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Nieuwe bewoners
in de Laartuin
Beste bewoners,
De vorige keer spraken we over samen
hoopvol vooruitkijken naar lichtpuntjes.
Wat ben ik blij dat bij het verschijnen van
deze Babbelaar alle bewoners van Het
Laar twee keer tegen het Coronavirus
gevaccineerd zullen zijn. Hoewel vaccinatie
niet betekent dat u geen Corona meer
kunt krijgen, betekent het wel dat de kans
op een zeer ernstig verloop zeer klein is.
En daarmee hebben we de hoop op dit
lichtpuntje recent kunnen omzetten naar
concrete realiteit!
Het Laar heeft vanwege de voortvarende
vaccinaties het maximaal aantal bezoekers
per bewoner per dag mogen verruimen
naar twee, en Chapeau! – weliswaar in
aangepaste vorm- weer kunnen openen.
Dit in tegenstelling tot ouderen die in de
wijk wonen. Veelal zijn zij nog gebonden
aan maximaal een bezoeker en bovendien
zijn alle horecagelegenheden vooralsnog
volledig gesloten. Omdat we het allemaal
zo jammer vonden dat het kerstdiner
moest komen te vervallen, hebben we
een voorjaarsdiner in het vooruitzicht
gesteld. En eindelijk is er dan ook gelegenheid om persoonlijk kennis te maken!
Al zal ook deze kennismaking aan een
aantal maatregelen moeten voldoen,
toch kijk ik er persoonlijk enorm naar uit.
De uitnodiging met de exacte gegevens
ontvangt u op korte termijn. Ik hoop
velen van u te kunnen ontmoeten.
Met hartelijke groet,
Drs. Lonneke de Haan
Raad van Bestuur

Vrijwilliger Pierre den Braber zorgt weer voor
meer leven in de Laartuin. Onlangs heeft hij
een koppel smaragdeenden en een koppel
roodschoudertalingen in de vijver uitgezet.
Cees Cornelissen legde deze mooie eenden
vast met zijn camera. Op maandag, woensdag en vrijdag voert Pierre om 11.00 uur ’s
ochtends de eenden aan het begin van de
vijver nabij de volière. Als de bewoners willen
kunnen ze daar bij zijn, zegt Pierre. Hij zegt
er nadrukkelijk bij dat de bewoners niet zelf
de beestjes moeten voeren met brood of
fruit. “Ze krijgen van mij geschikte voeding en
leren ook in de vijver zelf eten te verzamelen.
Brood is slecht voor de eenden en voor de
kwaliteit van het vijverwater; het trekt ongedierte aan.”

aankoop. En ik ga aan de rand van het water
een nest maken voor de smaragdeenden.
Dan hoop ik dat ze blijven en een gezinnetje
gaan stichten. Ze zijn dan wel gekortwiekt,
maar echt opsluiten kun je ze natuurlijk niet.”

Laar een koppeltje roodpootpatrijzen. Deze
vogels zijn beduidend groter dan de kwartels
die er eerst zaten. “De bewoners klaagden
dat de vogels zo klein waren, dat ze ze niet
goed konden zien. Maar dat lag ook aan
het dubbele gaas waarmee de volière was
uitgevoerd. Dat gaas hebben we nu aan de
voorkant vervangen door plexiglas. Nu zien
ze alles veel beter, de parkieten en kanaries,
de zebravinkjes en de nieuwe patrijzen.”

Pierre blijft zich bezighouden met de vijver
en de omringende tuin. “Misschien dat ik nog
een koppeltje boomeenden of fluiteenden

Dat geldt wel voor de vogels in de volière,
die zitten achter slot en grendel. Dat moet
ook, want er zijn katten uit de buurt actief in
de Laartuin. Onlangs kocht Pierre voor Het
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Het voorjaar lonkt! We hebben er nog nooit zoveel naar uitgekeken als nu. Nieuw leven, de natuur ontwaakt,
de seizoenen gaan altijd door, wat er ook gebeurt. We wensen alle lezers een fijn voorjaar toe en hopen nog
vele mooie warme momenten in de tuin van Het Laar te mogen beleven.
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den te zitten, ik neem graag verantwoordelijkheid. Corona was ook al de dagelijkse praktijk bij
mijn vorige werkgever. Ik zag tevens dat het OMT
van Het Laar het heel goed deed. Al met al was
het een donkere periode, maar het gaf mij ook
het vertrouwen dat we dit samen aankunnen.
Want wat heb ik veel collegialiteit, flexibiliteit en
loyaliteit mogen ontmoeten. In december vielen
er 60 collega’s uit door Corona. Ik zag hoe de anderen dat opvingen en met kunst en vliegwerk er
toch in slaagden om er te zijn voor de bewoner
én voor hun collega’s. Zo hebben we het gered.”
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Dat zou de titel van een boek kunnen
zijn, een spannend boek. Want de eerste
periode van nieuwe bestuurder Lonneke
de Haan verliep verre van gladjes! “De
eerste 100 dagen” lacht ze, “dan leer je
de organisatie en haar bewoners kennen,
en omgekeerd leren de bewoners ook
jou kennen. Hoewel de eerste 100 dagen
erg intensief waren, belemmerden de
Coronamaatregelen onze kennismaking.”
Ze denkt terug aan hoe ze in de zomer van
2020, tijdens de selectie voor een nieuwe
bestuurder Het Laar voor het eerst binnenliep.
“In Chapeau! zaten de bewoners lekker aan
tafel, gezellig met bezoek er bij. Maar toen ik in
december startte, was een van de eerste acties
die ik gezamenlijk met het crisisteam moest
nemen, om Chapeau! te sluiten. Zo graag had
ik er willen binnenlopen om even tafel aan
tafel alvast een beetje met de bewoners ken-

