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1 oktober kwam Olga Commandeur, bekend van Nederland in Beweging, Het Laar in beweging brengen. 
Het was de Week van de Valpreventie. Met haar enthousiasme trok Olga alles uit de kast om de bewoners 
duidelijk te maken dat bewegen heel erg belangrijk is. Haar beweegles was zeer aanstekelijk en er werd 
goed meegedaan. Met spierpijn bij sommige bewoners na afloop!

de coverHet verhaal van

bekende patisserie uit Tilburg; Floor van 
Lieshout, een grote speler op het gebied van 
brood en banket en Theo Pastoor, bekend 
van het beste worstenbroodje naar recept 
van bakkerij Keusters. 
Het eerste gedeelte stond in het teken 
van brood. Er werden witte puntjes, 
bruin volkorenbrood en worstenbroodjes 
geproefd. Telkens kwam er een uiteen-
lopende score uit. Brood proeven en kiezen 
welke het lekkerst is lijkt makkelijk maar 
blijkt toch erg lastig. Bij de worstenbroodjes 
was het wel meteen overduidelijk!
Het tweede gedeelte stond in het teken 
van gebak: progres, chocoladebol en een 
specialiteit van de bakker zelf. Hier waren 
de verschillen groot. Het vakmanschap 
van de bakkers was duidelijk in het gebak 

terug te zien. Met name de specialiteiten 
waren zeer divers, van verfijnde patisserie 
tot een machtig gevuld krentenbrood.

Naar aanleiding van de uitslag van deze 
proeverij gaan we in gesprek met Daily 
Fresh Food en de geselecteerde bakker 
om te kijken hoe we tot een vruchtbare 
samenwerking kunnen komen.

We zijn de bakkers die hun producten 
kosteloos beschikbaar stelden voor de 
proeverij enorm dankbaar. Het was een 
gezellige en lekkere middag, we hebben 
er zeker van genoten! Wij maken de 
uitslag niet bekend, want u mag dit zelf 
gaan ondervinden in Chapeau! Kom zeker 
een keer langs in ons restaurant!
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De Proeverij is een kritisch gezelschap van 
bewoners die regelmatig eten in restaurant 
Chapeau! of de maaltijd verzorgd krijgen in 
hun appartement. Ook een delegatie van de 
bewonersraad neemt aan de Proeverij deel. 
De volgende personen komen elke twee 
maanden samen om iets te proeven: de heren 
Vrenken, Verheijden en de kok Janssens, de 
dames Van Riel, Van Hagen, Van Ginhoven, 
Van Geloven, Egberts, Roozendaal, Nuijten 
en horeca manager Eric de Bakker.

Op 14 september organiseerde de keuken 
van Het Laar een brood- en gebaksproeverij. 
Met Daily Fresh Food als nieuwe totaal 
leverancier wilden ze ook kijken welke 
bakkerij het meest geschikt zou zijn. Deze 
zou in ieder geval uit de regio moeten komen. 
De volgende bakkers kregen de kans om zich 
te presenteren: Bakker Geerts, onze huidige 
banketleverancier; Govert van Nunen, een 

Brood en gebak
Beste lezers van de Babbelaar,

Hoewel de herfst ook een prachtig 
moment is om van vakantie te genieten, 
zit het er voor de meeste van ons op en 
kijken we alweer vooruit naar een nieuw 
jaar. We zijn zoals elk jaar druk met 
begroting en jaarplannen, en nu zeker 
ook met de nieuwbouw van Laarstede 
waar we groen licht voor hebben 
gekregen in de gemeenteraad van Tilburg.
 
Tijd om terug te kijken nemen we vaak 
niet in deze periode. En toch wil ik hier 
wel kort aandacht voor vragen. Want wat 
is er hard gewerkt de afgelopen maanden 
om de o zo nodige vakanties met elkaar 
op te vangen. En hoewel ik weet dat 
bewoners het vaste aanspreekpunt best 
wel eens gemist hebben en er daardoor 
echt wel eens iets niet zo lekker liep, 
hebben de medewerkers er samen 
voor gezorgd dat onze zorg- en dienst-
verlening gewoon doorliep. Dat klinkt 
wellicht vanzelfsprekend, maar als ik 
bestuurders van andere organisaties 
spreek, dan is het dat niet. Daar stonden 
op heel veel plekken de gehele vakantie-
periode dagelijks meerdere diensten 
open en is familie gevraagd om bij te 
springen. Ik ben dan ook ontzettend 
trots dat het ons is gelukt om dit met 
inzet van alle Laarcollega´s: medewerkers 
en vrijwilligers, te voorkomen. 

Op deze plek dan ook mijn dank voor 
ieders inzet en uiteraard voor uw begrip! 
Samen maken we 
zo het aangenaam 
leven met Het Laar. 

Met hartelijke groet,
Drs. Lonneke de Haan
Raad van Bestuur
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Het is vrijdag 1 oktober 11 uur in de 
ochtend als ik aanbel bij het appartement 
van Lies van Berkel – Zijlmans. Ik stap 
binnen in een knusse huiskamer, waar 
ook een aantal schitterende door Lies 
gemaakte olieverfschilderijen hangen. 
Koffie en een lekkere versnapering 
maken mede dat ons gesprek bijzonder 
leuk verloopt. De reden voor mijn bezoek 
is een heel speciale: Lies van Berkel 
schreef namelijk een boek over haar 
kinderjaren in Tilburg. Het boek draagt 
de titel: ‘Als het kind in mij.’ 

“Waarom ik dit boek heb willen schrijven is 
omdat ik uit een groot gezin kom met 15 
kinderen. Ik ben in armoede opgegroeid. De 
tijden waren toen heel anders. Je leefde in een 
roes, alles was zo gewoon. Tevreden zijn was 
heel belangrijk, dat heb ik meegekregen van 
mijn ouders. Een tevreden mens is een gelukkig 
mens. Daardoor krijg je een rijker leven.”

