ACTIVITEITEN VAN DE MAAND DECEMBER 2021
donderdag 2 december * Modedag met Vander KloosterMode en Carma Ch 10.00 uur
Voetbalcafé Ajax – Willem II
vrijdag 3 december

* Pianoconcert Paul van Teeffelen

La 10.30 uur

* Laarbioscoop ‘Oorlogswinter’

Br 14.30 uur

vrijdag 10 december

* (6) Vertelling Marcel de Reuver

La 14.30 uur

zondag 12 december

* Kerstmarkt

Bi 11.00 uur

dinsdag 14 december

* Bloemschikken: Kerststukje maken

At 14.30 uur

vrijdag 17 december

* Laarbioscoop ‘It’s a wonderful life’

La 19.30 uur

zaterdag 18 december

Voetbalcafé AZ – Willem II

woensdag 22 december * Kerkviering op weg naar Kerstmis

Activiteitenoverzicht
december 2021

La 21.00 uur

La 20.00 uur
Ch 10.30 uur

* Kerstdiner

Ch 17.00 uur

vrijdag 24 december

* Pianoconcert Paul van Teeffelen

La 10.30 uur

vrijdag 25 december

* 1e Kerstdag kerstdiner

Ch 16.00 uur

zaterdag 26 december

* 2e Kerstdag kerstdiner

Ch 16.00 uur

woensdag 29 december Gespreksclub
vrijdag 31 december
iedere maandag
iedere dinsdag

Oudejaarsdag
Kerkdienst
Deze vervalt op maandag 20 december
De fruitspecialist Khalid Alrashafi
10.00

La 10.30 uur

La 10.30 uur
- 14.00 uur

Zie voor meer uitleg over de activiteiten andere zijde
La = Laarzaal Ch = Chapeau! At = Atelier 13e etage Bi = Binnenplein Br = Brasserie
Kosten van de activiteiten
Alle activiteiten zijn gratis met Laarpluspas. Als er (6) voor staat geldt:
Zonder LaarPluspas € 6,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze.

Iedere woensdag in december: Workshop kerstsok maken Atelier 14.30 – 16.00 uur
Voor € 10,20 bent u drie woensdagen (1, 8 en 15 december) creatief
bezig met het maken van een eigen kerstsok. Mocht u het leuk vinden
om het kerstboompje van de vorige workshop te maken, dan kan dit
ook nog. Deze hobbyobjecten zijn tevens erg leuk als kerstcadeautje
voor iemand anders
Zin om mee te doen? Geef uzelf op bij Er-op-uit!

Voor alle definitieve informatie: zie de vitrinekasten bij de liften op de begane grond,
het digitale bord op Het Binnenplein of bekijk de website van Het Laar:
www.hetlaar.nl.

Expositie De Doorloop

Van 22 december tot 28 januari exposeren de gasten van
Inloophuis Midden-Brabant. Dit is een sfeervolle huiskamer
waar iedereen met kanker, hun familie en naasten terecht
kunnen met hun eigen verhaal of deelnemen aan een
activiteit. Op twee dagdelen kunnen gasten ontspannen
schilderen. Vaak zie je hun gevoel terug in het schilderij.
Mooie werken van deze bijzondere groep die zeker door
iedereen gezien mogen worden.

Donderdag 2 december:
Modedag met Carma schoenen en uitverkoop Vander KloosterMode rondom Chapeau!
Carma Schoenen is aanwezig van 10.00 – 15.00 uur en Vander KloosterMode van 14.00 –
16.00 uur. Maak een keuze uit de mooie collectie voor een zachte prijs!
Donderdag 2 december: Voetbalcafé Ajax – Willem II Laarzaal 21.00 – 23.00 uur
Volg samen de uitwedstrijd van Willem II op groot scherm. In de rust zijn consumpties voor
eigen rekening en kunt u betalen met uw Laarpas. Let op! De tijd kan kort van tevoren nog
wijzigen, houd daarom de digitale schermen goed in de gaten!
Vrijdag 3 december:
Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 10.30 – 11.30 uur
Paul neemt weer graag plaats achter de piano in de Laarzaal om u te laten genieten van zijn
ballroom-piano-dansmuziek en vele bekende melodieën uit musicals.
Laarbioscoop ‘Oorlogswinter’ Brasserie 14.30 uur – 16.30 uur
Oorlogswinter is het verhaal van Michiel die in de laatste ijskoude winter van de oorlog
volwassen wordt. Zijn oom Ben, die in het verzet zit, is zijn grote voorbeeld en Michiel kan
niet wachten tot hij ook wat kan betekenen in de strijd tegen de bezetter. Een prachtige,
imponerende en ontroerende film van Nederlandse bodem.
Vrijdag 10 december:
(6) Vertelling Marcel de Reuver Laarzaal 14.30 – 16.30 uur
Presentatie Wereldberoemd in Tilburg! Een selectie uit de gelijknamige gedichtenbundel
waarin 20 beroemde Tilburgers worden uitgelicht. Met daarbij niet alleen de gedichten,
maar ook veel foto’s, anekdotes en levensverhalen van markante personen die de Tilburgse
geschiedenis ieder op eigen wijze kleur gaven. Terug naar het Tilburg van toen!
Voetbalcafé Ajax – Willem II Laarzaal 20.00 – 22.00 uur
I.v.m. de Covid19 maatregelen kunt u nu ook samen de thuiswedstrijden van Willem II op
groot scherm volgen. In de rust zijn consumpties voor eigen rekening en kunt u betalen met
uw Laarpas. Let op! De tijd kan kort van tevoren nog wijzigen, houd daarom de digitale
schermen goed in de gaten!
Zondag 12 december: Kerstmarkt Binnenplein 11.00 - 16.00 uur
Naast de ‘marktlieden’ die gebruikelijk op de maandelijkse markt aanwezig zijn, vindt u deze
keer een groter aanbod met o.a. vele soorten cadeauartikelen. Kom gezellig shoppen in
kerstsfeer. Denkt u er aan om contant geld mee te nemen, zodat u uw aankopen kunt
afrekenen?
13e