De afgelopen drie maanden liep ze veel mee met
de medewerkers op verschillende afdelingen.
“Ik ben onder de indruk van de fijne sfeer, die
ik vanuit bewoners en collega’s gezamenlijk
heb mogen voelen. Zelfs in deze tijd met allerlei vervelende maatregelen. Ik ben trots om
bestuurder van Het Laar te mogen zijn. Waar
ik ook heel blij mee ben”, vervolgt ze, “is dat
we de vaccinaties voor al onze bewoners in
vergelijking tot andere zorginstellingen snel en
gestroomlijnd hebben kunnen regelen. Ons
team van verpleegkundigen heeft het geweldig
goed gedaan. Ik zie ook dat er in Het Laar veel
handen aan het bed zijn. We hebben veel leerlingen en ook de samenwerking met Prins Heerlijk zorgt er voor dat er veel wordt opgeleid, en
we dus een behoorlijke bezetting hebben. Wat
ik zo mooi vind om te merken is dat ook veel
leerlingen de bewoners bij naam kennen en
echt weten wat ze leuk en belangrijk vinden.”

nis te maken, maar dat kon niet. Dat vind ik
nu nog steeds lastig. Wanneer deze Babbelaar
verschijnt zijn waarschijnlijk alle bewoners twee
maal gevaccineerd. Pas dan kan ik meer kennismaken. Hoe lang duurt het nog voordat we Het
Laar weer kunnen zien zoals het was?”
Het begon op 30 november, de dag voor haar
start. Nelleke Vogel belde Lonneke op met de
mededeling dat er plotseling bewoners besmet
waren met het Coronavirus. “Mijn eerste dag, 1
december, begon ik meteen in het OMT (Outbreak Management Team). Je wordt meteen in
het diepe gegooid. Deze eerste maand was heel
erg heftig. We hebben dingen meegemaakt die
voor Het Laar niet normaal zijn. Zoveel meer
zieken dan gewoonlijk onder bewoners, maar
ook onder medewerkers.”

En toen… toen kwam daar onverwachts de
stroomstoring in Laarzicht op 16 februari. “Daar
heb je dan ineens mee te dealen, je kunt er alleen
maar met man en macht naar toewerken dat zo’n
storing zo snel mogelijk wordt verholpen. Nu nog
wordt er hard gewerkt om het weer normaal te
krijgen. Gelukkig zijn we in de afbouwende fase,
hebben we de generatoren bij het publiceren
van deze Babbelaar niet meer nodig en kan Het
Laar weer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Het is dan fijn om de aandacht samen
met een heleboel andere collega’s te kunnen
gaan leggen bij de nieuwbouw van Laarstede.”

Er werd haar direct om een koers en een mening
gevraagd. “Ik ben niet het type om op mijn han-
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Voor de nieuwe bestuurder wordt dit een
grote taak. “Het is een heel mooi project voor
Het Laar én voor Tilburg. Kijkend naar de grote
wachtlijst van mensen die in Het Laar willen
wonen, moeten we als Het Laar actie ondernemen. Belangrijk daarbij is het woonzorgconcept van Het Laar. Wonen met zorg binnen
handbereik: alles om een aangename oude dag
te beleven en de eigen regie zoveel mogelijk
te behouden. Voor alle ouderenzorgorganisaties is dit een belangrijke opgave. Dat wij onze
toekomstige cliënten laten beseffen dat ze de
dingen die ze kunnen, moeten blijven doen.
Dan blijf je gezonder en zelfstandiger. Mede om
deze boodschap samen uit te dragen, zijn we
in regionale netwerken vertegenwoordigd, en
werken hier gezamenlijk aan.”
Misschien had het zo moeten zijn, zegt Lonneke
berustend maar ook met een glimlach. “Dat ik
op deze manier zou beginnen. Voor mij speelt
dat ook eigenlijk geen rol van betekenis. Want
ik zet me altijd voor de volle 100 procent in.
Ook al is het niet elke dag zomer! Je moet altijd
proberen er iets van te maken. Je weet nooit
helemaal precies wat je te wachten staat. Het
glas is bij mij halfvol, niet halfleeg. Ik hoop nu
snel te kunnen kennismaken met de Laarbewoners. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

CV Lonneke de Haan
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Den Bosch
Gezin: getrouwd met Michel, dochter
Phileine van 14, zoon Romijn van 11
Vóór Het Laar: lid van de directie van
zorgorganisatie Vivent in Den Bosch
Hobby’s: sporten, koken, dingen met
het gezin ondernemen zoals een strandvakantie in de zomer en skiën in de winter.
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Mevrouw Sauvé
“In China is ontzettend veel te zien.
Een zeer mooi land. Indien mogelijk zou eigenlijk iedereen een keer
ernaar toe moeten gaan. De mensen
zijn er zo aardig en behulpzaam. Ik
heb ontzettend genoten…”

