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Meters maken

Beste lezers van de Babbelaar,
Eindelijk! Na ruim een half jaar als
bestuurder aan Het Laar verbonden te
zijn, mag ik Het Laar en alle bewoners
ontmoeten op de stijlvolle, bruisende en
verzorgde manier, zoals Het Laar gewoon
is. Eindelijk kunnen onze bewoners weer
echt van een aangename dag genieten.
Met elkaar en gelukkig ook weer met
familie en vrienden. Uit persoonlijke
ervaring kan ik zeggen dat ik die sociale
interactie ook heb gemist de afgelopen
maanden. Wat is het fijn dat we weer wat
meer met vrienden en familie kunnen
ondernemen, even kunnen winkelen,
een hobby kunnen oppakken of even
van een hapje en drankje buitenshuis
kunnen genieten.
Met de versoepeling van de maatregelen
kan de zomer daarmee echt in het teken
van genieten staan. Samen genieten
van een aangename dag! Ik wens u dan
ook veel plezier en kijk ernaar uit u
te ontmoeten!
Met hartelijke groet,
Drs. Lonneke de Haan
Raad van Bestuur
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Maar nu is de club 22 mensen rijk en wordt
er weer naar hartenlust gebreid, gehaakt,
genaaid, geborduurd én koffiegedronken.
Vrijwilliger Jopie Mauritz zit aan de naaimachine en zoomt tafelkleden om die door
de bewoners zijn geborduurd. Ze vertelt
honderduit over wat het Rode Kruis, waar ze
ook vrijwilliger is, allemaal aan naaispullen
heeft geschonken aan Het Laar. Bewoners
die lid zijn van de handwerkclub kunnen onbeperkt van deze materialen gebruik maken.
“Alleen als ze bijvoorbeeld veel voor de familie
gaan maken, dan vragen we of ze zelf het
materiaal meebrengen”, vertelt Jopie.
Ook Het Laar verzorgt materiaal voor de handwerkclub. Maar heel veel bewoners nemen
ook zelf hun eigen spullen mee en maken zo
vele meters. Ze genieten van hun hobby zoals
ze al vele jaren doen. Ze zitten gezellig samen
te breien, te borduren en te haken.
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Wat fijn, het gezamenlijke leven in Het Laar
is weer op gang gekomen. Bijna alle clubs
en activiteiten ontvangen weer bewoners.
Bijvoorbeeld de handwerkclub. Stap voor
stap ging deze de laatste maanden voorzichtig van start. Eerst met een beperkt
aantal leden, op anderhalve meter afstand,
met mondkapje op.
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Het verhaal van

de cover

John Desmares en ses Amis traden 7 juli op in Het Laar. Deze artiest – de Nederlandse Adamo - met zijn
muzikanten, zijn graag geziene gasten in Het Laar. Hoe fijn is het dat er weer ruimte is voor muziek in
Chapeau!, waar bewoners ook samen met hun familie van kunnen genieten. We kijken uit naar een
fijne zomer vol warme muziek!
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In april vonden er op uitnodiging van
bestuurder Lonneke de Haan en voorzitter van de bewonersraad Harrie Keusters
een tweetal bijeenkomsten plaats voor
bewoners in Chapeau! De ervaringen
met de Corona-aanpak van Het Laar
stonden daarin centraal. In totaal 105
bewoners bezochten deze bijeenkomsten. Ook de contactpersonen van de
bewoners werden, in dit geval via een
digitale bijeenkomst, in de gelegenheid gesteld om mee te praten over de
aanpak en hun ervaringen te uiten. Daar
maakten 35 mensen gebruik van. De bijeenkomsten zijn heel positief ontvangen.
We gaan even terug in de tijd, naar het laatste
weekend van november 2020. Het aantal
coronabesmettingen in Het Laar steeg vanaf dat
weekend in een zeer snel tempo onder zowel
bewoners als medewerkers. Gedurende het
hele Coronajaar zag Het Laar zich genoodzaakt
de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Het
was soms zelfs noodzakelijk om nog even wat
strenger te zijn door de besmettingen. Tijdens
deze tweede golf werden de volgende maatregelen getroffen: Restaurant Chapeau! werd
gesloten, de sociaal-culturele activiteiten en
clubs werden stopgezet, er werd een beperkte
bezoekersregeling ingevoerd, het werd verplicht
om medische mondkapjes te dragen en de
anderhalve meter afstand moest worden aangehouden. Deze maatregelen zorgden er uiteindelijk voor dat vanaf 20 december 2020 er geen
besmettingen meer zijn geregistreerd onder
bewoners van Het Laar. Dat is een prestatie die
we met elkaar hebben geleverd.
44