Lies van Berkel – Zijlmans is geboren in Tilburg 
op 24 december 1934 en in 1959 gehuwd met 
Jan. Zij gingen wonen in de Saturnusstraat in 
’t Zand waar ze samen twee kinderen kregen: 
zoon Hanjo en dochter Miriam. Hanjo werd 
thuis in de Saturnusstraat geboren. Echter, de 
enorme toeloop van alleen de familie al, deed 
Lies besluiten om in Moedervreugd te Goirle 
te bevallen van dochter Miriam. Na verhui-
zingen naar de Vierwindenlaan en van daar 
naar Oisterwijk betrekken ze na het pensioen 
een appartement in Koninxhoek aan de Prof. 
Cobbenhagenlaan te Tilburg. Met Nieuwjaar 

2009 belde de zoon van Hanjo, kleinzoon Elko, 
zijn oma en opa op of ze wilden komen. Hij had 
een hele emmer oliebollen  gebakken en die 
moesten natuurlijk opgegeten worden! Jan was 
toen echter al ziek en het eetfestijn bij Hanjo 
en zijn gezin kon dus geen doorgang vinden. 
Na een bezoek aan de afd. Geriatrie in het 
ziekenhuis bleek Alzheimer de kwade genius 
te zijn. Jan ging steeds meer achteruit en 
verhuisde naar Notre Dame waar hij in 2017 
op 77-jarige leeftijd overleed.

In 2020 kwam Lies in Het Laar wonen en werd 
daar lid van een gespreksgroep. Voor mevrouw 
is dat bekend terrein; in M.S.T. aan de Gasthuis-
straat was ze al actief in de Verhalenkamer. Ook 
leerde ze daar tekenen en schilderen en volgde 
er een aantal computercursussen. In 1995 was ze 
ook actief voor de Stichting Volwassenen Educatie 
Midden Brabant waar zij Engelse conversatie 
deed en in de medezeggenschapsraad zat.

Even terug naar ‘Als het kind in mij’, het boek 
dat ze geschreven heeft. Dit boek zal voor velen 
van u herkenning en herinneringen oproepen. 
Daarom hebben wij de goedkeuring van Lies 
van Berkel gekregen om in de Babbelaar steeds 
een stukje uit haar boek te vertellen. Dat doen 
we onder de naam ‘Als het kind in mij’. In deze 
Babbelaar vindt u op de pagina hiernaast een 
verhaal uit het boek. Voortaan zal er in iedere 
Babbelaar op pagina 4 een kort verhaal uit het 
boek van Lies geplaatst worden.
Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Bep Dierckx de Bont.
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‘Als het kind in mij’

  De kolenboer

Hij verkocht verschillende soorten kolen. Zoals antraciet, eierkolen, 
briketten en nootjes No = 1-2-3 Een kolenboer was iemand die in vroeger 
tijden kolen verkocht. De kolen werden per mud verkocht in kolenzakken. 
Ze werden thuis bezorgd en door de kolenboeren in de kelder of het 
kolenhok gestort. Voor het dragen van de zakken gebruikte de kolenboer 
meestal een muts met aan de achterkant een lange lap die zijn rug bedekte 
of een jute zak gevouwen als capuchon. De kleding, het gezicht en de 
handen van een kolenboer waren meestal zwart van het kolenstof. 
Ik zie het nog voor me. Ze waren net zwarte Pieten.

De zakken met kolen waren erg zwaar. Veel kolenboeren kregen last van 
versleten nekwervels. De zakken wogen ongeveer 35 kg. De kolen werden 
met paard en wagen rondgebracht. Bij mij thuis gebruikten we eierkolen. 
We hadden een prachtige plattebuiskachel. Telkens als ik over vroeger 
schrijf komen er weer herinneringen terug. Die dampende verse paarden-
moppen achter zich latend. Omdat de kolen zo duur waren gingen mensen 
vaak naar de spoorlijnen kolen oprapen die tussen de rails lagen en van de 
locomotieven waren afgevallen. Aardappelschillen gingen ook in de kachel, 
alleen bij hoge temperatuur, want het vocht moest eerst uit de schillen. 
Toen steeds meer huishoudens overgingen op een petroleumkachel, ging 
de kolenboer ook petroleum leveren. Met de komst van het aardgas na 
1960 verdween het beroep kolenboer. 

Uit: ‘Als het kind in mij’, van Lies Zijlmans
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De winkel van Leo en 
Jeanne Vriens
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Bij VRIENS 
kunt U terecht!
Een winkel in serviesgoed, ijzerwaren 
en aanverwante artikelen.
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Leny en Joke

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

In de krant ‘Nieuwsblad van het Zuiden’ 
van 10 oktober 1952 vinden we een artikel 
met als kop: ‘Prachtige zaak aan de Broek-
hovenseweg’.
De heer A.A. Vriens opent in Tilburg een 
dag tevoren zijn grondig verbouwde zaak 
in ijzerwaren en aanverwante artikelen. 
De krant vervolgt: “Op de openingsdag 
bestond de zaak tevens 25 jaar en leek de 
winkel al spoedig meer op een bloemenzaak, 
dan op een winkel met ijzerwaren”. Volgens 
het dagblad hebben de architecten een sie-
raad voor de Broekhovenseweg ervan 
gemaakt. “… en het was dan ook geen 
wonder dat de belangstelling voor de mooie 
etalages zo groot was, dat de ruiten bijna 
ingedrukt werden”.
Leo Vriens gaat in de loop van het jaar 1952 
in de winkel van zijn vader A.A. Vriens werken. 
In 1961 neemt hij de zaak over. Met zijn vrouw 
Jeanne betrekt Leo de bovenwoning. Na 30 
jaar in 1991 komt een Scapino-zaak in het 
pand. Jeanne en Leo blijven tot hun vertrek 
naar Het Laar in februari 2020 boven de win-
kel wonen. Persoonlijke aandacht, een goed 
advies en prima service stonden bij Leo en 
Jeanne hoog in het vaandel. Samen hebben 
ze in de loop der jaren een prachtige zaak 
opgebouwd. 