Over een reis
naar China en
haar hobby

Mevrouw Sauvé is van die onvergetelijke
reis nog steeds onder de indruk. Ruim een
jaar woont ze naar alle tevredenheid in
Het Laar. Ze komt er tot rust en kan volop
tijd aan haar hobby besteden. De verzorging
vindt ze fantastisch.
In 2010 ondernam ze met haar vriendin een
reis naar China. In de rolstoel. Ze verbleef
er drie weken. Haar oudste zoon woonde in
die tijd in China. Hij was daar werkzaam als
filmacteur en getrouwd met een Chinese
vrouw. Samen hebben ze een rondreis door
China gemaakt. Betere gidsen kun je niet
hebben.
De Verboden stad in Peking (Beijing) gebouwd
in de 15e eeuw, een plaats van waaruit de
Chinese keizers hun rijk bestuurden, was zeer
indrukwekkend. Het Plein van de Hemelse
Vrede. Een onmetelijk groot plein. En niet te
vergeten de Chinese Muur. “Bij de Chinese
Muur ging ik met de rolstoel naar boven.
Wat een hoogte. Prachtig uitzicht. En koud
dat het er was... Een stadstoer in een riksja,
een tweewielig karretje meestal door een
man op de fiets getrokken, was eveneens
een hele belevenis. Ging je naar een restaurant dan stond er aan de ingang een
man in een rijk versierd kostuum.

van
n op het Plein
Met haar zoo
ng
iji
Vrede in Be
de Hemelse

Aan zijn uitdossing kon je zien of je een duur
of minder prijzig restaurant binnen ging.
Kortom, een reis vol belevenissen om niet te
vergeten…”, vertelt ze zeer geanimeerd.
Mevrouw Sauvé heeft een grote passie
voor tekenen en schilderen. Haar kamer hangt
vol met kunstwerken. En in mappen bewaart
ze de rest van haar creaties. Een lust voor
het oog.

De Reis

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

of kwast ter hand. Tekenen en schilderen zijn
met de paplepel ingegeven. Tijdens haar jeugd
in Tilburg Zuid zag ze hoe haar artistieke vader
aan het werk was. In zijn vrije tijd schilderde
hij. Bij V&D in Tilburg was hij decorateur en
etaleur.
Ze maakt gebruik van diverse schilder- en
tekentechnieken. Aquarellen, acrylwerken
en pentekeningen. Bij aquareltechniek verdunt
ze de verf met water alvorens het aan het
tekenpapier toe te vertrouwen. Acrylverf kan
puur of met water verdund en op doek of
tekenpapier verwerkt worden.
De onderwerpen zijn divers.
Bloemen, dieren, stillevens
en Chinese en Afrikaanse
vrouwen, zoals de tekening
hiernaast. Mevrouw Sauvé
heeft ook geregeld haar
kunstproducten
geëxposeerd.
Ze mogen ook
inderdaad gezien
worden. Wat een
zinvolle mooie
vrijetijdsbesteding…
Jos Naaijkens

Vanaf haar jeugd tekent en schildert ze al.
Momenteel gaat er geen dag voorbij of ze
neemt een tekenpotlood, houtskoolstift
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Mevrouw Sauvé op de Chinese Muur

Op een mar
kt in Beijin
g met
haar schoo
ndochter

Meej de Paose
zemme ammòl
int nuut.
Met Pasen hebben we allemaal nieuwe
kleding aan. Alle vrouwen in Tilburg die
met Pasen een nieuw kleke (jurkje)
aanhadden…
Dat waren Paoskiepen.
Een paoskiep is een opgedirkte vrouw.

Het is vrijdag 26 februari wanneer ik aanbel bij de woning van
Ria Klomp in Bladel. Ria brengt me naar haar schitterende woonkamer
en terwijl we even wachten op Trees, haar schoonzusje, vertelt
Ria alvast het een en ander over hun speciale hobby’s: het maken
van knuffeldekentjes voor ouderen met dementie is er daar één van.

Prent door Cees Robben

Een heel speciale hobby
Toen Ria bij haar broer Wim zat te
waken zag ze een knuffeldekentje bij
hem op de kamer over de stoel hangen.
Ze vond het mooi en vroeg aan het
verplegend personeel of ze er een foto
van mocht maken. Dat mocht, en het
idee om zelf die dekens te gaan maken
was geboren.

Meej pesjoen
D’n Harrie zaat nie ver van z’n pesjoen aaf.
Over enkele weeke waar ’t zôo ver.
Mar gelukkig mocht ie op koste van z’nnen
baos saome meej z’n vrouw ’n cursus volge.
Een cursus genaomd ‘Pesjoen in Zicht’.
Daor leerde hoe ge laoter nuttig meej
oewe vrije tèèd kunt omgaon.
Mar inmiddels had d’n Harrie ’n veurèùtziende
blik. Bij de IKEA had ie al ‘nne stoel meej ’n
zaachte zitting gekocht. As ge daor ure op
gezeete het vuulde oe kont nóg nie…

Ge zou verwaochte dettie veul ging fietse,
zjeu de boele, in z’nne tèùn ging wèèrke
of vrijwilligerswèèrk ging doen of zôo.
Mar niks daorvan. ’t Waar net
of ie meej lèèm op z’nne stoel
vaastgeplekt zaat.
Ge meugt zellef èùtmaoke of
dieje cursus nut heej gehad…

Trees is inmiddels aangeschoven en onder het
genot van een bakske koffie vertellen de schoonzusjes hun verhaal en laten de dekens zien. Elk
dekentje heeft negen vakken, waarvan de dames
vinden dat er zeker zeven vakjes opgevuld moeten
worden met wat leuks. Voor 100 dekentjes heb
je dus 900 verschillende lapjes nodig, waarvan
700 met daarop een leuk, prikkelend, aaibaar of
ontdekgedeelte. Deze voorbereidingen worden
door Ria en Trees samen gedaan waarna Trees er
het uiteindelijke schitterende eindproduct van
kan maken.

Jos Naaijkens

Nao ’n tedje waar d’n Harrie ‘tèùs’ zegge ze dan.
Hêel d’n dag zaat ie op dieje IKEA-stoel in de
keuke meej z’n mobieltje te speule. Aachter de
geraniejums wel te verstaon.