Om na te kunnen gaan hoe onze bewoners
en hun familieleden de aanpak van de coronapandemie door Het Laar hebben ervaren
stelden we tijdens de bijeenkomsten zes vragen
die door de bewoners met JA (groene kaart) of
NEE (rode kaart) konden worden beantwoord.
De antwoorden waren overwegend positief.
Verbeterpunten waren er echter ook. Een heel
belangrijk aandachtspunt betreft de inhuizing
van nieuwe bewoners. Als gevolg van alle
corona-maatregelen hebben niet alle bewoners
de gebruikelijke ontvangst en introductie in
Het Laar gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat
sommige nieuwe bewoners zich, in deze toch
al verdrietige tijd, verloren hebben gevoeld.
In de tabel hiernaast treft u per vraag de uitkomsten aan. We realiseren ons dat in deze
tabel de nuance ontbreekt. De bewoners
plaatsten tijdens de bijeenkomsten per vraag
een aantal opmerkingen. Deze opmerkingen
zijn allen gebundeld in een verslag dat op verzoek op te vragen is. Als u dat wilt, kunt u een
e-mail met uw verzoek sturen naar directie@
hetlaar.nl. U krijgt het verslag dan toegezonden.
Na afronding van de vragenronde dankten
Lonneke de Haan en Harrie Keusters de deelnemers van harte voor de getoonde feedback
en openheid. Alle aanwijzingen die zijn ontvangen zijn heel waardevol om de diensten te
verbeteren. Zo blijft Het Laar werk maken van
een aangename woonomgeving waarin het
fijn (samen)leven is.
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Mevrouw Leny
Verhoeven- van Gorp en
Mevrouw Joke de BakkerPijnenburg

denhout 1930
Slimstraat U

Een bijzondere
ontmoeting in
Het Laar met
twee dames die
elkaar al vanaf de
kleuterschooltijd
kennen.

Mevrouw Leny Verhoeven- van Gorp woont
sinds tien jaar naar alle tevredenheid in Het
Laar. Mevrouw Joke de Bakker-Pijnenburg
woont in Udenhout.
In de Slimstraat in Udenhout hebben beiden
in de jaren ’30 en ’40 hun jeugd doorgebracht.
De vader van Leny was werkzaam bij de
spoorwegen. Bij Joke hadden ze een slagerij.
In 1933 komen de dames te zitten in de kleuterklas in Udenhout. Maar in1935 in de eerste
klas van de meisjes lagere school Felix springt
de vonk over. Ze worden vriendinnen. Beiden
zijn echter niet al te groot uitgevallen. Daarom
zijn ze gedoemd om tot en met de zesde klas
vooraan naast elkaar in een ‘tweezitsbank’ op
eerste rij plaats te nemen.
Na de lagere school zijn de dames elkaar uit
het oog verloren. Leny gaat voor haar studie
naar Tilburg. Ze volgt er de Ulo- en kweekschoolopleiding bij de Zusters van Liefde op de
Oude Dijk. In 1948 behaalt ze haar onderwijsbevoegdheid en gaat werken op de school van
Huize Vincentius te Udenhout. Ze geeft er les
aan meisjes met een verstandelijke beperking.
In 1958 na tien onderwijsjaren heeft ze trouwplannen. Zoals gebruikelijk in die tijd moest
een vrouw stoppen met werken als ze in het
huwelijksbootje stapte. Zo ook Leny. Met haar
man Piet gaat ze wonen aan de Wandelboslaan te Tilburg.
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Leny en Joke

Huize Vince
ntius

van haar en Leny stond.
Enkele jaren geleden komen de dames na
lange tijd elkaar weer in Het Laar tegen.
�eregeld bezoeken ze elkaar. Herinneringen
aan de jeugd worden opgehaald. De namen
van de zusters op de lagere school komen
moeiteloos weer naar boven.
Ook kan Leny zich nog het volgende herinneren.
“Ik was in 1948 halverwege de maand juni
afgestudeerd. Juffrouw Le Mire werd ziek en ik
mocht op de meisjesschool voor haar invallen.
Tot en met de maand juli zou ik betaald krijgen.
Maar als ik beloofde gedurende de vakantiemaand augustus iedere dag tijdens de mis in
de kerk bij de meisjes te surveilleren, zou de
maand augustus ook uitbetaald worden. Dat
surveilleren heb ik toch maar gedaan…”
Leny heeft juffrouw Le Mire, bewoonster van
het kasteel De Strijdhoef te Udenhout, enkele
keren mogen ontmoeten. Per slot van rekening moesten er afspraken gemaakt worden
over het overnemen van de klas. Zeer indrukwekkend die bezoeken op het kasteel...
Jos Naaijkens

kasteel de Strijdhoef

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

Foto: Beeldonline Regionaal Archief Tilburg
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Joke verblijft na haar lagere schoolperiode
enkele jaren op het pensionaat Catharinenberg te Oisterwijk. Ze volgt er de Ulo-opleiding.
Daarna in Den Bosch de studie huishoudkundige. “Maar mijn moeder werd ziek en
ik moest thuis komen werken. Ja, zo ging dat
in die tijd. Er werd niet aan je gevraagd of je
dat wel wilde…” Vanaf die tijd woont ze
tot op de dag van vandaag in haar geliefde
Udenhout. En om precies te zijn, ze woont
in de Felixhof, een nieuw stukje Udenhout,
gebouwd op de plek waar vroeger de school

Huize st. F
elix
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“Ik heb nooit iets
aan de kermis,
en als ik er iets
aan heb dan
heb ik de hik”.

Liever Het Laar
Eigenlijk wist Daniëlle van den Brand altijd al dat ze de zorg in wilde. Na eerst in de transportsector gewerkt te hebben, hakte ze in 2012 de knoop door. Ze solliciteerde bij Het Laar om
daar de opleiding Verzorgde 3 IG te volgen. Al in het laatste jaar van de opleiding kreeg ze
een vast contract aangeboden als verzorgende in Laarakker A; ze slaagde cum laude.