“Verkôopte gullie gin schroefkes, spèèkertjes 
en kop en schotelkes?”, werd wel eens door 
klanten gevraagd. “Dit bracht ons op een 
idee en zo is het gekomen dat de collectie 
steeds uitgebreid werd”, vervolgt Leo. “Luxe 
artikelen zoals serviezen, luxe kop en schotels 
en bestekken aan de ene kant en ijzerwaren 
en gereedschap aan de andere. Eigenlijk twee 
zaken onder één dak. Voor tuinmeubelen 
hadden we een aparte showroom”. Het devies 
in advertenties was dan ook steeds: ‘Bij Vriens 
kunt U terecht!’
In de loop der jaren heeft er familie-uitbrei-
ding plaats gevonden. Jeanne en Leo krijgen 

twee dochters en vijf kleindochters. 
Een vrouwelijke aangelegenheid, kan gerust 
gesteld worden. Maar enige tijd geleden heeft 
er zich iets bijzonders voorgedaan. Een van de 
kleindochters heeft een zoon gekregen… 
“Ik vond het allemaal erg leuk, dat vrouwvolk”, 
vertelt Jeanne. “Maar je begrijpt uiteraard wel 
dat onze achterkleinzoon gekoesterd wordt…” 
En Leo op zijn beurt laat het zich allemaal 
aanleunen en komt aan aandacht en verwen-
nerij niets tekort. 

In Het Laar zijn Jeanne en Leo in korte tijd 
goed geïntegreerd. Ze wonen er bijzonder 
graag. Op de twaalfde verdieping genieten ze 
van een wijds uitzicht. Voor een partij bridge 
kun je ze wakker maken. Beiden zijn lid van 
enkele clubs en Leo biljart. Ze hebben een 
brede vriendenkring. Een bezoek aan de 
Concertzaal in Tilburg schuwen ze niet. Het 
gaat prima zo, vinden ze.
De dochter die met haar gezin in De Gooi en 
Vechtstreek woont komt iedere week op 
bezoek. “Wat heerst er hier in Het Laar toch 
een fijne sfeer. Je merkt het meteen bij 
binnenkomst. Ik zou hier best willen wonen…”, 
zegt ze vaak.
De andere dochter woont met haar man en 
kinderen in Duitsland. Jammer genoeg kon ze 
vanwege de coronaperikelen lange tijd niet 
op bezoek komen. 

Jos Naaijkens

De winkel...

Het interieur van de winkel

Het bedrijfspand in vroeger tijden

Foto’s uit de privécollectie van de familie Vriens
Advertenties uit de Nieuwe Tilburgse Courant; www.delpher.nl
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“Ik heb liever snoep als snert” “Eten, zeg ik”
“Lieve koekjes worden hier niet gebakken”

SNERT.
Ook snert is zo’n gerecht dat de gewone man door de winter 
moest helpen. Het overschot aan verse groenten uit de 
eigen hof werd ‘ingemaakt’ in Keulse of geweekt in glazen 
potten. Peulvruchten hadden het voordeel dat ze zonder 
veel moeite gedroogd en geconserveerd konden worden. 
Er zit nogal wat snert in de prenten van Robben. Een van 
de aardigste ‘snertprenten’ laat ons meekijken en luisteren 
in de biechtstoel, waarin een huisvrouw de penitentie 
krijgt van de pastoor. Haar boetedoening bestaat uit ‘drie 
Weesgegroetjes en mee de slacht unne hiel vur de snert’.
Snert is geen dialect maar standaard Nederlands. En het is 
ook ouder dan ‘erwtensoep’ (de Tilburgse dialectspreker 
sprak dan van ‘ertsoep’). Het verschil is van sociale aard. 
Toen de snert verhuisde van de tafel van de boeren en 
arbeiders naar de keukens van de beter gesitueerde burgerij, 
was er meteen een deftiger woord voor nodig.

De tillefoon ging…

Uit het Tilburgs Prentebuukske van Cees Robben, 
18 december 1987.
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Sjaak en hullie Riet brenge zôoas aaltij d’n dag rustig deur. Mistal gaoget z’n gangetje. Ge kent dè wel. 
De kraant leeze, ’n kop koffie drinke en wè ouwehoere.
Maar af en toe valle d’r wel is wè woorde. 
Vendaog waar ’t wir zôo ver.  

“Sjaak, wè zitte gij overdag toch veul in oewe stoel te slaope. Wèènig aon zôo òn jou.” 

’t Liep ammòl wè hôog op. ’t Waar behoorlek raok.   
Intusse ging de tillefoon. Sjaak naam op. 
“Ik zal ’t deurgeeve…”, zeej Sjaak.
“Wie waar dè?”, vroeg hullie Riet.
“De buurvrouw”.
“Wè moesse weete?”.
“Ze vroeg of ge nie wè harder kunt kwèèke.
 Ze kon oe nie zôo goed verstaon…”

Jos Naaijkens

De gemeenteraad van Tilburg heeft het 
bestemmingsplan voor de uitbreiding van 
Het Laar vastgesteld. Dat betekent dat 
we groen licht hebben gekregen voor de 
bouw van Laarstede. 