Van alle kanten komt het materiaal binnen en
het huis puilt letterlijk uit van de lappen stof,
knopen, haakwerkjes, breiwerkjes, stropdassen,

Ge kunt dus gerust stelle dè dieje cursus z’n
geld had opgebròcht. Of misschien tóch nie…?

Via mond-tot-mondreclame vinden de dekentjes
hun weg in Brabant en daarbuiten, zodat tot nu
toe al 450 knuffeldekentjes geleverd zijn aan in
totaal 42 zorginstellingen, waaronder Het Laar.
De dames Klomp gaan voor veilige materialen,
dus geen metalen onderdelen bijvoorbeeld.
Die kunnen roesten in de was. Geen te dik materiaal dat moeilijk droogt wanneer het uit de was
komt en geen houten onderdelen.
Boven, in een speciale ruimte in het huis is Trees
de achterzijden van de dekentjes aan het knippen.
Ze wil absoluut niet op de foto en werkt door.
Wat een lief gebaar maken deze schoonzusjes
naar de wereld toe.
Terwijl ik afscheid neem van Ria klinkt boven onze
hoofden de schaar van Trees.
Knip, knip, knip...
Bep Dierckx
9
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linten, enzovoort. Hun netwerk is wijdverbreid
en omhelst vele projecten.

Chapeau! in Coronatijd
Het was toch wel een van de grote
tegenvallers eind december, dat het
gezamenlijke kerstdiner in Het Laar
wegens de coronamaatregelen niet
door kon gaan. Ook voor de medewerkers van Chapeau! was dit een
gemis. Maar, wat met kerst niet kan,
kan misschien wel in het voorjaar,
vertelt manager horeca Eric de Bakker.
En zo werden de voorbereidingen opgestart
om een serie voorjaarsdiners aan te bieden.
“Gelukkig hebben we geen coronabesmettingen meer in Het Laar, dus we mogen weer
maaltijden verzorgen in het restaurant. De
voorjaarsdiners pakken we net zo stijlvol aan
als de kerst. In groepen van 30 gasten serveren
we een feestelijk diner. De Laarzaal wordt
helemaal versierd met tulpen, narcissen, de
Melodiva’s die altijd met kerst optreden, komen
nu ook weer en de diners zijn helemaal af
met amuses, drankjes en een dessert.”

En toen
viel de stroom uit

Last but not least kijkt Eric
niet met alléén gemengde gevoelens terug
op de laatste maanden. “Er is iets heel
moois ontstaan. Medewerkers in de zorg en
in de horeca werkten nog nooit zo intensief
samen. Neem nu de vaccinaties. Terwijl
onze verpleegkundigen deze plaatsten, en
de bewoners daardoor even een kwartier
moesten blijven zitten om een beetje in de
gaten gehouden te worden, serveerden de
horecamedewerkers een kopje koffie met
wat lekkers erbij. En dát terwijl de bewoner
ook nog werd vermaakt met een optreden
van een zangeres en gitarist. En wat we ook
hebben gedaan is het uitwisselen van medewerkers. Omdat het in Chapeau! minder
druk was, hebben onze Jacqueline en Angela
geassisteerd in de huiskamers van Laarhoven.
Iets wat ze goed is bevallen. Maar nu kijken
we echt weer uit naar een levendig Chapeau!
We kunnen niet meer wachten tot we weer
helemaal open mogen.”

De bewoners hebben zich al in kunnen
schrijven voor vijf van deze avonden die in
april plaatsvinden en het raakt helemaal
volgeboekt, vertelt Eric. “Na zolang willen
we graag weer eens uitpakken met nieuwe
dingen. Maar in tussentijd hebben we ook
niet stilgezeten. We introduceerden het
‘Chapeautje to go’, een wekelijks variërend
gerechtje, net zoals je in de horeca ziet.
Onze bewoners bestellen dit Chapeautje
per telefoon en het wordt dan naar hun
appartement gebracht. En daar wordt flink
gebruik van gemaakt.”

Door een grote lekkage ontstond er
16 februari in de avond kortsluiting in
de kruipruimte van Het Laar. Daardoor
viel ineens de stroom uit in Laarzicht.
Door de storing werd een brandmelding
uitgestuurd zodat het BHV-team van
Het Laar en de hulpdiensten werden ingeschakeld. Omdat het oproepsysteem
een eigen noodstroom voor een beperkte
duur heeft, kon het BHV-team met aanwezige
en extra opgeroepen medewerkers meteen
de bewoners informeren. Al snel werd duidelijk dat de storing niet direct te verhelpen was
en werd Technisch bureau TES ingeschakeld.
Op iedere etage liepen extra medewerkers
rond om de bewoners bij te staan. Met man
en macht werd gewerkt om een externe
noodstroomvoorziening aan te koppelen.
Tegen middernacht werkten de liften en
de alarminstallaties weer en was de ergste
noodfase geweken. Echter, in de appartementen zelf was nog geen stroom.