Een kreet van desillusie na afloop
van de kermis….
Deze Prent van de Week is gereproduceerd
en werd in de jaren 1964-1965 gepubliceerd
als “Prent Van de Week” in het weekblad
Rooms Leven/Kerknieuws, Tilburg.

“Het hoorde nog bij mijn opleiding om eigenlijk
ook een periode mee te lopen bij de thuiszorg.
Maar toen kreeg ik dus dat contract en kon
meteen in Laarakker aan de slag! Daar was ik
heel gelukkig mee.” Daniëlle werkte naar tevredenheid in Laarakker A, waar ook bewoners
met niet aangeboren hersenletsel wonen. Het
beviel haar heel goed. Met name de bewoners
met een intensieve zorgvraag, daar haalt ze veel
voldoening uit. “En dan bedoel ik vooral als er
een stukje moeilijk karakter bij komt kijken,
dat vind ik een hele leuke uitdaging. Het leren
kennen van de bewoner en dan precies weten
hoe je deze positief kunt prikkelen zodat ze meer
van zichzelf kunnen laten zien.”

Uit het Tilburgs Prentebuukske Deel 3 van Cees Robben,
13 augustus 1965.

‘ne Frater èùt Tilburg
In de Gasthuisstraat (nu Gasthuisring)
in Tilburg stond het moederhuis van de
congregatie van de fraters van Tilburg.
In de jaren ’50 zag het er nog zwart
van de kloostergewaden, ook wel
fraterstogen genoemd.
Een frater legt drie kloostergeloften
af. Armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. De gelofte van kuisheid bracht
me op het idee om onderstaande
limerick in het dialect van Tilburg
te schrijven.

Ze werkte tot 2019 met veel plezier in Het Laar.
Totdat het toch begon te kriebelen. “Ja, waarom
gebeurt dat? Ik was heel tevreden, maar had
tot dan toe alles binnen Het Laar gedaan, ik was
nieuwsgierig. Hoe is het bij andere organisaties?
En misschien moet ik toch nog de thuiszorg eens
proberen, dat heb ik immers nog niet gedaan.”
Ze kon direct aan de slag bij de thuiszorg van
Zonnehof in de Reit. Ze verzorgde de mensen
in de huurwoningen bij Zonnehof en in de wijk,
voornamelijk in Tilburg-West.

‘ne Frater èùt Tilburg
‘ne Frater èùt Tilburg zaag mèskes.
Hij dòcht toen metêen wòcht ’s èfkes.
Hoe kan ’t bestaon?
Wè moe‘ker meej aon?
As frater meej al die schôon wèfkes…
Jos Naaijkens

Het werken in de thuiszorg bevalt Daniëlle heel
erg goed. “Je komt bij de mensen thuis over de
vloer en krijgt een inkijk in hun leven. Achter
iedere voordeur is het weer anders en dat is
echt leuk. Je ziet dan ook veel duidelijker waar
eventuele problemen zitten, omdat je hun leven
ziet. Ik probeer hun ritueel te leren kennen en
daag ze uit om weer zelfstandiger te worden.

Kuisheid betekent namelijk zedigheid,
seksueel terughoudend. Maar het
vlees van zelfs een frater kan wel eens
zwak zijn…
Afb.: Nico Molenkamp

Maar ook daar rolt het balletje soms weer raar.
Daniëlle zag een vacature voor verzorgende 3 IG
bij Compartijn, de zorgvilla aan Ringbaan West.
“Daar ging ik aan de slag, maar na ruim een week
kreeg ik al het gevoel dat ik geen goede keuze had
gemaakt en dat vond ik lastig om mee om te gaan.
Het zorgde bij mij voor veel gepieker, tot ik inzag,
mede door mijn man, hoe goed ik altijd in mijn vel
zat toen ik nog in Het Laar werkte. Daar heb ik met
veel plezier mijn opleiding gedaan en gewerkt.
Het Laar is een kleine organisatie waar je als medewerker en als bewoner/cliënt geen nummer bent,
waar mensen elkaar echt helpen vanuit het hart.”
Ze stuurde een mail naar P & O met haar wens
om weer bij Het Laar aan de slag te gaan. En dit
keer bij de thuiszorg, “de enige afdeling van Het
Laar waar ik nog niet gewerkt had.” Ze werkte
een ochtend mee met de thuiszorg en kreeg
’s middags een contract aangeboden. Sinds
maart 2021 is Daniëlle dus weer terug op het
oude honk. Het bevalt haar heel goed. Thuiszorg
is echt haar ding. Haar cliënten hikken vaak aan
tegen verhuizen, vertellen ze haar. “Of ze zich
moeten inschrijven bij Het Laar, vragen ze mij
vaak. Vooral omdat ze weten dat ik ook in het
gebouw heb gewerkt. Ik kan ze heel veel vertellen over wonen in Het Laar. Mijn verhalen zijn
altijd positief,” vertelt ze glimlachend, “maar ik
zal mijn cliënten nooit hun huis uit ‘praten’.
Zolang ze nog verantwoord thuis kunnen blijven
zal ik dat blijven stimuleren.”
9
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Daardoor zijn ze je ook heel dankbaar omdat ze
dankzij de thuiszorg langer in hun vertrouwde
woning kunnen blijven.”

Het is dinsdag 15 juni en in de Laarzaal
staan koffie, thee en gebak klaar voor
onze vijf eeuwelingen. We brachten ze
bij elkaar om samen eens even bij
te kletsen over de afgelopen 100 jaar.
Wie zijn deze 100 – 103 jarigen?
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5 bewoners van Het Laar
SAMEN 507 JAAR!

