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Een creatief nieuwjaar toegewenst!
Beste lezers van de Babbelaar,
In het voorwoord van de vorige Babbelaar keek
ik al even terug op de zomervakantieperiode,
waarin er door medewerkers en vrijwilligers zo
ontzettend hard gewerkt was.
In deze Babbelaar, aan het einde van het jaar,
wil ik samen terugkijken op de successen van
2021. Want hoewel onze vrijheden op diverse
momenten door Coronamaatregelen flink
ingeperkt waren, kunnen we dankzij een
tomeloze inzet van eenieder ook met gepaste
trots terugkijken op mooie resultaten.
Daarbij denk ik aan de wijze waarop Het Laar
de Coronavaccinatie en de booster voor bewoners heeft kunnen regelen, het organiseren
van activiteiten zoals bijvoorbeeld de voorjaarsdiners in Chapeau!, de vrijwilligersbijeenkomst
en de Dag voor de mantelzorger. Tevens kregen
we groen licht voor de nieuwbouw en behouden we de Gouden Keurmerken.
Maar het meest trots ben ik op de dagdagelijkse
gang van zaken in Het Laar. We zijn steeds meer
met elkaar in gesprek over hoe we de dingen in
Het Laar aanpakken. In alle teams, met bewoners,
bezoekers en vrijwilligers: sámen zetten we elke
dag alles op alles om een aangename dag te
creëren. Een dag die het waard is om geleefd te
worden. Stijlvol, bruisend en verzorgd. Voor al
dat enthousiasme, die inzet en het doorzettingsvermogen ben ik ontzettend dankbaar.
Ik hoop dan ook dat Het Laar ook in 2022 op
uw steun mag rekenen. Samen gaan we er een
nog mooier jaar van maken vanuit het motto
Aangenaam leven met Het Laar én Aangenaam
werken bij Het Laar.
Ik wens u gezellige en
vrolijke feestdagen en
het allerbeste voor 2022!

Dit najaar is een nieuwe traditie geboren:
de creatieve workshop. Iedere woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur is er in het
atelier op de 13e etage een speciale creatieve
activiteit. Voor € 10,- kunnen bewoners
op de woensdagen iedere maand aan een
nieuw werkstuk werken. Wat dit werkstuk
is kunt u lezen in het activiteitenoverzicht.
Iedere maand kunnen bewoners kiezen
of ze deel willen nemen. In december werd
een kerstsok gemaakt. U weet wel, zo’n
grote sok waarin kleine cadeautjes passen.
De laatste weken van november creëerde
een groep bewoners eigen versiering voor
een klein kerstboompje.
De weken daarvoor stond het maken van
een dromenvanger op het programma en
in oktober konden bewoners een dienblad
mozaïeken. Deze hobbyobjecten zijn vaak
ook erg leuk om als cadeautje te maken
voor iemand anders.

In januari gaan we een vaas beschilderen
met glasverf. Heeft u zin om mee te doen?
Geef uzelf op bij Er-op-uit! Deze activiteiten
kunt u ook eventueel financieren via de
Meedoenregeling van de gemeente Tilburg,
zodat het ook voor mensen met een kleine
beurs mogelijk is om activiteiten te ondernemen. Meer informatie daarover vindt u
op www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/
meedoenregeling/
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Corona of geen Corona, Het Laar blinkt elk jaar uit met kerstmis. Overal staan prachtige kerstbomen en
hangt er mooie versiering, zoals elk jaar door vrijwilligers en medewerkers verzorgd. Gelukkig kunnen we
het grootste deel van de kerstactiviteiten in Chapeau! door laten gaan. Weliswaar zonder familie, maar wel
samen met de andere bewoners. We wensen u een fijn kerstfeest toe!
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Het atelier op de 13e etage staat de
bewoners sowieso ter beschikking om
zelf creatieve hobby’s te beoefenen.
Ze kunnen daar iedere dag van de week
terecht. Doordeweeks is er vaak gezelschap
en begeleiding aanwezig. Informeert u bij
Er-op-uit! over wat u allemaal nog meer
kunt doen op de 13e etage. We wensen
u een prettige kerst en een creatief
nieuwjaar toe!
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De kerstgedachte van Paulien
Kerstmis: feest van licht.
Voorbij is de kortste dag.
Vanaf nu lengen de dagen.
Vanaf nu gaan we de
goede kant op.
Kerstmis: het begin van
het einde
Het begin van het einde
van de donkere dagen.

Wat hebben Willem II en Het
Laar
met elkaar gemeen?