Gezien de groeiende vraag naar goede woon-
voorzieningen voor ouderen, voorziet de uitbrei-
ding Laarstede in de gewenste extra woonruimte 
voor kwetsbare ouderen in Tilburg. We zijn erg 
tevreden met deze vaststelling en zullen naar 

verwachting de bouw starten medio 2022. 
Momenteel zijn we op zoek naar een geschikte 
aannemer die deel gaat uitmaken van een bouw-
team voor de doorontwikkeling van Laarstede. 
Samen met de in het ontwikkelteam aangesloten 
architect en de overige adviseurs zullen we kijken 
welke optimalisaties we kunnen doorvoeren. 
Over de planvorming en de uitvoering van Laar-
stede heeft Het Laar reeds twee bouwbulletins 
gemaakt. Deze kunt u inzien op de website van 
Het Laar, op de pagina ‘Nieuwbouw Laarstede’’. 

Gemeenteraad 
geeft groen licht 
voor Laarstede 

< > >
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De heer Hessels (bijna 90) is een van hen. 
Ik tref de heer Heffels met een swiffer in de 
hand.  “Ik heb geen hulp en doe alles zelf. 
Precies zoals mijn vrouw het altijd deed”, vertelt 
hij trots.  De heer Hessels woont al zo’n 7 jaar in 
Het Laar. Aan het voetbal heeft hij mooie herin-
neringen. “Mijn vader nam me als kleine jongen 
al mee naar voetbalwedstrijden. Hij was een 
groot voetbalfan en heeft zelf ook nog hoog 
gevoetbald.  Zelf heeft de heer Hessels niet op 
de groene grasmat gestaan. “Ik ben opgegroeid 
in de oorlog. We hadden al geen geld voor 
gewone schoenen, laat staan voor voetbal-
schoenen.  Met wat kameraden voetbalden 
we wel op straat, er sneuvelde menig ruitje.”
De doelgroep van Football Memories zijn 
ouderen die te maken hebben met eenzaam-

heid en/of (beginnende) dementie. Samen 
kijken naar oude foto’s, krantenknipsels en 
memorabilia zoals voetbalschoenen, vaantjes, 
sjaals en petjes prikkelt de hersenen terug te 
gaan in de herinneringen. De gemeenschap-
pelijke passie voor voetbal verbindt deelnemers 
en vrijwilligers.
De heer Hessels woont nu op steenworp afstand 
van het stadion. “Bij een thuiswedstrijd schijnt 
het heldere licht van de lampen hier naar binnen. 
Ik hoor aan de supporters hoe de wedstrijd ver-
loopt.  Als ze flink tekeer gaan, kijk ik op teletekst 
en zie ik meteen of ze gescoord hebben!”

Op de tribune 
Het Laar heeft ook  vaste toeschouwers op de 
tribune. Bij elke thuiswedstrijd van Willem II 

gaan een aantal Laarbewoners  samen 
met vrijwilligers op pad om hun club aan de 
overwinning te helpen. De heer de Cock is 
een van de Willem II fans. Voetbal zit hem in 
het bloed. De heer de Cock: “Ik heb sinds 
2007 een seizoenkaart van Willem II. Ik wilde 
toen graag wat meer onder de mensen zijn. 
Zelf heb ik altijd in de amateurvoetballerij 
gezeten. Ik heb er zelf gevoetbald, heb er 25 
jaar in het bestuur gezeten en was begeleider 
van het eerste elftal. Ik ga ook altijd mee naar 
Football Memories. Ik zie er veel bekende 
gezichten. Veel RKTVV voetballers zijn naar 
Willem II gegaan.” Een voorspelling over het 
succes van Willem II durft de heer de Cock niet 
te doen. “Ze staan nu onverwachts hoog!”  
zegt hij met een lach.

Voetbalcafé in Het Laar 
Dat de Laarbewoners Willem II een warm 
hart toedragen zien we ook aan de trouwe 
bezoekers van het voetbalcafé in de Laarzaal. 
De uitwedstrijden van Willem II zijn daar live 
te volgen op groot scherm en er wordt dan 
flink meegeleefd. Het programma voor de 
wedstrijden is te vinden in Er-op-Uit! in het 
overzicht op de website.Bewoners ontvangen 
het activiteitenprogramma ook in de brieven-
bus. Kom ook kijken, er is voldoende zitruimte 
en je zit er lekker warm, dus stoere kerels 
en dames zijn welkom om Willem II vanuit 
Het Laar aan te moedigen! 

Met een man of vijf gaan ze elke twee weken vanuit  Het Laar een middag 
naar Football Memories bij Willem II.  Samen voetbalherinneringen 
ophalen. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder lei-
ding van (ex)spelers en vrijwilligers herinneringen ophalen over het rijke 
voetbalverleden van hun favoriete club. Elke sessie duurt net zo lang als 
een voetbalwedstrijd;  90 minuten met een kwartier theepauze. 

Wat hebben Willem II en Het Laar 
met elkaar gemeen? Stoere kerels  en dames! 

< > >
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Nieuws en 
 korte berichten
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FIDGETS HAKEN
Nelie Looij, vrijwilligster bij de 
handwerkclub, haakte nieuwe 
snoezeldingen, ‘Magic fidgets’ ge-
noemd. Nelie heeft er inmiddels al 
een flink aantal gehaakt en maakte 
mevrouw van Herpt enthousiast. 
Samen zijn ze volop bezig met 
ontwerpen en maken. Op You tube 
en Pinterest vinden ze filmpjes en 
designs en maken de fidgets na die 
ze zien. De fidgets worden onder 
andere voor de bewoners van Laar-
hoven gemaakt, het is leuk om er 
mee te spelen en te voelen.

