) worden bij het
huwelijk gewettigd. Arnoldus heeft dus de twee
zonen als kind erkend. Dit weten we omdat in de
marge van de geboorteakte van Willem op die
datum een opmerking van de ambtenaar van
de burgerlijke stand geschreven is dat Willem
als onecht kind pas bij het huwelijk van Arnoldus
en Wilhelmina in 1834 officieel is gewettigd.
Boze tongen beweren dat Arnoldus mogelijk
geld van koning Willem II (in 1832 nog Willem
Frederik George Lodewijk
prins van OranjeNassau) heeft ontvangen
om dit zo te ‘regelen’.
Welke geheimen Wilhelmina met zich meedroeg zullen
we nooit te weten komen.
Ze overlijdt te Tilburg in
1869. Historische feiten zijn
er niet te vinden. Wel verhalen en overleveringen.
Jos Naaijkens

< >
>
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Bronnen.
www.regionaalarchieftilburg.nl
www.geheugenvantilburg.nl

De bewonersraad
DE BEWONERSRAAD NA CORONA
In de Volkskrant stond in de zomer een artikel
over Bewoners- en Cliëntenraden in tijden van
de eerste fase van Corona. “Ze worden alle kanten opgetrokken door familieleden en directies
en bijna altijd treft hen het verwijt ‘te laks’ of ‘te
opstandig’ te zijn,” was daar te lezen in het artikel. Alhoewel ook wij veel waardering hebben
gekregen, vonden sommigen de Bewonersraad
van Het Laar ook horen bij die eerste categorie:
te laks.
We vernamen meermaals dat we geen tegenwicht boden aan de directie, dat we ons alles
maar lieten aanleunen. Dat was niet zoals we
het hebben ervaren. Want tijdens de lock-down
daagden we voortdurend de bestuurder uit
om alles te doen voor de bewoners. Uiteraard
binnen de marges van de overheid. Maar die
marges waren smaller dan smal.
Toch hebben we veel geleerd van de crisis; dat
we effectiever moeten worden, om klaar te
zijn voor de uitdagingen van een onverhoopte
tweede golf. We konden bijvoorbeeld als Bewonersraad niet meer fysiek bij elkaar komen: dus
we moeten echt gaan proberen meer digitaal
te gaan werken. We hadden geen organisatie
voor dit soort noodsituaties; dus we hebben nu
In Tilburg Noord, aan het Wagnerplein, zetelde
vroeger een winkel waar ons moeder nog kon
slagen voor een jurk en waar wij dus ook regelmatig naar toe reden. Haar garderobe groeide
en groeide en er was in elke kleur of model wel
wat te vinden.
Onze pa zag het met lede ogen aan maar vond
het ook wel goed. Een hobby mocht immers
wat kosten nietwaar? En terwijl hij zijn caramboles maakte aan het biljart, ver(maakte) ons
moeder zich dus met haar Singer.
Jaren en jaren achter elkaar zat ons moeder
achter haar Singer trapnaaimachine en maakte
ze daar van alles en nog wat. Jurken en rokken,
een blouse of een broek, niets was te gek om
mij en mijn vriendin vroeger in dezelfde kleding
te steken. Toen de jaren verstreken bleef ons
moeder bezig met haar naaimachine. Ze zat
altijd wel iets in elkaar te frunniken wat ze even
tevoren had losgemaakt en daar was genoeg

ook een crisisteam voor onverhoopte tijden van
nood.
En passant is er afgelopen juli ook nog een nieuwe Medezeggenschapswet in werking getreden,
die grotere bevoegdheden aan de Bewonersraad
geeft. Daar moeten we onze manier van werken
op aanpassen. Het is al met al heel noodzakelijk
om ons team en werkwijzen te versterken.
Daarvoor gaan we twee dingen doen. We roepen de hulp in van een organisatieadviseur om
onze manier van werken te verbeteren. En we
gaan op zoek naar nieuwe leden. Leden die ons
sterker kunnen maken, bijvoorbeeld op digitaal
gebied of specifieke kennis van zorgprocessen.
We zoeken daarvoor natuurlijk bewoners of
cliënten van de thuiszorg, maar ook personen uit
de achterban: mantelzorgers, contactpersonen
of familieleden. Dus wit u meepraten over de
grote ontwikkelingen in Het Laar: u bent welkom!
In 2021 wil de Bewonersraad er weer staan.
Niet te laks en niet te opstandig, maar gewoon
sterker.