Voor velen in Het Laar is ze inmiddels een vertrouwd gezicht: Paulien van
Bohemen. Bewoners vinden het leuk, zo’n jonge vrouw als geestelijk verzorger. Ze doet de paasviering en zal deze kerst de viering op 24 december
in Chapeau! en in Laarhoven doen. Vorig jaar stond ze tijdens de lockdown
nog in haar gebedsmantel bij het bushokje om voor de bewoners van
Laarakker de dienst buiten te verzorgen. Voor de bewoners van Laarzicht
en Laarhoven verzorgde ze de dienst vanuit de tuin bij de entree en op
de vlonder bij de vijver. Wie is deze jonge vrouw ?
Paulien vertelt hoe ze bij Het Laar kwam.
“In 2013 liep ik stage bij Thebe. Een collega
van mij verzorgde namens Thebe bij Het Laar
de vieringen in Laarhoven. Ik mocht dat van
haar overnemen. Eerst drie uur per week,
daarna zes. Familie benaderde me ook voor
individuele geestelijke verzorging van hun
naaste. De aanvragen liepen op en uiteindelijk
bood Het Laar me een contract voor 20 uur
per week aan. Sindsdien besteed ik ongeveer
een derde van mijn uren aan vieringen en
twee derde aan geestelijke verzorging van
de bewoners.”

Hbo Theologie

Paulien is 39 jaar en getrouwd met Rolf.
Ze wonen in de Reeshof. Ze is geboren in
Tilburg en begon na het Mill-Hill College aan
een universitaire studie Theologie. “Maar

dat beviel niet. Het was zo theoretisch, ik was
op zoek naar menselijk contact.” Ze rondde
uiteindelijk hbo Verpleegkunde af en werkte
een tijdje in de psychiatrie. “Ik merkte dat ik het
liefst met mensen in gesprek ben over zingeving
en betekenis geven aan het leven. Daarom ging
ik toch weer theologie studeren, maar dan op
het Hbo. En dat was echt een schot in de roos.
Daar leerde ik dingen als ‘hoe schrijf je een
preek?’ en ‘hoe houd je een groepsgesprek?’
etc. Allemaal heel praktische zaken waar ik nu
elke dag nog profijt van heb.”

de echte katholieke rituelen goed leren
kennen en toepassen. Ik doe nu bijvoorbeeld
nog steeds uitvaarten.”

Vieringen in Laarhoven

Paulien vertelt dat de meeste bewoners van
Het Laar van huis uit katholiek zijn. Sommigen
gaan nog naar hun eigen kerk, of naar de wekelijkse mis in Het Laar. Ook zijn er bewoners die
tijdens hun leven zijn gestopt met de kerkgang.
“Soms komt die regelmaat weer terug in Het
Laar. De maandagochtendmis is voor velen een
fijn moment als start van de week. De vieringen
die ik in Laarhoven verzorg zijn voor mensen
ook een moment van herkenning en samenzijn.
Mensen met dementie gedijen heel goed in de
structuur van zo’n viering. Ook al gingen ze niet
meer naar de kerk, ze herkennen het wel weer
en dat brengt rust of geeft troost.”

Paulien deed veel ervaring op in het parochieel
werk. Voordat ze bij Het Laar kwam, werkte
ze in de Parochie Peerke Donders, met name
in locatie de Lucaskerk. Paulien: “Er zijn best
een aantal bewoners die mij nog kennen uit
de parochie. Ik heb zoveel geleerd daar. Ik heb
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Samen mijmeren

In haar werk als geestelijk verzorger in Het Laar
heeft Paulien vaak individueel contact met de
bewoners, soms ook met de familie. “Bewoners
zijn vaak bezig met zingevingsvraagstukken.
In de gesprekken zoeken we niet naar oplossingen, maar mijmeren we over vragen als:
‘Wie ben ik nu ik dementie heb? Wat doet het
met me om afhankelijk te zijn van zorg? Hoe
kijk ik terug op mijn leven? Waar word ik blij
van? Of boos? Hoe kijk ik tegen de dood aan?
Wie zijn mijn steun en toeverlaat?’ Soms is het
genoeg als ik in stilte bij iemands wanhoop of
verdriet ben. Er zijn niet altijd woorden en al
helemaal geen pasklare antwoorden. Ik heb het
geluk dat Het Laar één locatie is, dat ik er snel
en makkelijk voor de bewoners kan zijn en geen
tijd kwijt ben aan reizen. Ik ben heel tevreden
met mijn werk in Het Laar.”
5
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Mevrouw Iet PiersonCartigny

