ACTIVITEITEN VAN DE MAAND JULI 2021
vrijdag 2 juli

* Koffie met de bewonersraad

maandag 5 juli

* Pianoconcert Paul van Teeffelen

La 10.00 uur

maandag 12 juli

La 11.00 uur
LaT 14.30
* (6) Optreden John Desmares est ses amis
of en/of
Ch 19.30 uur
Laarmarkt
10.30 - 13.00 uur
La 10.30 uur
* Presentatie onderzoek Universiteit
14.30 uur
* Woord- en communieviering
La 10.30 uur

donderdag 15 juli

* Mosselavond

Ch 17.00 uur

vrijdag 16 juli

* Laarbioscoop “Alles is familie”

La 14.30 uur

dinsdag 20 juli

* Bloemschikken

woensdag 21 juli

*

vrijdag 23 juli

*

woensdag 7 juli
donderdag 8 juli

At 14.30 uur
LaT 14.30 uur
(6) Optreden door Marieke en Sil
of en/of
Ch 19.30 uur
LaT
Kermismiddag met Festival Circolo, Hiddo van Os
14.00 &
of
met draaiorgel, kermisstok en oliebol
16.00 uur
Ch
Pianoconcert Paul van Teeffelen
La 11.00 uur
(3) Workshop “Goed voorbereid”
La 19.30 uur
Laarbioscoop “Pacificum return to the Ocean”
La 14.30 uur

Activiteitenoverzicht
Juli 2021

Expositie de Doorloop
Van 4 juli t/m 13 augustus exposeert Ayla Guiaux.
Haar naam zou een synoniem voor blijdschap kunnen
zijn. Geboren en getogen in Tilburg, ontwikkelde haar
creatieve kant al op jonge leeftijd, resulterend in een
opleiding in vormgeving. Schilderijen creëren is wat
hieruit voortkwam, en de passie en het plezier dat dit
met zich meebrengt heeft ervoor gezorgd dat ze niets
anders meer wil doen. Ayla werkt met acryl verf en
epoxy, waardoor haar werken een spiegel of glas-effect
krijgen. Ieder schilderij is anders, maar altijd voorzien van een bijzondere vorm van
diepte. Ayla’s ultieme doel is blijdschap creëren. ‘’Als mensen langs mijn schilderij
lopen, wil ik dat ze zich gelukkig voelen.’’
Op zondag 4 juli zal Ayla haar expositie officieel openen. U bent hierbij van harte
welkom! Het tijdstip waarop de opening zal plaats vinden wordt tijdig aan u
gecommuniceerd via de digitale borden.

maandag 26 juli
woensdag 28 juli
vrijdag 30 juli

*
*
*

iedere dinsdag

* De fruitspecialist Khalid Alrashafi

10.00 - 14.00 uur

Kosten van de activiteiten
Alle activiteiten zijn gratis met Laarpluspas. Als er een (3) of een (6) voor staat geldt:
(6) Zonder pas € 6,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze.
(3) Zonder pas € 3,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze.
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.

Zie voor meer uitleg over de activiteiten andere zijde
La = Laarzaal Ch = Chapeau! LaT = Laartuin At = Atelier

Vrijdag 2 juli: 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 u als bewoner speelt.
Maandag 5 juli: Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur
Paul neemt weer graag plaats achter de piano in Het Laar om u te laten genieten van zijn
Ballroom-piano-dansmuziek en vele bekende melodieën uit musicals.

Woensdag 7 juli: (6) optreden John Desmares est ses amis
Laartuin 14.30 uur of Chapeau! 14.30 en 19.30 uur
John Desmares is samen met zijn vrienden al jaren lang een graag geziene gast in Het Laar!
Het motto van deze 3-mans formatie is vooral gezellig muziek maken. Gemotiveerde
muzikanten die hun sporen in de muziek ruimschoots hebben verdiend. Het repertoire is
opgebouwd uit diverse genres: easy listening, dansmuziek, Rock and Roll, etc. Van ZuidAmerikaans, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Jazz, Duits en natuurlijk Nederlands, maar dan
wel de onvergetelijke mooie Nederlandse melodieën. Hoofdzakelijk uit de jaren 60, 70 en
80, dus heel herkenbaar bij een grote doelgroep.
Donderdag 8 juli: Presentatie onderzoeksresultaten Laarzaal 10.30 & 14.30 uur
In maart 2021 is het onderzoek naar Sociale Relaties bij Ouderen in Servicecentrum Het Laar
afgerond. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Tilburg University en er namen maar liefst
zo’n 42 bewoners van Het Laar aan deel. De onderzoekers zullen de resultaten komen
presenteren:
hoe verlopen de sociale relaties?
Wat was belangrijk in de sociale relaties?
Hoe goed voelt men zich bij deze relaties?
Welke rol heeft Corona gespeeld in de relaties en welbevinden?
U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen op donderdag 8 juli 2021 om
10.30 uur of om 14.30 uur, ook indien u niet aan dit onderzoek heeft deelgenomen.
Maandag 12 juli: Woord- en communieviering 10.30 – 11.30 uur
Voor deze viering kunt u een misintentie opgeven, als u dat wilt. Schrijf op een briefje de
naam en de reden (als u dat wenst) van de intentie en post het briefje in de brievenbus van
Er-Op-Uit! Er zijn geen kosten verbonden aan misintenties.