Bent u geïnteresseerd in de Bewonersraad?
Voor inlichtingen of aanmeldingen neemt u
contact op met de ambtelijk secretaris Ingrid van
Broekhoven, i.vanbroekhoven@hetlaar.nl of
06 53 38 88 33.

Een wolk van een
kunstwerk

van op voorraad… Wanneer dat vermaken
precies is begonnen, dat weet ik niet.
Toen ik, na haar overlijden, de garderobe
bekeek om daar een mooie jurk uit te zoeken
bleek het overgrote deel uit losse patroondelen
te bestaan. Het leek wel alsof ze deze zelf niet
meer kon samenbrengen tot een geheel. De
chaos in haar hoofd had de logica om dit te
doen uitgewist. Toch is deze trapmachine een
zegen geweest, óók in alle jaren dat ons moeke
achteruit ging. Dat is voor mij, achteraf, ook
een hele grote troost…
			
				Bedankt nog
				hé moeke.

Studio Hobbelman
maakte een kunstwerk
van koffiebekers. Het
kunstwerk heet ‘Achter
de wolken’, of ‘Cumulus
Plasticum’, zoals je kunt
lezen in het tevens door
kunstenaar Tim Hobbelman geschreven gedicht.
Tim maakte de wolk van honderden koffiebekers die het afgelopen jaar in Het Laar verzameld
zijn. De wolk is opgehangen in de
patio in Laarhoven. De officiële
onthulling kon wegens coronabeperkingen niet doorgaan. U kunt
het kunstwerk en het gedicht al
wel bewonderen in Laarhoven.

				BB
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Er-op-uit!

Lekker puzzelen

De woordzoeker spreekt voor zich en de antwoorden van de filippine vindt u in deze Babbelaar. We
wensen u veel puzzelplezier! Levert u de oplossingen in, dan maakt u kans op een prijs. 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.

PLAATSNAMEN ZOEKEN

Zoek de plaatsnaam .........................................
............, zoals je in de eerste regel ziet.

EXPOSITIE “SAMEN’ VANAF
8 NOVEMBER IN DE DOORLOOP

Onder de naam ‘SAMEN’ exposeren Theo en
Margriet van Iersel-Melchiors hun foto’s en schilderijen in de Doorloop in Het Laar. Schilderen en
fotograferen zijn twee activiteiten die gelijkenissen
vertonen. Beiden zijn creëren van vorm, atmosfeer
en stemming. De schilderijen zijn van Margriet en
de foto’s van Theo. Komt u vooral kijken naar
de expositie.

AMSTEL VEEN
. . .

2. VIS + VET

. . . .

3. EDELMETAAL + LETTER

. . .

4. BOOM + HEG

. .

5. GRONDTOON + BILLIJKHEID

. . . .

. .

6. BOOM + LENGTEMAAT

. . . .

. . .

7. WAAR + BOOM

. .

8. LIDWOORD + TAKEL

. . . .

9. SLOT + BOERDERIJEN

. . .

. . .

10. TOILETARTIKEL + SCHRIJFGEREI

. . .

. . .

11. MANNETJESEEND + VOEGWOORD

. . . . .

12. VERTREK + PERS. VOORNAAMWOORD . .

In de ruimte van Er-op-uit! naast de receptie hangt
een scherm dat interactief is. Door op het scherm
te drukken kunt u verschillende bronnen van informatie lezen over wat er te doen is in Het Laar.

Het openbare leven is weer stilgelegd. Het aantal
besmettingen in Nederland neemt te snel toe. Dat
betekent dat het bestuur van de Vrienden van Het
Laar nog voorzichtig moet zijn met het organiseren van activiteiten. Op het programma staat de
Dag van de Mantelzorg op 10 november. Zeker
in deze tijd zijn de mantelzorgers onmisbaar. We
hopen dat we iets leuks kunnen organiseren. Hebt
u zelf 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 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 financieel aftrekbaar zijn.