Een reislustige
dame…

Mevrouw Iet Pierson-Cartigny, al veertien
jaren woonachtig in Het Laar, heeft een
bijzondere hobby. Naast bridgen en in de tuin
van Het Laar het ‘putten’ bedrijven, brengt
ze op gezette tijden een bezoek aan dochter
Lieke en haar gezin in Canada.
Ton, de echtgenoot van Lieke, had enkele
jaren geleden van Philips uit Eindhoven een
uitnodiging gekregen om in het zuiden van
Canada een nevenvestiging op te starten.
Toen het bedrijf goed draaide, vertrok het
gezin naar het meer noordelijk gelegen
Calgary. De familie is goed geïntegreerd.
Zo is Ton sinds kort gemeenteraadslid in zijn
woonplaats. En ook al zijn Iets kleinkinderen
in Nederland geboren, in Canada hebben ook
zij hun weg gevonden. Een van haar kleindochters is captain/piloot geworden voor
een luchtvaartmaatschappij.

Mevrouw Pierson met Lieke, Ton en hun kinderen
en kleinkinderen.
denken
Een mooi aan

Enkele jaren geleden bracht Iet met haar
man Evert geregeld een bezoek aan Canada.
Sinds Evert vier jaren geleden is overleden,
maakte ze de verre reis een keer met haar
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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

Canada, een prachtig land met zeer veel
natuurschoon. Iet vertelt over het uitzicht
van de plaats waar de familie nu woont. Er is
daar zoveel ruimte, je kunt zo ver weg kijken.
Calgary vormt de toegangspoort tot de Rocky
Mountains en beroemde natuurparken. Ze
bezochten ook het Royal Tyrrell Museum, een
van de belangrijkste musea over dinosauriërs.
Maar de meeste tijd genoot de familie vooral
van het samen zijn, ze verbleven dan ook veel
in het huis van dochter en schoonzoon. “Ik
hoop dat Corona snel voorbij is en dan wil ik
wel wéér eens een keer naar Canada,” vertelt
Iet. Hopelijk komt die tijd er snel aan…
Jos Naaijkens

Museum
Royal Tyrrell

Rocky Mou
ntains
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Met het jo
ngste
achterklein
kind

dochter Marie-Louise en een keer met een
nichtje. Helaas gooide Corona de afgelopen
twee jaar roet in het eten. Maar zodra het kan,
dan gaat ze weer naar Canada. Van de meeste
reizen heeft Iet mooie fotoboeken samengesteld. Ze geven een goede indruk van de
‘uitstapjes’. Iet geniet er nog iedere dag van.

Slaoj meej aaj mee jèùn meej èèrepel
Gezondheid in het nieuwe jaar en eten op je bord.
Ho ho zei toen mijn nicht Sofie, zo erg is het nu ook
weer niet. Zolang de kraan nog water geeft, kom ik
geen soep te kort.
De tekst geeft aan hoe belangrijk ooit het voedsel op
het bord, de dagelijkse kost, geweest is toen de welvaart
nog niet vanzelfsprekend was. En al was het soms
behelpen, vooral voor de vrouwen die de keuken
bestierden, er is in deze prent ook volop optimisme.
Zolang er water uit de kraan komt, zal er soep zijn.
Ach ja, soms is dat lawaaisoep, maar soep zal er
altijd zijn.
Soep is hoop en hoop is vertrouwen in de toekomst.

Na Het Laar lonkt de horizon
Na 25 jaar nam ze 7 december jl.
afscheid, receptioniste Anita van Zon.
Wie kent haar niet? Ze is 64 jaar, haar
man is 67 jaar. Eigenlijk wilde ze niet
stoppen met werken, maar de wijde
wereld lonkt: “We zijn nog jong en
willen nu van onze vrijheid genieten.”

Uit het Tilburgs Prentebuukske van Cees Robben,
30 december 1983.

Wat betekent die vrijheid voor Anita? “We
denken in kleine stapjes, door Corona. Maar
we hebben onze camper al goed uitgeprobeerd in eigen land. De reis gaat verder
Europa in, daar is nog zoveel te ontdekken.
Met een camper ben je zelfvoorzienend. Of
je nu in Nederland bent of ergens anders, je
moet toch opletten met Corona. Wij zijn ook
al meerdere keren naar India en Australië
geweest. Die verre reizen doen we voorlopig
nog niet.” Waar Anita als eerste echt naar
uitkijkt, is het lezen van een boek. “Dan installeer ik me op de bank om een boek in een
dag uit te lezen, heerlijk als dat kan!”

