Activiteitenoverzicht mei 2021
maandag 3 mei
dinsdag 4 mei
woensdag 5 mei
vrijdag 7 mei
zondag 9 mei

* Pianoconcert Paul van Teeffelen
Dodenherdenking

* Koffie met de Bewonersraad

14.30 uur
19.30 uur
La 10.00 uur

* Neem een zakdoek in ontvangst en...

La 14.30 uur

* (6) Bevrijdingsoptreden door MarieChristien

Ch

Moederdag

dinsdag 11 mei

* Circusact No Nonsense

donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag

maandag 17 mei

Gebedsviering

LT 14.30 uur

woensdag 19 mei * (6) Optreden door “Maestro & Co”

La 10.30 uur
14.30 uur
At
15.30 uur
LT 14.30 uur

vrijdag 21 mei

La 14.30 uur

dinsdag 18 mei

* Bloemschikken

* Laarbioscoop met “Arctic Tale”

zondag 23 mei

1e Pinksterdag

maandag 24 mei

2e Pinksterdag

woensdag 26 mei * Gespreksclub “In gesprek”

Activiteitenoverzicht
mei 2021

La 11.00 uur

La 10.30 uur

* (6) Vertelling Gert Bruntink

La 19.30 uur

vrijdag 28 mei

* Laarbioscoop “Laat je niet kisten”

La 14.30 uur

maandag 31 mei

* Pianoconcert Paul van Teeffelen

La 11.00 uur

Iedere maandag

Bingo

La 14.30 uur

* Zie voor meer uitleg over de activiteiten andere zijde
Expositie de Doorloop:
Tot en met vrijdag 21 mei exposeert Fiona van Rossem, medewerkster van Er-op-uit!
met haar expositie “De Vlucht”. Haar inspiratie haalt ze uit datgene wat er met de
mensheid en de wereld gebeurt zoals de politieke vluchtelingen, hele gezinnen die de
wereld overtrekken en volksverhuizingen. Dit is een fenomeen dat zich door de tijden
heen herhaalt, eigenlijk vanaf het ontstaan van de mensheid. Ook de natuur en
bevolkingen verdwijnen, zoals het mystieke Atlantis. De Griekse mythologieën, maar
ook corona die in verschillende gedaanten de mensheid aantast.
Er gebeurt veel met ons en de aarde. Het geeft ons een stuk bewustzijn hoe we met
elkaar, de natuur en de wereld om moeten leren gaan.

La = Laarzaal Ch = Chapeau! Bi = Binnenplein At = Atelier 13e etage LT = Laartuin
Laarbewoners, familie, vrijwilligers, wijkbewoners, mantelzorgers, medewerkers en
alle andere belangstellenden zijn bij de activiteiten van harte welkom.
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. (6) voor staat geldt:
Zonder pas € 6,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze.

Maandag 3 mei: 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.

Dinsdag 18 mei: Bloemschikken Atelier 13e etage 14.30 & 15.30 uur
Onze vaste bloemist zal de mooiste verse bloemen selecteren waarmee u een prachtig
bloemstuk kunt maken. Schrijf u tijdig in bij Er-op-uit! Deelname kost €3,50 p.p. LET OP,
zonder inschrijving kunt u niet deelnemen. Vergeet ook niet een bloempotje mee te nemen!

Woensdag 5 mei: (6) Bevrijdingsdag
Optreden MarieChristien- Bevrijdingsact Chapeau! 14.30 uur & 19.30 uur
Op 5 mei vieren we de bevrijding samen met Zangeres & Theatermaker MarieChristien.
Deze sprankelende podiumvrouw wil u een cadeau aanbieden; een muzikaal cadeau.
Mooie muziekmomenten die zij graag samen met u wil delen. Een feest van vooral volop
herkenning, nostalgie en positiviteit. Een sprankelend optreden vol muzikale verrassingen.

Woensdag 19 mei: (6) Optreden Maestro & Co Laartuin 14.30 uur
Duo 'Maestro & Co' uit Nieuwkuijk en Drunen is een groot fan van Toon Hermans en heeft
een keuze gemaakt uit bijzonder en gezellig repertoire van Nederlandstalige artiesten vanaf
de jaren 60. Laat u verrassen!