Er was ook iets anders dat de bewoners door
de coronamaatregelen moesten missen: de
maandelijkse frietavond in Chapeau! Een
succesnummer, dat echt node gemist werd.
“Maar daar word je creatief van. We hebben
het gemis proberen op te vangen door met
de puntzak friet langs de appartementen
te gaan. En toen er weer gegeten mocht
worden in Chapeau! gaven we de frituurgerechten een vaste plek op de kaart.”
10

De mannen van TES plaatsten onderverdelers
en grijze tussengroepkasten aan en koppelden
overal op de begane grond en de eerste
etage stroomkabels aan. Zo werd de kapotte
installatie omzeild en werd geheel Laarzicht
op drie noodgeneratoren aangesloten. Op 17
februari om 19.30 uur ’s avonds was Laarzicht
weer voorzien van elektriciteit. Het was een
flink karwei, maar dankzij de inzet van zoveel
monteurs en Laarmedewerkers hoefden de
bewoners niet weer een donkere nacht in.
De noodgeneratoren deden hun werk goed.
Er kon gewerkt gaan worden aan een permanente oplossing.
Na vijf weken op generatoren gewerkt te
hebben, werd 24 maart de laatste generator
ontkoppeld en draait Het Laar weer volledig
op een eigen volledig vernieuwde installatie.
Op de begane grond zijn hoofdschakelkasten
geplaatst. De installatie is helemaal aangebracht volgens de laatste normen en kan zo
maar weer 100 jaar meegaan. Het Laar is de
eigen medewerkers en de medewerkers van
TES heel erg dankbaar voor hun inzet. Maar
ook de bewoners van Het Laar die het ongemak hebben moeten doorstaan, verdienen
een groot woord van dank.
11
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HULPKRACHTEN IN DE OUDERENZORG

Tien jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt,
die graag in de ouderenzorg willen werken, maar voor
wie een baan of een opleiding (nog) niet haalbaar is,
zijn in januari gestart met het programma Hulpkrachten
in de ouderenzorg. Dat ontwikkelprogramma is ontstaan
uit de samenwerking tussen Het Laar en Prins Heerlijk.
De jongeren voeren in Het Laar met een werkbegeleider
van Prins Heerlijk taken uit om de bewoners een aangename dag te bezorgen. Dagelijks starten ze samen
op en verdelen de taken. Stap voor stap leren de hulpkrachten wat er bij de zorg voor ouderen komt kijken.
Ze assisteren bij het ontbijten, leren een bed opmaken
of met een rolstoel rijden. Ook leren ze om samen met
bewoners een spelletje te doen, naar muziek te luisteren, een rondje te lopen, samen een kopje koffie te
drinken of gewoon een gesprek te voeren.

MUTSJES VOOR WILLEM II

Willem II heeft Het Laar gevraagd om mutsen te haken voor jonge Willem II-fans. Omdat zij rondom
de kerstperiode kerstkaarten naar onze bewoners stuurden, doen we graag iets terug. De dames
Van Herpt, Maes en Meesters gingen aan de slag en hebben stevig doorgehaakt. Het enthousiasme
onder deze dames was zo groot, dat er inmiddels zeker al zo´n 100 mutsen klaar zijn.

SITES
BEZOEK DE NIEUWE WEB
bsites.

Het Laar heeft twee nieuwe we
ft alle
De ene website www.hetlaar.nl gee
t Laar.
informatie over wonen en zorg in He

GENIETEN VAN EEN
ONTBIJTJE

Het afgelopen jaar was
ook voor de medewerkers
van Het Laar en Nuevo
een pittige tijd. Een welverdiend bedankje is dan
op zijn plaats. Alle medewerkers ontvingen eind
maart aan hun huisadres
een verrassingspakket met
een rijk gevuld ontbijtje.
De ontbijtbox was een
regelrechte verrassing
voor de medewerkers!

De andere website
alle
www.jijmaakthetmogelijk.nl geeft
Het
informatie over leren en werken in
ee
arm
wa
Laar; je vindt daar de vacatures
ligers
we nieuwe medewerkers en vrijwil
werven.

SLAGBOOM GEPLAATST

De gemeente Tilburg heeft sinds kort een slagboom geplaatst bij de doorgang van de Karel Doormanlaan naar Laarveld West om ongewenste overlast voor de wijk te verminderen. Hierdoor is Het
Laar via deze toegangsweg niet meer bereikbaar voor verkeer. Het Laar blijft uitstekend bereikbaar
via het tunneltje onder Ringbaan Zuid. Ook de entree van Het Laar, waar de Laarbus staat, blijft toegankelijk voor autoverkeer.

< >
>
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Waardeer
Het Laar op
Zorgkaart
Nederland

Enkele iconen uit de Koningswei
te Tilburg
PIETA MELIS
Tot begin jaren ’60 lag in Tilburg op de hoek van
de Heuvel – Spoorlaan het café van Piet Gaillard.
Pieta Melis behoorde daar aan de stamtafel met
een borreltje voor haar
neus en een sigaar in
haar mond tot de inventaris. Van het roken
van sigaretten kreeg ze
hoofdpijn, zei ze…
Pieta (1906-1980) was
een struise vrouw. Ze
werd wel de ‘koningin
van de Koningswei’
genoemd. ‘De Waaj’
zeggen ze in Tilburg. Nu
ligt er het Koningsplein.
Samen met haar man
had ze midden in de befaamde volksbuurt in de
Anna Paulownastraat een winkeltje. Ze verkochten er van alles. Snoepgoed, sigaren, sigaretten,
sterke drank enz. Vaak op de pof en dat 24 uur
per dag. De meeste kinderen waren bang van
Pieta. Vaak schreeuwde ze en keek ze nors.

MOSTERDMANNEKE
In de jaren ’50 werd er om de twee weken op
een woensdagmiddag bij ons thuis in de wijk
Theresia aangebeld. Een klein bescheiden
manneke met een platte pet en halflange jas
stond aan de deur. Het was Frans Elen (18911960), het mosterdmanneke uit de Waaj.
Hij had een houten mosterdtonnetje afgezet
met blinkende koperen banden bij zich. Zijn
zelfgemaakte mosterd bracht hij in Tilburg en
de wijde omgeving aan de man. Mijn moeder
had steeds tegen de tijd dat hij in aantocht
was een leeg jampotje klaar staan.