De heer Jan van den Assem is geboren op
12 februari 1921 te Arnhem en in 1928
verhuisd naar Tilburg. Jan is opgegroeid in
een gezin met acht kinderen waaronder
een broer van nu 103 jaar oud! Op 10 juni
1947 trouwde Jan met AnnaMaria van
Nunen en zij kregen samen zeven kinderen.
Jan heeft samen met zijn broer Ton, tot aan
zijn pensioen in 1982, een in- en exporthandel
in leder, opgezet door hun vader C.F.P. van
den Assem, voortgezet.

Sinds 3 september 2019 woont het echtpaar
in Het Laar en dat was best wel een overgang,
vanuit hun grote huis aan de Goirleseweg in
Tilburg. Jan is al 82 jaar in het bezit van een
geldig rijbewijs en is daar heel trots op. Omdat
tijdens Corona de contacten wat verwaterd zijn
heeft Jan wat minder aanspraak dan normaal,
maar dat geldt natuurlijk voor iedereen.

Mevrouw Aaltje Philippa - van der Tuin
is geboren op 15 juli 1918 op Malang in
midden Java, Indonesië en opgegroeid in een
gezin met vijf kinderen. In 1952 zijn zij naar
Nederland gekomen en ging Aaltje werken als
onderwijzeres op een lagere school. Dat heeft
ze tot haar pensioen gedaan. Aaltje woont
sinds 17 maart 2017 met veel plezier in
Het Laar. Aaltje heeft als liefhebberij lezen,
tv kijken en koffie drinken in Chapeau.
Haar zoon Matthijs bezoekt haar zo vaak
als hij kan.

Tot Jan’s grote verdriet echter was het beter
dat AnnaMaria begin juni naar Laarhoven
moest verhuizen, waardoor Jan nu alleen
in zijn appartement verder moet.
Zijn zeven kinderen, waarvan er elke dag
eentje op bezoek komt, zullen er zeker aan
bijdragen om deze moeilijke periode voor
Jan te verzachten.

Mevrouw Charlot Klompé

is geboren in Arnhem op 24 augustus 1921
wordt dus dit jaar 100 jaar. Ze is opgegroeid
in een gezin met 3 kinderen waarvan zij de
jongste was. Ze werd later verpleegkundige
en heeft in Tilburg het Mariaziekenhuis mee
opgebouwd. Dat was een hele gezellige tijd!
Mevrouw Klompé is niet getrouwd en
bleef verpleegkundige in hart en ziel.
Vanaf 13 september 2017 woont ze in
Laarzicht. Wij wensen haar nog een fijne tijd
in Het Laar toe.

Mevrouw Vorselaars is geboren te Tilburg
op 20 februari 1918 en opgegroeid in een gezin
met twee kinderen. Haar kinderen runnen
nog steeds de sapfabriek, op industrieterrein
Kraaiven, die zij samen met haar man opgezet
heeft. Haar zoon bezoekt haar dagelijks in haar
appartement in Laarakker en dat vindt ze heel
erg fijn. Mevrouw Vorselaars laat ons een foto
uit 1936 zien. Daarop staat ze samen met haar
vriendin Corrie op een brug in ‘s Hertogenbosch. Waar blijft de tijd….

Ria van Dijk werd op 24 juni 101 jaar. Ze is geboren te Tilburg

in 1920 en was woonachtig in Het Goirke, ”on geene kaant”.
Ria was in haar werkzame leven apothekersassistente en
opende later op de Bosscheweg “Drogisterij Ria van Dijk”.
Ze woont sinds 1 april 2004 in Laarzicht en is een
vrijgezell(ig)e dame die uitblinkt in het fotoschieten op
de kermis, waarmee ze is uitgegroeid tot een nationale ster.
Alle foto’s sinds haar 16e, van 1936 tot 2004, toen ze 84 jaar
was, zijn in een boek gebundeld. Onlangs is er een kinderboek verschenen: “Luchtbuks Ria”. Het verhaal vertelt over
een meisje dat met haar oma naar de kermis gaat om
te schieten. Behalve slapen en een bezoekje aan Chapeau!
heeft Ria geen verdere liefhebberijen in Het Laar.
Ze zou graag lezen, maar dat lukt niet meer.

Namens de Babbelaar: VAN HARTE GEFELICITEERD!
Bep Dierckx
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KIJKJE IN DE KEUKEN

Vijf medewerkers van keuken
en horeca bezochten 21 mei
Daily Fresh Food in Geleen.
De keuken van Het Laar
bestelt bij deze leverancier
veel ingrediënten; het koken
wordt door onze eigen keukenbrigade gedaan.

EXPOSITIE IN DE DOORLOOP

In de Doorloop naar Laarhoven is om
de zes weken een expositie. Verschillende
kunstenaars exposeren daar hun kunstwerken, variërend van beeldhouwwerken
en schilderijen tot aan de kunstwerken
die onze bewoners in het Atelier maken.
Van 4 juli t/m 13 augustus exposeert de
Tilburgse kunstenaar Ayla Guiaux in de
Doorloop. Ayla werkt met acrylverf en
epoxy, waardoor haar werken een spiegel
of glas-effect krijgen. Ieder schilderij is
anders, maar altijd voorzien van een bijzondere vorm van diepte. De exposities in
de Doorloop zijn altijd vrij toegankelijk.