Ons kerstdieneej dees jaor…
Gevulde kerstkip met cranberries en walnoot.
Stoofpeertjes met prosecco en vanille.
Pompoenijstaartjes met butterscotchsaus.
In mèggeziens van de suuper kunde die gerechte
teege kerst wel ’s aontreffe. De vertaoling van de
ingreejdiejente hebbe ze vergeete d’r bij te zette…
Want wè is naa ‘t verschil tusse ’n kerstkiep en ‘n gewoone kiep?
Wè bedoele ze trouwes meej prosecco?
En dan pompoen-èèstaortjes. Pompoene heure toch tèùs bij Hèlloowien…

Anita: “Ik heb heel graag in Het Laar gewerkt.
Er was geen dag dat ik met tegenzin aan de
slag ging.” Ze deed meer dan receptiewerk.
Ze ondersteunde het Servicebureau en de
roosteraar als er sprake was van nieuwe
systemen waarin informatie omgezet moest
worden. En ze zat vijf jaar in de OR. “Ik ben
daar gewoon ingestapt en dat was erg boeiend. Je leert daar heel veel van. Het Laar is
een mooie organisatie. Ik zal mijn collega’s,
de bewoners en hun familie erg missen!”

As ammeteurkok te moejlek veur mèn om dè meej kerst te maoke.
Ik haaw ‘t mar bij pastinaaksoep meej truffelsoldaotjes.
Gegrilde zallemfieleej in ’n cajunmarinade.
En as naogerecht tieramiesuu meej in espresso gedrenkte lange vingers,
roomige mascarpoone en zoete marsalawèèn…
Jos Naaijkens

Jarenlange steun en toeverlaat voor bewoner
en collega! Zijn vrouw José Snels zette in het
najaar van 2020 al een punt achter haar baan
als medewerker cliëntadministratie, na bijna 40
(!) jaar in Het Laar. Het pensioen bevalt haar
uitstekend, weet Kees.
Kees is 64, José is 67 en ze heeft de lijst met
klussen voor Kees al klaarliggen als hij thuiskomt,
zegt hij met een knipoog. “Maar ik ga eerst vier
weken niets doen en dan aan de slag. We gaan
ook op vakantie: door Corona staat onze caravan
nu op een camping bij Valkenburg, maar zodra
het kan trekken we naar Portugal, Spanje en
Frankrijk. We hebben ook twee kleinzoons waar
we ’s woensdags op passen: Sven van 3 en baby
Mick. We zullen ons echt niet vervelen.”
Kees: “Als installateur begon ik 35 jaar geleden
in Het Laar. Het leuke tot op de dag van vandaag is nog steeds de afwisseling in het werk.
Wij doen alles, van elektra tot verwarming tot
alarmoproep. Ik heb in Het Laar de eerste computer nog zien komen, nu is veel gedigitaliseerd.
Het mooie van Het Laar is dat je veel zelf kunt
beslissen. De zelfregie in ons werk is groot en de
lijntjes zijn kort. Daarbij ken ik ook de bewoners
en hun familie. Daar bouw je een band mee op.
Het Laar is een hele fijne plek!”
9
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En nog een oudgediende had 23
december zijn laatste werkdag. Hij is
maar liefst 35 jaar in dienst: Kees Snels,
hoofd technische dienst.
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geeft energie en verbindt!“

En die verbintenis vindt Angelina Bal, zangeres in de band Push Music,
heel bijzonder. Angelina en haar man Charles hebben met Push al veel
feesten in Het Laar opgeluisterd. “Samen herinneringen maken, dat is
wat me blij maakt. Met onze muziek zorgen we ervoor dat belangrijke
momenten voor mensen mooie herinneringen worden. Tijdens een optreden
geef ik veel maar ontvang ik ook energie van het publiek, jong of oud.“
Angelina is 56 jaar geleden geboren in Rheden.
“Op de basisschool zong ik al Boney M, en
vanaf mijn 14e werd dat serieuzer en nam
ik zangles. Niet lang erna ben ik bij Push
gegaan.” De band Push Music is in Harderwijk
opgericht. “Door mijn zus en haar man,
nu mijn ex-zwager.
Met de muziekinstallatie op de bakfiets gingen
we naar optredens. In de loop der jaren is de
samenstelling hier en daar wat veranderd.
Mijn ex-zwager ging uit de band en Charles
kwam in zijn plaats. Uiteindelijk hebben wij
Push Music voortgezet. Charles en ik zijn nu al
weer 30 jaar getrouwd. We hebben elkaar dus
echt in de muziek gevonden. Als Push treden
we op in een samenstelling variërend tussen

Met de band heeft Angelina vaak opgetreden
in Het Laar. “Dat is gestart met de kerstbijeenkomsten voor de bewoners. We zijn ook jaren
van de partij geweest tijdens de Kerst-inn voor
de medewerkers. Er wordt dan flink gedanst
en we krijgen verzoekjes variërend van Corry
Konings tot Bruno Mars. Allemaal even leuk.”