Donderdag 15 juli: Mosselavond Chapeau! 17:00 uur
Heerlijke Zeeuwse mosselen die door onze koks op traditionele wijze worden gekookt,
geserveerd met twee sausjes, salade en frites, inclusief een glas witte wijn en een
ijshoorntje toe. De kosten voor dit diner zijn € 16,50. Reserveren kunt u aan de bar vóór 9
juli. Zin gekregen in mosselen eten, reageert u dan snel want VOL = VOL!
Vrijdag 16 juli: Laarbioscoop met “Alles is familie” Laarzaal 14.30 – 16.30 uur
In Alles Is Familie is iedereen binnen de familie De Roover op een punt in zijn leven beland
waarin het maken van cruciale keuzes onvermijdelijk is. Zo wil Winnie een baby, haar man
Rutmer wil dichter bij zijn gevoel komen, zijn broer Charlie wil vooral geen
verantwoordelijkheid en hun zwager Dick wil zijn overleden vrouw terug. Pater familias
Arend wil gelukkig zijn. En zijn vrouw Jeanette wil dat iemand haar wil. Een romantische
komedie met o.a. Carice van Houten, Thijs Römer, Willeke Alberti en Martine Bijl.

Dinsdag 20 juli: Bloemschikken Atelier op de 13e etage 14.30 – 15.30 uur
We laten onze vaste bloemist weer de mooiste verse bloemen voor u selecteren. Schrijf u
vóór vrijdag 16 juli in bij Er-op-uit! Let op! Indien u zich niet tijdig in laat schrijven kunnen
wij geen bloemen voor u bestellen en kunt u helaas niet deelnemen. Vergeet ook niet een
potje mee te nemen voor uw bloemstuk. Deelname kost €3,60, dit kunt u bij de receptie
voldoen.
Woensdag 21 juli: (6) Optreden Marieke en Sil
Laartuin 14.30 uur of Chapeau! 14.30 en 19.30 uur
Marieke van Middelkoop & Sil van den Hout zijn een muzikaal duo uit Tilburg. Ze kennen
elkaar van de Tilburgse Revue en zijn intussen getrouwd. Samen maken ze graag muziek: bij
voorkeur Nederlandstalige luisterliedjes en kleinkunstrepertoire. Daarnaast werkt Sil ook als
dirigent bij verschillende Tilburgse koren en is Marieke zangcoach en organisator van
culturele evenementen. Met veel plezier gaan zij voor jullie spelen en zingen!
23 juli: Kermismiddag met Festival Circolo, draaiorgel en oliebollen
Laartuin of Chapeau! 14.00 – 16.20 uur
Kermis in Tilburg en op deze middag proeft u de kermissfeer in Het Laar met verschillende
elementen! Om 14.00 en 16.00 uur een korte act van Festival Circolo. Festival Circolo
dompelt bezoekers onder in een andere wereld. Met fantastische artiesten die u verrassen,
verbazen en laten verwonderen. Let op! dit betreft tweemaal dezelfde act, u kunt bij één
van de twee aanwezig zijn. Tussen de optredens door speelt Hiddo van Os op één van zijn
draaiorgels. Bij de snoepkraam haalt u gratis uw kermisstok op als u in het bezit bent van
een LaarPluspas. Tot slot bieden wij u namens de gemeente Tilburg een overheerlijke
oliebol aan, versgebakken in een oliebollenkraam op de Tilburgse kermis.
Maandag 26 juli: Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur
U hoort weer fijne pianoklanken in de Charlie Kunz-stijl van Paul van Teeffelen.
Deze Ballroom muziek werd in de 2e wereldoorlog gespeeld voor de Britse en Amerikaanse
troepen.
Woensdag 28 juli : (3) Workshop “Goed voorbereid” Laarzaal 19.30 – 21.30 uur :
Al woont u in Het Laar, toch is het goed om uzelf een paar vragen te
stellen. Is uw appartement wel veilig genoeg? Hoe kunt u onveilige
situaties voorkomen, zoals brand, inbraak en valincidenten?
En hoe zit het met veiligheid in de directe woonomgeving? Deze workshop geeft u tips hoe u
noodsituaties kunt voorkomen en hoe u kunt handelen als een noodsituatie zich voordoet.
In deze interactieve workshop wordt uitgelegd wat zelfredzaamheid is en wat u kunt
verstaan onder een noodsituatie. Aan de hand van vragen, in de vorm van een bingo,
worden de onderwerpen behandeld. Eigen ervaringen van de deelnemers worden gedeeld
en besproken en er worden adviezen gegeven. Aan het eind van de workshop wordt een
checklist uitgedeeld met algemene informatie en een noodplan voor thuis. Deze workshop
wordt u aangeboden door het Rode Kruis.

Vrijdag 30 juli: Laarbioscoop met “Pacificum return to the Ocean” Laarzaal 14.30 – 16.30 uur
Vier wetenschappers geven een uitgebreid, maar intiem beeld van de majestueuze kustlijn
van Peru vanaf land, vanaf zee en vanuit de lucht.