2

Uit de inzendingen hebben we
een prijswinnaar getrokken:
c. Huijben, wonend in app. 507

. . . . .
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FILIPPINE

. . . .
. . . . .

1
2
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. .

. . . .

13. LANDBOUWWERKTUIG + DEEL GELAAT . . . .

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL
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Wat was de naam van de bastaardzoon
van Willem II?
Wat is de voornaam van onze nieuwe directeur?
Hoelang was Peerke al dood in de prent van de
week?
Gemaakt door Monique van de Ven in de
huiskamer van Laarakker.
Wat staat er op de bus van Ton Martens?

Waar loopt vrijwilliger Wiebe van de Laarbus
in mee tijdens Carnaval?
7 De bewoners van Laarakker kunnen elke
ochtend lekker... in Chapeau!
8 Wat is het vervoermiddel in ‘de Tilburgse Taol’?
9 Waar hangt het kunstwerk gemaakt van
koffiebekers??
10 Wat verstelde ‘Ons Moeke’ het liefst?
6

. .

14. RIVIER + NOOT

. . .

. . . .

15. WOUD + AANSCHAF

. . .

. . .

16. LIDWOORD + DRANKSOORT

. .

17. LIDWOORD + LEURDER

. . . .

. . . . .

18. GEBOGEN + VERFSTOF

. . . .

. . . .

19. VERHEVEN + EMELT

. . . .

. .

20. STRIJD + VOEGWOORD

. . . . .

21. RIVIER + WATERKERING

. . .

22. DAKBEDEKKING + BOOM

. . . .

. . . . . .

23. VRACHTRIJDER + SPITTEN

. . . .

. . . .

24. VRUCHT + PLAATS

. .

25. VOEDSEL + STAPELS

. . . .

26. LEEP + ZANDHEUVELS

. . . . .

WOORDZOEKER

. . . . . .

. . .

. . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . .

27. WINDRICHTING + BUURT

Appartementen
Baden
Bier
Branding
De haringeter
Eten
Garnaal
Muzee
Naaktstrand
Ontspannen
Oostduinpark
Palace Promenade
Panorama Mesdag
Patat
Pensions
Pier
Plezier
Reddingsbrigade
Schepen

Schepje
Scheveningen-Dorp
Strandbar
Strandhokje
Strandpaviljoen
Strandpret
Vissen
Visserijbuurt
Vissershaven
Vissersplaats
Vissersvrouwtje
Vlaggetjesdag
Vliegersfestijn
Vloed
Wandelpromenade
Water
Wind
Zand
Zuiderstrand
Zuid-Holland
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2.
3.
4.
5.
6.

Aalsmeer
Gouda
Den Haag
Utrecht
Berkel
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7.
8.
9.
10.
11.

Heusden
De Lier
Eindhoven
Kampen
Woerden

12.
13.
14.
15.
16.

Kamerik
Egmond
Waalre
Boskoop
Eenrum

17.
18.
19.
20.
21.

Deventer
Krommenie
Hoogmade
Kampen
Schiedam

22.
23.
24.
25.
26.

Leiden
Bodegraven
Nootdorp
Eibergen
Loosduinen

27. Noordwijk
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1. RIVIER + GRONDSOORT

1

1
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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.
19
Kijk ook op hetlaar.nl of op jijmaakthetmogelijk.nl

Ontbijten in Chapeau!
Kiezen van het ontbijtbuffet met verschillende soorten brood en beleg, een paar ochtenden
per week genieten van iets extra’s zoals versgebakken wentelteefjes, het kan allemaal voor
de bewoners van Laarakker en een aantal Wlz-bewoners van Laarzicht. Sinds de zomer staat
dagelijks het ontbijtbuffet klaar in Chapeau!
Ontbeten de bewoners voorheen in het eigen appartement of in de Laarsuite,
nu kunnen ze ervoor kiezen om ook in het restaurant te ontbijten, een service
als in een hotel. Bewoners die in het eigen appartement willen ontbijten,
maken een keuze aan het buffet en nemen dit mee. En bewoners
die niet goed ter been zijn, worden uiteraard geholpen door
de medewerkers. Voor veel bewoners is het ontbijt
nu een gezellige start van de dag.