Ze kregen een kijkje in de
keuken van deze totaalleverancier. In beschermende
productiekleding zagen ze
de slagerij: van half varken
tot gehaktbal; de visafdeling:
van levende kreeften tot
gerookte zalm en kaviaar en de groenten- en fruitafdeling met alle nieuwe fruitsoorten en salades.
Ook kregen ze een kijkje in de vriescel van -30 graden en daarna in de productiekeuken waar
kant-en-klaarmaaltijden worden bereid. Heel mooi om te zien, maar gelukkig koken we bij Het Laar
nog helemaal zelf. Het was een hele leuke en interessante dag.

TILBURG TEN MILES

t
Ging de Tilburg Ten Miles in 2020 nie
aal mee.
door, in 2021 doet Het Laar maxim
eschreZeven medewerkers hebben zich ing
rijven
ven voor de 10 mijl, en intussen sch
en 5
zich ook medewerkers in voor de 10
ar zijn
kilometer. Team Het Laar zal zichtba
go
door de paarse shirts met het Laarlo
zover!
erop. Op zondag 26 september is het
de Ten
Wilt u supporteren? De route van
r.
Miles loopt in de buurt van Het Laa

SERVICEBUREAU VERHUISD

Het Servicebureau van Het Laar is verhuisd. Zat het Servicebureau eerst op de begane grond
vlakbij de postbussen in de Gerritsenhal van Laarzicht, nu is het Servicebureau op de eerste
verdieping te vinden, in wat voorheen de Stilteruimte was. Het Servicebureau is van maandag
tot en met vrijdag telefonisch en per e-mail bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt met
ze bellen via 013-4657700 of mailen met servicebureau@hetlaar.nl als u vragen hebt, of als u
een afspraak wilt maken. Zij staan u graag te woord.
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OMA LUCHTBUKS

Kinderboekenschrijver Barbara
Scholten las in de krant over Ria
van Dijk, alias Luchtbuks Ria, en
haalde daar de inspiratie vandaan
voor haar kinderboek ‘Oma Luchtbuks’. “Mevrouw Van Dijk is een
vrijgevochten type, net als de oma
in het boek”, aldus de schrijfster. In
het verhaal van ‘Oma Luchtbuks’
wordt het meisje Lina onverwacht
achtergelaten bij haar oma op een
verlaten camping in Frankrijk. Haar
oma, die ze nooit heeft ontmoet,
heeft een bijzondere hobby:
schieten met haar luchtbuks. De
schrijfster bezocht eind mei Ria van
Dijk in Het Laar en overhandigde
aan Ria en aan kinderen van de
Rijdende Kermisschool het eerste
exemplaar van het boek.
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Mie de Fiedel meej d’rre meens
Mie van den Dries (1853-1930) en ‘d’rre meens’
Frans Jansen (1858-1933) waren in het begin
van de vorige eeuw de meest bekende Tilburgse
volksmuzikanten. Het echtpaar woonde op
diverse locaties in de wijk Korvel en Oerle. Frans
was huiswever en speelde al vanaf zijn zestiende
verdienstelijk viool. Mie bestreek de cello en
had verder haar huiselijk vertier.
In het wevershuis werd er volop gemusiceerd.
Om wat bij te verdienen waren zij vaak aanwezig
op boerenbruiloften, kermissen en in danszalen.
Beiden op klompen. Mie met een witte muts en
Frans met zijn hoog zwart zijden petje.
De bekende fotograaf Henri Berssenbrugge
(1873-1959) maakte begin 1900 de foto.
Waarschijnlijk in hun huis in de van Sonstraat,
een zijstraat van de Korvelseweg. Het is een
mooie afbeelding van een typisch binnenhuis
van een wever. De diepe gelovigheid uit die
tijd zien we terug in de stichtelijke spreuk, de
heiligenbeelden en het kruis. De oorspronkelijke
zwart wit foto is hier later ingekleurd.
Het lied ‘Twee violen en ’n fiedel en ‘n fluit’
was wel een van hun bekendste liederen.
Twee violen en een fiedel en een fluit.
De koning, die verjaart en de vlag steekt uit.
Twee violen en een bas, bas, bas.
Ik wou dat het vandaag Driekoningen was.

‘JAN TOERLEZJOER’ STOND OOK
OP HET REPERTOIRE.
Jan Toerlezjoer, de benen, de benen...
Jan Toerlezjoer, de benen van de vloer!...
Met dit lied is er iets bijzonders aan de hand.
De oorspronkelijke tekst stamt uit de Franse tijd
(rond 1800):
Chante tous les jours!
Les belles, les belles.
Chante tous les jours!
Les belles et l’amour!

De casemanager:
persoonlijke begeleiding
bij dementie
Steeds vaker krijgen ouderen de diagnose
dementie. Ook bij echtparen kan een van
de twee getroffen worden door dementie. Met de juiste hulp is dementie niet
het einde van de wereld en kan er nog
veel uit het leven gehaald worden. Claudia van den Akker en Edith Horevoorts,
beiden verpleegkundigen van Het Laar,
specialiseerden zich in dementie. Samen
bemannen ze het Casemanagement Dementie. De rol als vraagbaak, adviseur en
ondersteuner is ze op het lijf geschreven.

De foto is van Henri Berssenbrugge.