Waarom?

Natuurlijk horen wij graag van u hoe u de
zorg- en dienstverlening van Het Laar ervaart.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om
Het Laar op www.zorgkaartnederland.nl te
waarderen. U geeft daar aan wat u goed vindt
aan Het Laar en waarin Het Laar kan verbeteren. Hiermee helpt u ons om onze zorg- en
dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast helpt u met uw waardering ook andere
mensen bij het kiezen van een zorgaanbieder.

JOKE HOLLANDER
Iedere week kwam Joke Hollander (1915-1993),
in de volksmond bekend als ‘zot Joke’, wel een
keer door onze straat gelopen. Zomer en winter
gehuld in dezelfde versleten lange leren jas. En
altijd een juten zak op zijn schouders met daarin
konijnenvellen. Steeds praatte hij tegen zichzelf.
Maar ofschoon hij geen vlieg
kwaad deed was ik er toch
een beetje bang van en hield
wat afstand.
Joke zwierf door Tilburg en
was steeds bij draaiorgels te
vinden. Dook er in Tilburg
ergens een op dan liep Joke
er als een terriër achteraan.
Hij kon eindeloos naar de
draaiorgelklanken luisteren
en bleef als een waakhond
naast het instrument staan.
Het gezin Hollander woonde al vanaf begin 1900
in de Anna Paulownastraat in de Waaj. Zijn vader,
een koopman, kwam uit Antwerpen. Moeder
was afkomstig van Herentals. Beiden waren van
joodse afkomst.

Onafhankelijk

Zorgkaart Nederland is een onafhankelijke
website opgericht door Patiënten federatie Nederland. Op deze website kunt u een
beoordeling geven aan zorgorganisaties zoals
Het Laar. Ga naar www.zorgkaartnederland.nl
en vul in bij ‘Schrijf een waardering’: Het Laar
Verpleeghuis en verzorgingshuis of Het Laar
Wijkverpleging. Dit is natuurlijk afhankelijk
van de zorg die u ontvangt. Hier kunt u uw

waardering achterlaten. Het achterlaten
van uw reactie op ZorgkaartNederland is op
vrijwillige basis, gebeurt anoniem en vraagt
slechts enkele minuten van uw tijd.

Waarderingen promoten

In Het Laar promoten we het waarderen
van Het Laar op Zorgkaart Nederland.
Zoals gezegd gebruiken we uw reacties
om onze zorg- en dienstverlening verder
te verbeteren. Complimenten maar ook
aanwijzingen voor verbeteringen grijpen
we aan om verder te werken aan een stijlvol, bruisend en verzorgd Het Laar.

Vaste rubriek

‘Waardeer Het Laar op Zorgkaart Nederland’
wordt een vaste rubriek in de Babbelaar.
Belangrijke waarderingen gaan wij in deze
rubriek naar u terugkoppelen. We willen daar
graag transparant over zijn. U herkent de
rubriek aan het logo van ZorgkaartNederland.

WAARDERINGSONDERZOEKEN IN HET LAAR

Het Laar voert ook zelf waarderingsonderzoeken uit. In de tweede helft van 2020
werden (wijk)bewoners met thuiszorg, bewoners van Het Laar en vertegenwoordigers
van bewoners bevraagd over thema’s als kwaliteit en deskundigheid van medewerkers,
gevoel van veiligheid, informatie & communicatie en activiteiten. Aan hen is gevraagd
rapportcijfers (0-10) toe te kennen aan deze thema’s. De wijkbewoners met thuiszorg
gaven een gemiddelde van 8,4 (8,2 in 2019), de bewoners van Het Laar een 8,0 (8,6
in 2019), vertegenwoordigers van bewoners van Laarhoven een 8,1 (7,6 in 2019) en
vertegenwoordigers van bewoners van Laarakker/Laarzicht een 7,8 (7,4 in 2019).
Veel scores liggen hoger, maar de bewoners scoren echter wat minder dan in 2019.
Een mogelijke oorzaak is de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Op dit
moment zijn teams aan de slag om te leren van deze resultaten, verbeteracties te
formuleren en deze nadien ook uit te voeren. In augustus en september 2021 zullen
er wederom waarderingsonderzoeken volgen.

Jos Naaijkens

Bronnen.
Berry van Oudheusden, Koningswei – van villapark tot volkswijk, Tilburg, 2011
Regionaal Archief Tilburg
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Met vaste hand deponeerde
Frans met een houten lepel
enkele moppen mosterd
daarin. Tijdens zijn leven
bleef het recept voor het
bereiden van zijn verrukkelijke mosterd geheim.

‘Het gaat erom
dat we het
samen rooien’
Sinds kort is Harrie Keusters de nieuwe
voorzitter van de Bewonersraad van
Het Laar. “Onafhankelijk voorzitter”,
benadrukt hij. “Als je in de Bewonersraad
zit, dan doe je dat om een bepaalde
bewonersgroep van Het Laar te vertegenwoordigen. Als voorzitter ben ik er
om het proces te leiden, zodat de leden
van de raad weloverwogen beslissingen
kunnen nemen. Al huurt mijn moeder
toevallig in Het Laar, ik ben er om alle
Laarbewoners te vertegenwoordigen.
En ik wil ook voor iedereen in Het Laar
het gezicht van de Bewonersraad zijn.”

kernwaarden van Het Laar. Door Corona
komen die onder druk te staan. Maar ook het
steeds ouder worden van de Laarbewoners
zorgt voor een ander leefklimaat. Die dingen
maken dat het werk van de Bewonersraad
relevanter wordt.
De afwegingen binnen Het Laar worden
namelijk lastiger. Het is fijn om te zien dat het
bestuur van Het Laar onze rol hierbij belangrijk vindt. En heel waardevol om te ervaren
dat er ook onder moeilijke omstandigheden
continu wordt gestreefd naar een aangename
dag voor de bewoners. Het gaat erom dat we
het samen rooien.”