DANK JE WEL AAN DE ZORG
Zorgmedewerkers Seyma Kose, Ilonka 
Herrings en Kristel Paul Leijten namen 17 
september samen met bestuurder Lonneke 
de Haan het geschenk van Stichting Dank 
Helden van de Zorg in ontvangst. In septem-
ber onthulde Prinses Margriet een bronzen 
beeld bij Groot Speijck in de Oisterwijkse 
Bossen en Vennen, ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van de coronapandemie. 
De stichting wil met een afbeelding van 
dit beeld alle zorgmedewerkers bedanken 
voor hun geweldige inzet bij de verzorging 
van patiënten die getroffen zijn door de 
coronapandemie. Ook in Het Laar zijn we 
onze medewerkers en vrijwilligers enorm 
dankbaar voor hun inzet! 
 

WAARDERINGSONDERZOEK ONDER BEWONERS 
In de maanden oktober en november houdt onderzoeksbureau ‘Facit’ verschillende waarderingsonderzoeken 
onder bewoners en hun eerste contactpersonen. 21 oktober waren er vier interviewers van Facit in Het Laar; 
ze interviewden verschillende bewoners van Laarakker en Laarzicht in hun appartement. Daarnaast hebben 
er ook bewoners en/of hun eerste contactpersoon per mail of per post een vragenlijst ontvangen om in te 
vullen. Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening 
in Het Laar, zodat we deze vervolgens verder kunnen verbeteren. Dus bent u per post/per mail benaderd om 
een vragenlijst in te vullen, dan verzoeken wij u vriendelijk om hier gehoor aan te geven. 
Hoe meer bewoners en contactpersonen er namelijk meedoen, hoe beter beeld we 
krijgen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in Het Laar.

BURENDAG MET 
DE LAARBUREN
25 september was het Natio-
nale Burendag, de dag waarop 
het inmiddels een traditie is 
geworden om onze Laarburen 
(bewoners die vrijwilligerswerk 
doen binnen Het Laar) te 
bedanken. De Laarburen gingen 
gezellig met z’n allen de keuken 
van Het Laar in om Italiaanse 
gerechten voor elkaar te berei-
den. De sfeer werd nog eens 
verhoogd door Feliz Perez met 
prachtige Italiaanse muziek. 

NIEUWE KETELS EN TRAFOHUIS
Door de komst van Laarstede is er in de toekomst meer elek-

trisch vermogen nodig. Daarom vervingen de Firma’s Fudura en 

Enexis onlangs het transformatorhuisje op de parkeerplaats door 

een zwaardere versie. Daartoe draaiden we drie dagen op onze 

noodstroomgenerator. Buiten een zeer korte stroomuitval merkte 

niemand dit. Het Laar zet ook stappen in de verduurzaming van 

het gebouw, samen met Hoppenbrouwers. De komende vier 

maanden vervangen we de verwarmingsketels op de dertiende 

etage en installeren we twee grote warmtepompen op het bal-

kon. Om de ketels en de pompen te verplaatsen van de dertiende 

naar beneden, komt er een kraan bij de hoofdingang te staan. 

De installatie brengt het nodige hak-, slijp- en boorwerk met zich 

mee. Hoppenbrouwers zal in korte periodes de warmte-opwekking 

onderbreken; bewoners hebben dan even geen warm water en/

of verwarming. De werkzaamheden duren van november tot en 

met februari.  

< > >
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Antoine Arts (1845-1926)  
Zouaaf en krantenman

Niet ver verwijderd van Het Laar ligt in de 
wijk Zorgvlied het Antoine Artsplein. Het 
plein komt uit op de Zouavenlaan. Antoine 
Arts is bekend als uitgever van de ‘Nieuwe 
Tilburgsche Courant’. Maar hij was ook 
een van Tilburgs bekendste zouaven.

ZOUAAF.
Antoine Arts werd geboren in 1845 te Arnhem. 
Toen hij twintig was gaf hij zijn baan als kassier 
bij een bankinstelling in Arnhem op. Hij meldde 
zich als vrijwilliger aan om in het leger van de 
paus te dienen. Zouaven werden deze strijders 
genoemd. Vanuit Oudenbosch vertrokken ze 
richting Rome. Ze droegen een min of meer 
exotisch kostuum: blauwgrijze pofbroek, een 
vest en een kepie (een soort pet). 
Paus Pius IX zat namelijk in moeilijkheden. 
Hij was niet alleen hoofd van de kerk, maar ook 
van de Kerkelijke Staat. Deze werd bedreigd. 
Eeuwenlang was Italië een versnipperd land van 
diverse staatjes. Maar in de negentiende eeuw 
kwam een beweging tot stand die van Italië één 
land wilde maken. De Kerkelijke Staat wilde 
men ook inlijven.
Het leger van deze staat was echter te klein. 
Daarom riep de paus ongehuwde katholieke 
mannen op om te komen vechten voor zijn zaak. 
De jongens werden gekeurd door de pastoor en 
een dokter. Ze moesten minstens 1.70 m. lang 
zijn en tussen de 17 en 40 jaar oud. 
Omdat Antoine Arts een behoorlijke talenkennis 
had maakte hij al snel promotie. Hij kreeg de 
leiding over een groep van 120 man. Van februari 
1866 tot september 1870 was hij pauselijk zouaaf. 
Na de inname van Rome in 1870 keerde hij naar 
Nederland terug. Hij verloor het Nederlandse 
staatsburgerschap omdat hij in buitenlandse 
dienst had gevochten. 

KRANTENMAN EN POLITICUS.
In 1872 trouwde Arts te Arnhem met Cornelia 
Reh. Ze kregen acht kinderen. In 1878 vestigde 
hij zich te Tilburg. Een jaar later in 1879 richtte hij 
de ‘Nieuwe Tilburgsche Courant’ op waarvan hij 
hoofdredacteur werd. Lange tijd woonde hij op 
de Heuvel op de hoek van de Telegraafstraat.
Toen hij zich kandidaat wilde stellen voor de 
gemeenteraad van Tilburg werd hij als niet-
Nederlander van de lijst geschrapt. Als een van 
de weinige oud-zouaven diende hij in 1896 een 
verzoek tot naturalisatie in. Een jaar later in 1897 
volgde de toekenning. 
Van 1901 tot 1913 maakte hij deel uit van de 
Tilburgse gemeenteraad. Ook had hij van 1901 
tot 1922 zitting in de Tweede Kamer. Antoine 
Arts overleed te Tilburg op 31 maart 1926.