Claudia: “Ik zet me graag in voor mensen met
dementie, hun partner en hun omgeving. Samen
ontdekken wat er wél mogelijk is, dat is mijn
werk.” Claudia is als casemanager dementie verbonden aan verschillende huisartspraktijken. Zo
wordt ze gekoppeld aan cliënten. “Casemanagement dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dat weet niet iedereen. Mijn cliënten
wonen bijna allemaal zelfstandig. Ik help ze in de
wirwar van alle wet- en regelgeving. Daarnaast
ondersteun ik ze in het dagelijkse leven en kijk ik
wat er ingezet kan worden om zo lang mogelijk
(zelfstandig) thuis te blijven wonen. Er zijn veel regelingen en instanties waar je een beroep op kunt
doen. Zoals bijvoorbeeld ContourdeTwern, waar
ik ze in contact breng met vrijwilligers. Zij kunnen
bijvoorbeeld een dagdeel iets met de cliënt ondernemen en zo de mantelzorger ontlasten.”

Omdat veel Tilburgers de Franse taal wel
begrepen maar niet goed konden uitspreken
is een soort Tilburgs-Frans ontstaan.
De Franse woorden werden aan de Tilburgse
spelling en uitspraak aangepast. In het dialect
van Tilburg zijn veel woorden te vinden die
uit het Frans afkomstig zijn. Leenwoorden
worden ze wel genoemd.
Enkele voorbeelden:
Toerlezjoere (tous les jours – uitgaan)
Akkerdeere (accorder – goed met elkaar
omgaan)
Sjaans (chance – kans/versieren)
Kenaaje (canaille – bazige vrouw)
Sjagrèèn (chagrin – slecht humeur)

Edith zet zich in voor de bewoners van Het Laar
en de mensen die op de wachtlijst voor verhuizing
naar Het Laar staan. “Ik kijk naar de kwaliteit van
leven van deze ouderen met dementie. Waar

Jos Naaijkens

Bronnen: Rolf Janssen, We hebben gezongen en niks gehad, Tilburg-Breda, 1984
Tilburgse Studenten Gezelligheidsvereniging Theseus, Pronte mensen, Tilburg, 1968

Edith en Claudia zien soms dat partners de zorg
voor hun naaste moeilijk los kunnen laten. “Vaak
lopen mensen helemaal over, voordat ze ons
inschakelen. Dat willen wij voorkomen. Even op
adem komen en weer opladen is van groot belang
om het als mantelzorger vol te kunnen houden. De
zorg op kleine momenten uit handen geven kan
verlichting bieden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven. Wij kunnen daarbij ondersteunen.”
Om in contact met Claudia en Edith te
komen, kunt u een e-mail sturen naar
casemanagementdementie@hetlaar.nl.
Of u kunt bellen via de receptie
013-465 77 00. Claudia en Edith nemen
dan contact met u op om bijvoorbeeld
een afspraak te maken bij u thuis of
in Het Laar.
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genieten ze van, wat is lastig en hoe kunnen we het
welzijn bevorderen? Daar haal ik mijn voldoening
uit.” Edith werkt als verpleegkundige en GVP‘er
(Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) in
Laarhoven 1 en volgde naast de opleiding Case Management gespecialiseerde trainingen. “Bewoners
van Laarhoven verkeren vaak in een gevorderde
fase van het dementieproces en worden afhankelijker van de zorg. Op allerlei vlakken probeer ik het
ze zo aangenaam mogelijk te maken. Het is vooral
zorg op maat leveren; bij iedereen ziet dat er anders
uit. Als een bewoner ’s ochtends niet graag uit bed
komt, dan geef ik bijvoorbeeld eerst een kopje
koffie op bed. Daardoor worden ze rustiger wakker
en zijn ze beter gestemd. Zo lukt het vaak wel om
mensen op een prettige manier te verzorgen. Ook
de mantelzorger probeer ik te ondersteunen, want
dementie heeft grote invloed op hun leven.”

Geanimeerde
Jaarvergadering
Bewonersraad
Op 2 juni kon het eindelijk weer. Voor
het eerst sinds lange tijd mocht er een
grotere groep bewoners in Chapeau!
bijeenkomen en kon de jaarlijkse vergadering van de Bewonersraad plaatsvinden. De Bewonersraad had bedacht
het formele gedeelte van de vergadering
kort te houden en veel ruimte te bieden
voor gezelligheid in de vorm van een
optreden van het duo Len en Doré.
En zo opende op een warme woensdagavond
Harrie Keusters de vergadering. Hij stond
allereerst stil bij de Laarbewoners die in de
afgelopen Corona-periode zijn overleden.
Zij werden in een indrukwekkende minuut
stilte herdacht. Vervolgens stelde Keusters
alle leden van de huidige Bewonersraad nog
eens voor en lichtte de nieuwe werkwijze toe.
Binnen de Bewonersraad functioneren nu
twee belangrijke beleidscommissies: Zorg
en Wonen. De commissie Zorg wordt geleid
door mevrouw Nelly Overbeeke. De Wooncommissie door de heer Harrie Keusters.