Harrie vertelt dat bewonersraden vanuit de
wet steeds meer bevoegdheden krijgen en
daardoor ook steeds vaker belangrijke strategische beslissingen mee moeten nemen.
“De taken worden zwaarder én we worden
heel serieus genomen door het bestuur.
Zeker ook nu weer door mevrouw Lonneke
de Haan. De aanstelling van ambtelijk secretaris Ingrid van Broekhoven is ook een grote
sprong voorwaarts. Wij als raad hebben het
afgelopen jaar door Corona steeds vaker
online moeten vergaderen. Dan is het toch
wel fijn als je weet hoe die techniek werkt.
Als raad kun je dan direct betrokken worden
bij beslissingen die snelheid nodig hebben.”

Na een druk leven met een baan bij Canon,
moest Harrie twee jaar geleden om gezondheidsredenen stoppen. “Ga vooral boeken
schrijven, theaterprogramma’s maken,” zei
zijn bedrijfsarts. “Hij wist dat ik die dingen
ook deed. Maar de komende tijd leg ik de
accenten wat anders. En naast mijn rol in
de Bewonersraad ben ik de afgelopen weken
twee keer opa geworden! Ik geef ook rondleidingen bij de LocHal. En binnenkort kom
ik vast weer een keertje een voorstellinkje
geven bij Het Laar. Mijn dagen zijn wel
gevuld. Met hele leuke dingen!”

Kritisch blijven kijken naar het wonen, de
zorg en het leven in Het Laar, is een van de
taken van de Bewonersraad. Ook in Coronatijd
is dat heel belangrijk, heeft Harrie gemerkt.
“Stijlvol, bruisend en verzorgd, dat zijn de

Laatste ontwikkelingen
nieuwbouw Laarstede
Het Laar verwacht in 2023 een nieuw
gebouw te openen met daarin 68
zorgappartementen. De nieuwbouw
heeft als voorlopige locatienaam Laarstede en verrijst in zes bouwlagen aan
de achterzijde van gebouw Laarhoven.
Om u goed te kunnen informeren over de
voortgang van Laarstede is een bouwbulletin
in de maak. Daarin stellen we onder andere de
partijen aan u voor waarmee Het Laar samenwerkt in de voorbereiding en realisatie van de
bouw. Ook onderwerpen zoals de planning
en de inhoud en vorderingen van de diverse
bouwfasen komen hierin aan bod. Het eerste
bouwbulletin verschijnt in april.
Vooruitlopend hierop informeren we u in
deze Babbelaar alvast in het kort over de
laatste ontwikkelingen. Zo heeft de gemeente
Tilburg, ter voorbereiding op de noodzakelijke
bestemmingsplanwijziging, inmiddels een
aantal onderzoeken laten uitvoeren op de
plaats waar Laarstede wordt gerealiseerd. Er
is onder andere een archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Ook is er een
sonderingsonderzoek verricht in verband met
de keuze voor de fundering en een studie naar
de geluidsbelasting. Tevens is door Het Laar
een omgevingsdialoog gevoerd met direct
omwonenden in de Karel Doormanlaan. Zij zijn
in de gelegenheid gesteld te reageren op de

Harrie staat open voor contact met bewoners
of achterban via harriekeusters@gmail.com
Wil je iets melden aan de Bewonersraad?
Ze hebben een brievenbus in de gang bij de
wasserette en zijn tevens te bereiken via
de mail van ambtelijk secretaris Ingrid van
Broekhoven i.vanbroekhoven@hetlaar.nl.
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plannen en hebben hierover vragen kunnen
stellen. Deze vragen zijn, in samenspraak met
de gemeente, via een brief beantwoord.
Architectenbureau BiermanHenket is op dit
moment bezig met het ontwerpen van Laarstede. Dit bureau bestaat uit een team van
circa 30 mensen en werkt vanuit hun kantoor
in Esch (nabij ‘s-Hertogenbosch) aan diverse
projecten. BiermanHenket richt zich zowel op
nieuwbouw als op restauratie en renovatie
van veelal monumentale gebouwen. Hierbij
gaat veel aandacht uit naar een zorgvuldig
evenwicht tussen traditie en moderniteit
waarbij functionaliteit en duurzaamheid
voorop staan. Tevens beschikt BiermanHenket
over een volwaardige interieurstudio.
Het projectteam voor de nieuwbouw van Laarstede bestaat uit architect Yvonne Segers, architect Eirik Hofste op Bruinink en interieurarchitect
Kim van Hoenselaar. Verschillende collega’s van
Het Laar zijn vanaf het begin via diverse werk- en
gebruikersgroepen bij de plannen betrokken en
kijken ieder vanuit hun eigen specialisme mee.
Ook de vertegenwoordigers in de bewonersraad
worden tussentijds over de plannen geïnformeerd en meegenomen in de bouwfasen. Door
de betrokkenheid van vele belanghebbenden
ontstaat er een breed gedragen plan. Via de
inbreng van al deze kennis werken we aan een
appartementencomplex waarin het comfortabel
wonen is, met de juiste zorg in de nabijheid.
17
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Er-op-uit!
KEI-LEUKE RAGE

Heb jij er al van gehoord? Er is weer iets nieuws in
Tilburg, waar wij ook aan mee kunnen doen. Dat is
het beschilderen en verspreiden van keitjes in de
stad. Buiten bij Het Laar vond mevrouw van Brunschot een beschilderde kei en nam die mee naar
Er-op-Uit! Online vonden we de facebookpagina
Kei 013. Daarop delen mensen foto’s van de keien
die ze vinden en zelf
weer verder verspreiden. In Het Laar gaan
we in het Atelier,
zodra het weer
kan, ook zelf keitjes
beschilderen en wie
weet vinden mensen
die dan ook her en
der in de stad terug.