Jos Naaijkens

14

Bronnen: Tijdschrift ‘Tilburg’, Henk van Doremalen, Tilburgse zoeaven ten strijde voor de paus, Tilburg, 1996 
Regionaal Archief Tilburg, Beeldonline

Tijdens de valpreventieweek van 
27 september tot en met 3 oktober 
stond bewegen in Het Laar centraal. 
Maar wist u dat in Het Laar de bewoners 
en mensen uit de wijk wekelijks kunnen 
deelnemen aan acht beweegclubs. 
U kunt ook van meerdere clubs lid 
worden. Belangrijk is wel dat u ook 
wekelijks meedoet, zolang u dat kunt! 

Op deze pagina presenteren de 
acht clubs zich. Bij Er-op-uit! kunt u 
informeren hoe u lid kunt worden van 
achtereenvolgens Laarfit, de Sjoelclub, 
de Puttingclub, Laarsportief, de Biljart-
club, de yogaclub, de Jeu de boulesclub 
en de Stijf & Soepelclub.
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De Beweegclubs 
van Het Laar 

Zouaaf Antoine Arts

Stijf & Soepelclub

Sjoelclub

Biljartclub

Yogaclub

Jeu de boulesclub

Puttingclub

Laarfit

Laarsportief

Foto's: Cees Cornelissen
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Iedere bewoner in Het Laar heeft het 
meegemaakt: die eerste keer. Die eerste 
keer naar Chapeau! Die eerste keer naar 
de dagbesteding. Of die eerste keer naar 
een van de vele clubjes in Het Laar.    

Die eerste keer valt niet mee. Je bent nog aan 
het wennen in je nieuwe appartement. De bank 
en de televisie staan op een andere plek. Weg 
is je oude gezellige buurt. Weg, die buurvrouw 
met wie je altijd zo leuk koffie kon drinken. Alles 
is anders, en eigenlijk is het nog lastiger wennen 
dan je al had gedacht.

En dan moet die eerste keer naar Chapeau! 
of dat clubje nog komen. Ze zeggen dat het 
Aangenaam Leven is hier in Het Laar, dus je 
hoopt dat het goedkomt. En je hebt het al 
twee keer uitgesteld, dus het moet er nu maar 
eens van komen. Hoopvol zie je een vrije stoel. 
Al je moed bij elkaar geraapt: “mag ik hier 
komen zitten?” 

Maar dan blijkt die stoel al bezet door iemand 
die nog moet komen. Het volgende tafeltje 
dan?  “Nee, wij eten hier altijd met zijn drieën.” 
De moed zakt je al in de schoenen. Zeker als 
een ander tafeltje dat je aan ziet komen, expres 
niet kijkt. Je wordt er verdrietig van. Het zal wel 
goedkomen, maar o o wat is het moeilijk.

Ik denk dat alle bewoners van Het Laar dit 
verhaal in een of andere vorm herkennen. Voor 
iedereen was er een eerste keer. Daarom vond 
ik het zo mooi dat we in de bewonersbijeen-
komst van 11 oktober nog eens met zijn allen 
hebben vastgesteld, dat we nieuwkomers best 
wat Aangenamer mogen ontvangen. Iets meer 
ons best doen om die nieuwe bewoner Aange-
naam Welkom te heten. Dan eten we maar een 
keertje met zijn vieren. Of schuiven we eens bij 
zo’n nieuwkomer aan voor een kopje koffie.

Het devies is Aangenaam Wonen in Het Laar, 
ook die eerste keer.

Die eerste keer
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De oproepknop in de appartementen, 
de halsamuletten en de polsbandjes die 
bewoners kunnen dragen zijn onderdeel 
van het verpleegoproepsysteem. Ook het 
detectiesysteem in Laarhoven met de 
vrije in – en uitloop, waarmee Het Laar al 
jaren een voor-loper is, hoort hierbij. 

Het huidige systeem is na 20 jaar trouwe dienst 
verouderd en afgelopen jaren is de zoektocht 
gestart naar een nieuw systeem. Nieuwe sys-
temen bieden andere en meer mogelijkheden 
en zijn niet alleen afhankelijk van bedrading, 
maar werken ook mobiel. Einde 2020 zijn in 
Laarhoven I en II proeftuinen ingericht, om de 
selectie van leveranciers voor te bereiden. De 
keuze is op Ascom gevallen. De bewonersraad 
is nauw betrokken bij dit traject. De alarmering 
in alle gebouwen van Het Laar zal stapsgewijs 
vanaf einde dit jaar vervangen worden door het 
nieuwe systeem. De aftrap van het implemen-
tatietraject vond 2 september jl. op een ludieke 
manier plaats: Ascom trakteerde op ijsjes voor 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Wat biedt het nieuwe verpleeg-
oproepsysteem? 
Een belangrijk voordeel van dit nieuwe systeem is 
dat het alarm niet alleen appartementgebonden 
is, zoals nu. Verzorgenden zien waar in Het Laar 
de bewoner alarm slaat. Dat kan dus ook in het 
restaurant of in een ander gebouw zijn. De be-
woners krijgen in principe een polsalarmering en 
bij alarmering is hun locatie meteen zichtbaar. De 
dect-telefoons van de zorgmedewerkers worden 
vervangen door smartphones. Het soort alarm is 
daarop direct gespecificeerd, waardoor de mede-
werker kan prioriteren; wat is acuut en wat niet? 