Vrijdag 7 mei: 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.
Vrijdag 7 mei: Neem een zakdoek in ontvangst en…… Laarzaal 14.30 – 16.00 uur
Vorig jaar was Nederland 75 jaar bevrijd! Omdat de oorspronkelijke festiviteiten niet door
konden gaan ontstond toen een prachtig initiatief tussen jongeren van Theater na de Dam.
Samen haakten zij 75 zakdoekjes en ook een aantal bewoners haakten mee. Zakdoeken:
kleine, zachte vierkantjes die zich laten ontvouwen tot een symbool van mededogen, troost,
geluk, elegantie, afscheid en protest. Een zakdoek neemt dankbaar alles in zich op wat u los
moet laten. Dat alles wordt een herinnering, een verhaal opgeslagen in een stukje stof. Een
verhaal dat met de zakdoek wordt doorgegeven en aangevuld door de nieuwe eigenaar. Net
voor 4 mei 2020 ontvingen we enveloppen met deze zakdoekjes en brieven van de jongeren
van Theater na de Dam. Het lukte ons niet om in deze periode hier een activiteit omheen te
organiseren, waardoor deze enveloppen nog steeds geduldig bij Er-op-uit! in een la liggen te
wachten op u! Nu, een jaar later met meer mogelijkheden, lijkt het ons een mooi moment
om deze enveloppen met inhoud te geven aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft.
Tijdens deze bijeenkomst willen we de inhoud en mogelijk ook uw eigen herinneringen met
elkaar delen.
Dinsdag 11 mei: Circusact Duo No Nonsense Laartuin 14.30 uur
Twee mensen, overbelast door de druk uit de westerse wereld,
bevinden zich in een oneindige zee vol veranderingen. Ze zijn
gedesoriënteerd en verdwaald in de vele verwachtingen die de
maatschappij van hen vraagt. Het duo neemt een stap terug,
de natuur in. Omringd door de geluiden van de zee, het geritsel
van de bomen onttrekt het duo zich uit de maatschappij. Langzaam ontdekken ze wat ze
hebben gemist. Met de discipline partner acrobatiek en het gebruik van fysiek theater
brengen ze beelden op het podium die betekenissen hebben. Achter elk beeld een
metafoor, het brengt een verhaallijn en stimuleert verbeelding. Ze nemen het publiek mee
in hun reis, opzoek naar hun nieuwe morgen.
Eén van deze twee circusartiesten is Sanne Hamstra. Een aantal jaren geleden werkte zij in
Het Laar als verzorgende en volgde haar hart door weer als circusartiest te gaan werken.

Vrijdag 21 mei: Laarbioscoop met “Arctic tale” Laarzaal 14.30 - 16.30 uur
Arctic Tale is het avontuur van Nanu, het ijsbeerjong en Seela de walruspup. We volgen de 2
jonge dieren op hun opwindende reis naar volwassenheid, waarbij de moeders een grote rol
spelen. Arctic Tale is in een tijdsbestek van 15 jaar gefilmd door het echtpaar Adam Ravetch
en Sarah Robertson en de National Geographic Natural History Unit. Ze hebben 800 uur aan
materiaal geschoten van dieren die moeilijk op camera vast te leggen zijn zoals ijsberen en
walrussen. Dat deze dieren meer met elkaar gemeen hebben dan in eerste instantie
gedacht, wordt pijnlijk duidelijk in Arctic Tale...
Woensdag 26 mei: Gespreksclub “In gesprek” Laarzaal 10.30 – 11.45 uur
Het algemene thema van de 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. Dit wordt steeds voorafgegaan door een verhaal uit de
wereldliteratuur als inleiding. Spreekt het bovenstaande u aan, neem dan gerust geheel
vrijblijvend deel aan deze club!
Woensdag 26 mei: (6) Vertelling door Gert Brunink Laarzaal 19.30 uur – 21.15 uur
Ecoloog Gert Brunink houdt deze avond een lezing over
het Spoorpark 013. Hij neemt u mee door de geschiedenis
van het grootste burgerinitiatief van Nederland met
daarnaast een hoge ecologische waarde. Naast de
Spoorzone is Spoorpark 013 een van de mooiste
visitekaartjes van Tilburg. Veel aandacht is er voor de
totstandkoming, de huidige situatie en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.
Vrijdag 28 mei: Laarbioscoop met “Laat je niet kisten” Laarzaal 14.30 – 16.30 uur
In de hoogtijdagen bezorgden hilarische kluchten met Joop Doderer volle theaters een
geweldig avondje uit. Aan amusementswaarde hebben deze kluchten absoluut niets
verloren! In Laat je niet kisten overlijdt een bekende en zeer rijke Franse schrijver. De
erfgenamen zijn er als de kippen bij. De paniek is dan ook groot als de dode weer tekenen
van leven vertoont. Schijndood, is de conclusie van de dokter. De erfgenamen proberen zich
de schuldeisers van het lijf te houden en het lukt hen zelfs om de doodgraver om de tuin te
leiden. Maar dan breekt de dag van de begrafenis aan.
Maandag 31 mei: Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur
U hoort weer fijne pianoklanken in de Charlie Kunz-stijl van Paul van Teeffelen.