Waardeer
Het Laar op
Zorgkaart
Nederland
De meest recente waardering van Het Laar,
een prachtige 9, werd 18 juni geplaatst
op ZorgkaartNederland.nl. Als waardering
is gegeven: ‘Ik ben zeer tevreden over de
thuiszorg van het Laar. U ziet het aan de
waardering die ik gegeven heb. De medewerkers houden rekening met de wensen van de
cliënt. Zij staan op de eerste plaats en geven
goede adviezen waar nodig. Thuiszorg van
het Laar is niet bekend in de omgeving. Men
zou daar aandacht aan moeten schenken. Zij
komen hun afspraken na wat erg belangrijk is
als je afhankelijk bent. Ik zou zeker de thuiszorg aanbevelen van het Laar.’

Harrie Keusters liet vervolgens in sneltreinvaart wat belangrijke ontwikkelingen van het
afgelopen jaar passeren. Er is veel gebeurd
en de Bewonersraad is bij veel beleidsbeslissingen betrokken geweest. Dat valt ook
allemaal na te lezen in het Jaarverslag van
de Bewonersraad. Maar wellicht het belangrijkste is dat de Bewonersraad alles op alles
zet om het contact met de achterban te
verstevigen. U kunt altijd met uw vragen
bij de Bewonersraad terecht en ook zijn er
regelmatig koffiemomenten om van gedachten
te wisselen met leden van de Bewonersraad.
Zo hield Keusters de vergadering kort en gaf
hij snel het podium aan het duo ‘Zing mee
met Len en Doré’. En dat deed de zaal. Van
‘Aan de Amsterdamse grachten’ tot
‘Op de step’. Vele bekende nummers kwamen
voorbij. Tussen het optreden door kreeg de
zaal een drankje en een hapje. Len en Doré
eindigden met ‘Mensch, durf te leven.’
En dat was een mooie knipoog naar het
motto van de Bewonersraad: samen aangenaam leven in Het Laar.

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.

Beide commissie staan in nauw contact met
verantwoordelijke managers in Het Laar en
vertegenwoordigen de bewoners voor een
optimale kwaliteit van zorg en leven in Het
Laar. Daarnaast zijn er reguliere commissies
voor Activiteiten, voor Eten en Drinken en
voor het contact met de Achterban.
En uiteraard overlegt de Bewonersraad als
geheel zes keer per jaar – en zoveel vaker
als nodig - met de bestuurder van Het Laar:
mevrouw Lonneke de Haan.

beteren. Complimenten maar ook aanwijzingen voor verbeteringen grijpen we aan om
verder te werken aan een stijlvol, bruisend en
verzorgd Het Laar. Daarnaast helpt u met uw
waardering ook andere mensen bij het kiezen
van een zorgaanbieder.

Visitekaartje Zorgkaart Nederland

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. U vindt bij de receptie van Het Laar,
Er-op-uit! en het Servicebureau visitekaartjes
met daarop het webadres van Zorgkaart
Nederland. Neem zo’n kaartje mee naar huis
om zelf uw waardering online te plaatsen.

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 ver-
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Er-op-uit!
Sinds kort zijn alle clubs die Het Laar rijk is weer
actief. We hebben overleggen met alle clubs
gehad om te kijken hoe het met iedereen ging.
Dat was heel waardevol om te doen. Deze clubs
zouden graag nog wat nieuwe leden willen:
Zingt u graag de sterren van de hemel, dan bent
u een mooie nieuwe aanwinst voor het Laarkoor.
Laat u liever uw hersens kraken tijdens een potje
schaken, dan kunt u dit doen bij de Schaakclub.
Luistert u graag naar klassieke muziek, dan bent
u hiervoor van harte welkom bij de Klassieke
muziekLUISTERclub. Als u het ook leuk vindt om
achtergrondinformatie te krijgen over klassieke
muziek, dan kunt u meedoen met de Klassieke
muziekclub van Jos Naaijkens.
Voert u graag een goed gesprek, dan heet de
Gespreksclub u welkom. Bent u liever buiten
sportief bezig met een club, kom dan een
balletje slaan bij de Puttingclub. Komt u graag
tot rust, sluit u dan aan bij de Yogaclub. En ook
de Toneelclub kan nog best een paar amateuracteurs gebruiken. De Bridge- en Biljartclub
kunnen ook zeker nog nieuwe leden gebruiken.
En bent u creatief? Loop dan eens bij het Atelier
op de 13e etage binnen. Daar ontmoet u
anderen die uw hobby delen.

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL
Er zijn steeds meer versoepelingen mogelijk.
Zowel in het land, als ook in Het Laar.
De activiteiten worden weer opgezet en de
ondersteuning van de vrijwilligers is weer
mogelijk. Laten we er een mooie zomer
van maken!

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 fruitpakket van onze fruitspecialist Khalid Alrashafi.
Albert de Cock heeft de prijs van
de Lentebabbelaar gewonnen:
een mooi chocoladepakket
van Prins Heerlijk!
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FILIPPINE

De Vrienden van Het Laar willen ook weer
samen komen om iets leuks te organiseren
in het najaar. De dag van de mantelzorg
op 10 november staat al genoteerd. Hebt u
zelf ideeën waar u de Vrienden van Het Laar
voor in kunt schakelen, laat het ons weten.
Wilt u weten wat de Vrienden van Het Laar
doen en wat ze voor u kunnen betekenen,
dan kunt u onze folder altijd nalezen op
www.hetlaar.nl/downloads
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
NL19 RABO 0191 275 468
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.