Het nieuwe systeem wordt precies ingericht 
waar het voor bedoeld is: voor alarmering in 
nood. Nu gebruiken veel bewoners het voor van 

alles, dus ook om te vragen waar de zorg blijft of 
voor een kopje thee. Het nieuwe systeem geeft 
de zekerheid dat een alarmmelding als een alarm 
binnenkomt en dus ook als zodanig behandeld 
wordt. Voor oproepen die niet dringend zijn, 
kunnen de bewoners de telefoon gebruiken en 
met de verzorgenden bellen. De spreekluister-
verbinding zoals die er nu nog is, zal worden 
vervangen door de nieuwe alarmoproep.
 
Een van de pluspunten van het nieuwe systeem 
van Ascom is leefstijlmonitoring. Dat zal vooral in 
Laarhoven ingezet worden. Het systeem wordt 
ingeregeld op het levensritme van de bewoner. 
Bewoners krijgen daardoor meer privacy en 
zorgmedewerkers hebben beter zicht op dat 
levensritme. Het is een omgekeerd principe, 
vergeleken met nu. Bedsensoren die we bij-
voorbeeld nu gebruiken, alarmeren ook als het 
niet nodig is. Een bewoner die soms 's nachts 
uren in de kamer dwaalt, geeft ook melding als 
deze ‘s nachts alleen even uit bed komt voor een 
toiletbezoek. Het nieuwe systeem kan in feite 
alles registreren, maar alarmeert enkel als dat zo 
is ingeregeld: als de bewoner bijvoorbeeld langer 
uit bed is. Ascom biedt nog iets nieuws: dwaalde-
tectie buiten Het Laar. We passen de leefcirkels 
aan. Leefcirkel 1 is heel Laarhoven, leefcirkel 2 is 
Het Laar met receptie en de vijvertuin erbij en 
cirkel 3 wordt een straal om Het Laar heen, voor 
een speciale groep bewoners, die daarvoor een 
gps-polshorloge krijgen.

Eind dit jaar start de uitrol als eerste in Laar-
hoven 1 en daarna volgen de twee andere 
etages, omdat in Laarhoven alle functionaliteiten 
standaard aangebracht worden. In Laarakker 
en vervolgens Laarzicht krijgen de bewoners 
alarmering uitgereikt en brengen we op maat 
leefstijlmonitoring of dwaaldetectie in de 
appartementen aan. Voorjaar 2022 zal heel 
Het Laar over zijn op Ascom.
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Het Laar krijgt 
een nieuw 
verpleegoproepsysteem 

HEEFT U EEN IDEE, TIP OF WENS VOOR AANGENAAM 
WONEN IN HET LAAR?

Over het gebruik van de tuin, het restaurant of misschien 
wel over de activiteiten in Het Laar? Het kan gaan om een 
langgekoesterde wens voor u maar ook om praktische tips 
waar meer bewoners blij van worden. We horen ze graag.  
U kunt daarvoor gebruik maken van de ideeënbus. Hoe het 
werkt? Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van 
Het Laar vullen tips, wensen en ideeën in op de kaarten die bij 
de brievenbussen achter de receptie of in Laarhoven hangen. 
De kaart post u vervolgens in de brieven ‘ideeën’bus. We 
kijken serieus naar alle binnengekomen wensen, tips en ideeën. 
En laten u weten hoe we ermee om zullen gaan. Anoniem 
insturen kan ook. We kunnen u dan alleen niet persoonlijk 
berichten over de afhandeling. Op deze manier geven we 
samen verder invulling aan Aangenaam wonen bij Het Laar!

Bedankt voor het meedenken!

De bewonersraad
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GEZOCHT: SCHAAKMAATJES
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
wordt er geschaakt in de Brasserie. Wilt u graag 
schaken, of kent u een bewoner, een familielid 
of iemand uit de wijk die graag schaakt? U bent 
van harte welkom bij de Schaakclub. Voor meer 
informatie kunt u Er-op-uit! raadplegen.

DANK JE WEL
Bijna vijf jaar woonde onze moeder in 
Laarhoven 1.  Daar was de tuin iets waar ze 
ontzettend van genoot.  Wekelijks nam Maarten 
de tuinman haar de tuin in. Voor zover mogelijk 
hielp zij hem, bijvoorbeeld met het water geven 
van de planten.  Bij mooi weer maar ook bij 
regen of bij sneeuw, ze ging mee!  Altijd met 
een blije glimlach op haar gezicht. 

Op 21 september is onze moeder overleden en 
als dank voor alle goede zorg konden wij geen 
beter geschenk bedenken dan een plant voor in 
‘haar’ tuin.  Die magnolia overhandigden wij op 
5 oktober aan Maarten en Carla, onze contact-
functionaris van Laarhoven 1.

Wij hopen dat er nog veel bewoners, samen 
met Maarten, van de prachtige binnentuin bij 
Laarhoven zullen genieten. 

Peter van Son, Marjo van Son en Roel Heemstra

Er-op-uit! 
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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 
over wonen en zorg is van maandag tot en met vrijdag geopend. 
De receptie van Het Laar is ook in het weekend geopend. 
Beide zijn bereikbaar op 013-4657700. 
Kijk ook op hetlaar.nl of op jijmaakthetmogelijk.nl 
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Mevrouw van Brunschot heeft 
de prijs van de zomerbabbelaar 
gewonnen: een mooi fruitpakket 
van Khalid Alrashafi!

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 is een 
cadeaubon van Het Laar.
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WOORDZOEKER

Wat moest er met vereende krachten opgevangen 
worden in het voorwoord van Lonneke?

Waar meldde Antoine Arts zich op 20 jarige leeftijd 
aan?

Wat vond er 14 oktober plaats in Het Laar, waarna 
Het Laar de drie Gouden Keurmerken kon behouden?