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL

De lente is begonnen, de zon laat zich steeds
meer zien. In het eerste kwartaal van 2021 is
weer veel gebeurd. Op 24 maart openden we
officieel de nieuwe stilteruimte in de Laarzaal.
Eerst namen we 24 maart met respect afscheid
van de oude ruimte, ‘de Kapel’ op de 1e etage
van Laarzicht. Maar liefst 12,5 jaar droeg mevrouw Spaninks de verantwoordelijkheid voor
de kapel. Ze zorgde voor de kaarsjes, de bloemen en opende en sloot de ruimte dagelijks.
We zijn haar daar heel dankbaar voor.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Sinds we met de coronamaatregelen zitten, is het
organiseren van activiteiten in Het Laar lastiger
geworden. We kijken naar wat nog wél mogelijk
is, in plaats van kijken naar alle beperkingen, dat
is ons motto. Onze creativiteit zie je terug op het
wekelijkse activiteitenoverzicht. Dat wordt bij de
bewoners aan het appartement geleverd en het
is ook op de website van Het Laar te vinden bij
www.hetlaar.nl/activiteiten

BEDANKJE

1000 maal dank voor alle lieve kaartjes, attenties
en steun die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn
revalidatie in Damast en na mijn terugkeer naar Het
Laar. Het voelde als een warm bad om weer thuis
te mogen komen. Dank je wel lieve bewoners en
medewerkers van Het Laar, namens Adrie Kraaijo.

Barend de Boer uit Goirle heeft de prijs
van de winterbabbelaar gewonnen en
inmiddels ontvangen.
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FILIPPINE

Met wie is Lonneke de Haan getrouwd?
De achternaam van de schoonzusjes die
de knuffeldekentjes maken.
3 Op welke muur stond Mevr. Sauvé met
haar rolstoel?
4 Wie zette de nieuwe eenden uit?
1
2

BOERENFEESTDAG IN LAARHOVEN

10 april is er voor de bewoners van Laarhoven
een speciale Boerenfeestdag. (Bijna) alles wat bij
dit thema past, kun je dan beleven in Laarhoven.
Er zullen zelfs heuse boerderijdieren aanwezig
zijn en wie weet kunnen bewoners zelf een dier
aaien. Aan het einde van de dag volgt een lekkere
ambachtelijke BBQ.

Voor de filippine vindt u de antwoorden in de Babbelaar en de woordzoeker spreekt voor zich.
Schrijf de oplossingen van de filippine en de woordzoeker op een briefkaart en stop ze in de
brievenbus van de Babbelaar of mail ze naar babbelaar@hetlaar.nl De prijs voor deze puzzel
zal bestaan uit een lekker chocoladepakket van Prins Heerlijk.

Manager Wonen Joris Truijen overhandigde
haar een grote bos bloemen. De kapel krijgt
nu een nieuwe bestemming. Mevrouw Spaninks
opende daarna samen met mevrouw Engelshoven, mevrouw van de Ven en geestelijk
verzorger Paulien van Bohemen de nieuwe
stilteruimte in de Laarzaal. De prachtige
inrichting van de stilteruime is door de Vrienden van Het Laar bekostigd. Op de achterzijde
van deze Babbelaar kunt u zien hoe deze
ruimte eruit ziet.
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.
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Naam van de nieuwe voorzitter van
de bewonersraad.
Wat is er in Laarakker geopend?
De bewoners van Laarhoven kunnen op
10 april knuffelen met?
Waarover gaat de prent van de Week?
Over welke volkswijk schrijft Jos Naaijkens?

WOORDZOEKER

Aanlegplaats
Administratie
Balkons
Biljartzaal
Bloemetjesflat
Brasserie
Directie
Druppel
Evenemententerrein
Expositieruimte
Fietsenstalling
Fitnessruimte
Fruitkraampje
Handwerken
Huiskamer
Ideeënbus
Kaarten
Kapel
Kerstdiner

Kleinkinderen
Knuffel
Laarbus
Laarhoven
Liften
Parkeerplaats
Piano
Poetshulp
Postbussen
PrinsHeerlijk
Quarantaine
Receptie
Restaurant
Schilderclub
Spelletjes
Tovertafel
Wakker
Wasserette
Zorgpersoneel
Zusterspost
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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
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 46 57 700.
19
Kijk ook op hetlaar.nl of op jijmaakthetmogelijk.nl

Een mooie en veilige plek
Het Laar is een mooie en veilige plek met een warme uitstraling rijker.
24 maart is de nieuwe stilteruimte geopend. Deze nieuwe bezinningsruimte
vindt u naast de Laarzaal. Als u op zoek bent naar een moment van rust
of bezinning, even uw gedachten wilt ordenen of troost zoekt, dan kunt u
alleen of samen met uw dierbaren deze nieuwe ruimte bezoeken.
In de stilteruimte zijn de vertrouwde kaarsjes, een wijwaterbakje en
een Mariabeeldje aanwezig. Ook ligt er een gastenboek waar u
uw gedachten aan kunt toevertrouwen. De prachtige inrichting
is bekostigd door de Vrienden van Het Laar.