Als u interesse hebt om deel te nemen aan
een club, dan kunt u twee keer vrijblijvend
komen kijken of meedoen, alvorens u definitief
beslist lid te worden. Aanmelden voor een
club doet u in Er-op-Uit! Voor meer informatie
kunt u terecht bij Er-op-uit! Is er niemand
aanwezig dan kunt u een mailtje sturen naar
er-op-uit!@hetlaar.nl. En voor wie het nog
niet wist: de clubs van Het Laar zijn ook al
een langere tijd toegankelijk voor mensen die
buiten Het Laar in de wijk wonen.
Met hartelijke groet,
Aniëla Govaarts
Coördinator Er-op-uit!
013- 4657734

6

1

Naam van de vrouw van Frans Jansen.

2

Zij is geboren op 24 juni 1920.

3

Voornaam van de sinds maart 2021
teruggekeerde zorgmedewerkster.
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4

Voornamen van de beide case managers.

5

Waar spreek je je waardering uit voor Het Laar?

6

Wie won er de prijs van de Lente Babbelaar?

7

Waar is Mevr. Philippa geboren?

8

Wat moest de frater aan met
al die schôon ……?

9

Wie hield er op 2 juni een jaarvergadering?

10

Wat kan men weer dankzij
de versoepeling van de
maatregelen?

11

13

De nieuwe Laarbus is duurzaam en ………..

AAK
ARK
BARK
BOOT
GIEK
KAAG
PONT
VLOT
GALEI
JACHT
KOGGE
SCHIP
SKIFF
SLOEP
TJALK
BOTTER
DOGGER
KOTTER
LOGGER
PONTON
PUNTER
SCHOUW
SCHUIT
STOMER
ZUIGER

WOONARK
BOKSCHIP
DUIKBOOT
KOLENAAK
RACE
SCHOENER
VISSLOEP
LOODSBOOT
SLEEPBOOT
STOOMBOOT
ZEILJACHT
DRIEMASTER
HOVERCRAFT
LICHTSCHIP
BOOT
ONDERZEEER
TREKSCHUIT
VRACHTBOOT
WOONSCHUIT
PLEZIERBOOT
RUIMTESCHIP
SLAGKRUISER
REDDINGSBOOT
OVERZETSCHUIT
MOTORJACHT
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12

Beroep van Frans Jansen, man van Mie van den Dries.

13

In de Prent van de week krijgt er iemand de hik van de…

14

Waar zijn Mevr. Klompé en de heer Jan van den
Assem geboren?

15

Vertaal toerlezjoere.

16

Waar was Mevr. Vorselaars op 18-jarige leeftijd?
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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
SCHOENER
ONDERZEEER
PUNTER
Babbelaar (digitaal)
ontvangen of heeft
u een andere vraag,
VISSLOEP
TREKSCHUIT
SCHOUW
dan kunt u mailen
naar babbelaar@hetlaar.nl
LOODSBOOT
VRACHTBOOT
SCHUIT
Wilt u contact met
Het Laar? Het Servicebureau
voor uw vragen
WOONSCHUIT
STOMER
over wonen enSLEEPBOOT
zorg is van maandag tot
en met vrijdag geopend.
De receptie vanSTOOMBOOT
Het Laar is ook in hetPLEZIERBOOT
weekend geopend.
ZUIGER
Beide zijn bereikbaar
op 013-4657700.
Kijk ook op
ZEILJACHT
RUIMTESCHIP
WOONARK
19
hetlaar.nl of opDRIEMASTER
jijmaakthetmogelijk.nl
SLAGKRUISER
BOKSCHIP
HOVERCRAFT
REDDINGSBOOT
DUIKBOOT
LICHTSCHIP
OVERZETSCHUIT
KOLENAAK
BOOT
MOTORJACHT
RACE

De nieuwe Laarbus
We hebben een nieuwe Laarbus. Omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat, is de bus
elektrisch! Voor onze bewoners zal deze spiksplinternieuwe bus een bijzonder leuke ervaring
zijn. Op de foto (twee ontbraken wegens vakantie) zie je de groep chauffeurs, ze doen dit
werk als vrijwilliger. En binnenkort komen er ook weer twee nieuwe chauffeurs bij!
De Laarbus is bestemd voor de bewoners. De chauffeurs vervoeren de bewoners naar diverse
locaties zoals de stad om lekker ergens koffie te drinken of naar een winkelcentrum om te
gaan winkelen. Ook voor het bezoeken van familie en vrienden rijdt de bus binnen Tilburg en
omliggende plaatsen zoals Loon op Zand, Udenhout, Berkel-Enschot, Moergestel, Oisterwijk,
Hilvarenbeek, Goirle en Riel. De Laarbus begint ’s morgens om 9.00 uur te rijden tot 17.00
uur met een pauze tussen 12.00 en 13.00 uur. De kosten van de ritten zijn gerelateerd aan de
tarieven van de Deeltaxi met een opstaptarief van €0,50 per enkele rit. Ritten naar ziekenhuis,
huisarts etc. hebben altijd voorrang. Bij het reserveren van de rit bij de receptie zal dit aan
de bewoners gemeld worden.
Om de ritten goed gepland te krijgen is het aan te raden dat bewoners tijdig hun vervoer
vastleggen bij de receptie van Het Laar. Meer informatie over de Laarbus is bij de receptie
op te vragen.
Wij als chauffeurs kijken er naar uit om samen met de
bewoners weer vele gezellige ritten te gaan maken nu
de meeste Coronaregels zijn vervallen en er weer
veel mogelijk is!
Graag tot ziens in de Laarbus!