Op 1 oktober begon de week van de …

Wat at het kind in de Prent van de week liever dan snert?

Titel van het door Lies Zijlmans geschreven boek.
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FILIPPINE
Waar stond de zaak van Leo en 
Jeanne Vriens?

Wie luisterde de Nationale Burendag 
op 25 september op?

Wat moest Riet doen in ‘Sjaak en Riet’ 
toen de tillefoon ging?

Wie is de totaal leverancier van 
voedingsmiddelen voor onze horeca?  

Waar onthulde prinses Margriet het 
geschenk van de Stichting ‘Dank Helden 
van de Zorg’?

Wat word er de komende 4 maanden op 
het balkon op de 13e etage geïnstalleerd?

Wat werd er op 25 september gevierd?

Hoe heet de activiteit die Willem II verzorgt 
voor ouderen? 
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6

7
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VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL  

De Vrienden van Het Laar hebben een 
feestdag in petto. Maandag 8 november is 
het nationale mantelzorgdag. Mantelzorgers 
zijn o zo belangrijk voor onze bewoners. 
We zetten ze graag in het zonnetje en ver-
rassen ze met een mooi muziekoptreden in 
Chapeau! Houd u het activiteitenprogramma 
in de gaten voor de juiste data en tijden.

Verder willen we graag deze oproep plaatsen: 
hebt u nog mooie kunstwerken ter beschikking 
waar u niets meer mee doet? Tijdens de 
Kerstlaarmarkt richten we een kraam in om 
deze kunst te verkopen. De opbrengst is voor de 
Vrienden van Het Laar. Het maakt niet uit wat 
voor kunst het is, er is altijd wel een liefhebber 
voor te vinden. Informatie over de kerstmarkt en 
de kunstverkoop kunt u inwinnen bij Er-op-uit!

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 harte-
lijke dank. De Stichting Vrienden van Het Laar 
is aangemerkt als ANBI waardoor donaties 
financieel aftrekbaar zijn.

NOTEERT U ALVAST IN UW AGENDA: 
KERSTACTIVITEITEN HET LAAR 2021:

16-12 Kerst-Inn, het decemberfeest voor 
 onze medewerkers, vrijwilligers 
 en pensionado’s
20-12 Kerstdiner bewoners Laarhoven 
22-12 Kerstviering (ovb) en gezamenlijk 
 kerstdiner in Chapeau! voor de 
 bewoners 
24-12 Kerstviering en kerstsouper in 
 de Brasserie en Laarzaal 
 (maximale tafelgrootte 6 gasten)
25  & 26-12 Kerstdiner met familie in Chapeau! 
 (maximale tafelgrootte 6 gasten)
11-1-2022 Nieuwjaarsreceptie voor 
 bewoners en medewerkers
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ADSL
ADWARE
ALGOL
ALT GR
AMAYA
APPLET
ARPANET
ARRAY
BESTAND
BIOS
BLEUJ
BORLAND
BRONCODE
BROWSER
BZIP2
CALL STACK
CD-ROM
CHIPSET
CLIENTCOBOL
COMPUTER
COOKIE
CURSOR
DATABASE   
   PUBLISHING

DELPHI
DIGITAL OBJECT
   IDENTIFIER
DISKETTE
DOOM
DRIVER
DUALCORE
EPROM
ERIC RAYMOND
EXCEL
FREECIV
GALEON
GAME
GIGABYTE
GOOGLE
HOST
HTTP
HUBS
INTEL
JABBER
JAVA
JPEG
JUNKMAIL
KYLIX

LAPTOP
LISP
LYNX
MAC OS X
MEGAHERTZ
MODEM
MOSAIC
MOUNTEN
MUIS
MYSQL
NAAMRUIMTE
NAUTILUS
OPEN OFFICE
OPERA
ORACLE
PASCAL
PERL
POWERPC
PROCESSOR
QUAKE
QUEUE
RED HAT
RISC OS
SCANNER

SCHEME
SERVER
SIDUX
SIMM
SPAM
SUN MICRO-    
   SYSTEMS
SWITCH
TETRIS
TIM BER-
   NERSLEE
UNIX
UTF-8
VIDEOKAART
VIRUS
WACHTRIJ
WIFI
WIMP
WORD
WORM
XIMIAN
ZEBRA
ZIPPEN
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Donderdag 14 oktober vond in Het Laar de PREZO-eindaudit plaats. Een auditor van 
de organisatie Perspekt beoordeelde de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. 
De auditor sprak met bewoners, een mantelzorger, medewerkers en vrijwilligers van Het Laar. 

Ze was onder de indruk en zag dat er heel hard gewerkt is aan aandachtspunten uit haar vorige 
bezoek van oktober 2020. In haar terugkoppeling gaf ze aan dat Het Laar op een vernieuwende 
manier vorm geeft aan persoonsgerichte zorg. Ook de andere auditbevindingen waren positief. 
Het Laar wordt dan ook opnieuw voorgedragen voor het PREZO GOUDEN KEURMERK voor 
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Heel fijn om bevestigd te krijgen dat er zoveel goed gaat, 
zeker in een tijd waarin veel van de aandacht is uitgegaan naar de gezamenlijke strijd tegen 
corona. De auditor merkte expliciet op dat medewerkers het fijn vinden om in Het Laar te 
werken en dat zij trots zijn op wat ze doen. 

Om de positieve bevindingen te vieren, trakteerden we de 
medewerkers en vrijwilligers. Janneke en Musa namen 
het gebak voor iedereen in ontvangst. We willen 
iedereen heel hartelijk danken voor de inzet. 
Samen geven we elke dag opnieuw invulling aan 
een Aangenaam leven voor onze (wijk)bewoners 
en Aangenaam werken bij Het Laar.

De PREZO-eindaudit 
moet gevierd worden