Dinsdag 14 december: Kerststukje maken Atelier
etage 14.30 - 15.30 uur
Gezellig om met de kerstdagen een kerststukje in huis te hebben, zeker als u dit zelf maakt!
Schrijf u vóór vrijdag 10 december in bij Er-op-uit! en betaal € 3,60 bij de receptie. Let op!
Als u zich niet op tijd inschrijft, kunnen wij geen bloemen voor u bestellen en kunt u helaas
niet deelnemen. Vergeet ook niet een potje mee te nemen voor uw bloemstuk.

Vrijdag 17 december: Laarbioscoop ‘It’s a wonderful life’ Laarzaal 14.30 – 16.30 uur
De populairste ster van Hollywood werkt samen met Amerika's favoriete regisseur en samen
maken zij één van 's werelds meest geliefde films. It's a wonderful life is de ultieme 'feelgood'-film. Met de onvergetelijke James Stewart als George Bailey, de man die het mooiste
kerstcadeau ooit krijgt. Een grootse bezetting met onder andere Donna Reed en Lionel
Barrymore. Dit warme kerstverhaal werd geregisseerd door de onsterfelijke Frank Capra en
zowel fans als critici noemen deze prent één van de mooiste films.
Zaterdag 18 december: Voetbalcafé AZ – Willem II Laarzaal 20.00 – 22.00 uur
Voor info zie zaterdag 4 december.
Woensdag 22 december:
Kerkviering op weg naar Kerstmis Chapeau! 10.30 uur
Voorganger is Hans Strijards. Na afloop kunt u gezamenlijk koffie/thee drinken met
Weihnachtsstollen.
De bibliotheek is op deze ochtend gesloten en het handwerken gaat niet door.
Kerstdiner Chapeau! ontvangst 17.00 uur
* Bewoners van Laarzicht en Laarakker kunnen deelnemen aan het kerstdiner. Het
inschrijfformulier waarmee u zich kunt inschrijven zult u nog ontvangen.
* Bewoners die niet hieraan deelnemen krijgen op maandag 20 december het kerstdiner
geserveerd in het appartement.
* Bewoners van Laarhoven en de bezoekers van de Laarsuite krijgen op maandag 20
december een sfeervolle kerstactiviteit inclusief kerstdiner aangeboden.
Restaurant Chapeau! is de gehele dag gesloten en de avondmaaltijd in Chapeau! vervalt. U
kunt tussen 13.30 – 17.00 uur koffie/thee drinken in de Brasserie en eventueel van de
maaltijd gebruikmaken in uw appartement.
Vrijdag 24 december:
Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 10.30 – 11.30 uur
Paul neemt weer graag plaats achter de piano in Het Laar om u te laten genieten van zijn
ballroom-piano-dansmuziek.
Kerstmis met gebedsviering Chapeau! 16.00 – 17.00 uur
Voorganger is geestelijk verzorger Paulien van Bohemen. Na afloop bent u uitgenodigd voor
een kopje koffie/thee met een worstenbroodje. Heeft u gereserveerd voor het feestelijk
kerstsouper via het inschrijfformulier dat u zult ontvangen, dan bent u om 17.30 uur van
harte uitgenodigd.
Zaterdag 25 december en zondag 26 december : Kerstdiner Chapeau! 16.00 uur
Het kerstdiner is voor alle bewoners die hiervoor gereserveerd hebben middels het
inschrijfformulier dat u zult ontvangen. Voor deze kerstdiners hebben wij een beperkt aantal
plaatsen, dus vol = vol. Tevens is het mogelijk om de warme maaltijd te gebruiken.
Vrijdag 31 december Oudejaarsdag
Restaurant Chapeau! is op normale tijden geopend, maximaal 6 personen per tafel.
Oliebollen en appelbeignets zijn verkrijgbaar via Prins Heerlijk.