de twee en vijf personen en zingen in het
Nederlands en Engels maar ook in het Spaans,
Duits of Frans.
Angelina is niet alleen bekend vanwege
haar muziek. Voor bewoners, vrijwilligers en
collega’s is ze een bekend gezicht in Het Laar.
Ze werkt hier al 19 jaar als salarisadministrateur.
In die tijd is er wel een en ander veranderd.
Angelina: “Toen ik bij Het Laar begon waren
we nog maar met paar ‘kantoor’ collega’s. Een
klein groepje, dus het was ook heel gebruikelijk
dat je elkaar hielp en bijsprong waar nodig.
Het Laar is enorm gegroeid. Ik werk inmiddels
met mijn 4e salarispakket. Dat zijn toch ingrijpende wijzigingen.”

Eigenlijk is muziek een wat uit de hand gelopen
hobby, het betekent veel voor Angelina. “Ik ben
de hele dag met cijfers bezig, dus muziek is
een heerlijke uitlaatklep. Een optreden is
heel intensief, een heerlijk moment om even
nergens anders aan te denken. Voor mezelf en
voor het publiek. Na een optreden voel ik me
echt moe maar voldaan.”

10

Hoe viert Angelina dit jaar kerst ondanks
Corona? “Ik ben dol op versieringen en met
kerst pak ik flink uit. Ik haal graag de gezelligheid naar binnen. Ik verwacht dat ik de
komende kerstdagen alle tijd heb voor mijn
andere hobby, Indonesisch koken. Onze dochter
Limor (28) houdt ook van koken dus ik zie ons
deze kerst heerlijk samen in de keuken staan.
Daarbij mag een lekker muziekje natuurlijk niet
ontbreken. In huize Bal staat vanaf november
de muziekinstallatie in de woonkamer, vanaf
dat moment oefenen we de kerstnummers!”
Nu maar hopen dat we in de toekomst weer
mogen genieten in Het Laar van optredens van
Angelina en haar band!
11
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Nieuws en
korte berichten

DAG VAN DE MANTELZORG

8 november was het de nationale dag van
de Mantelzorg. De Vrienden van Het Laar
bedankten de mantelzorgers van onze
bewoners die dag met een optreden van
duo ’t HuisTheater. Met sketches, dans en
conferences houden deze twee rasartiesten het erfgoed van Annie M.G. Schmidt
levend. Het was een heerlijke voorstelling
waar de mantelzorgers en onze bewoners
echt van genoten!

HOOG BEZOEK

1 december bracht de Sint
een bezoek aan Het Laar om
de kinderen van de medewerkers te verrassen. Bij de
hoofdentree zat de Sint op
zijn troon onder de luifel;
de Pietjes ontvingen de medewerkers die met hun kinderen in hun auto langs de
Sint reden. Het bezoek was
met deze drive-in tot in de
puntjes geregeld. Met dank
aan Cees Cornelissen voor
de foto en personeelsvereniging de Laarmakkers voor
de perfecte organisatie.

T SAMEN MET
HOPPENBROUWERS BOUW
ING
HET LAAR AAN VERDUURZAM
ber vervangen
cem
Drie verwarmingsketels zijn 8 de
Op dit moment
door twee energiezuinige ketels.
op de 13e etage
werkt de firma Hoppenbrouwers
in 2022 twee nieuwe
aan een staalconstructie, waarop
rden. Daarvoor zal
warmtepompen geïnstalleerd wo
erplaats komen
opnieuw een hijskraan op de parke
te staan.
ompen wordt
De elektriciteit voor deze warmtep
de parkeerplaats en
geleverd door de nieuwe trafo op
Laarhoven. Het Laar
de zonnepanelen op het dak van
s, maar hanteert
is daarmee nog niet volledig gasloo dt plaats door
vin
een hybride systeem. Verwarming
Door deze ingreep
elektriciteit, met gas als back-up.
et in de verduurhebben we weer grote stappen gez
zaming van het gebouw.
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TECHNIEK ZORGT

15 december is in Laarhoven een nieuw verpleegoproepsysteem van Ascom in gebruik genomen.
Deze techniek vervangt het systeem dat Het Laar ruim 10 jaar geleden in gebruik nam en aan vervanging
toe was. Dat systeem was toen al vooruitstrevend en zorgde ervoor dat bewoners met dementie kunnen
gaan waar ze willen. Enkele bewoners met een polsbandje kunnen hun etage of Het Laar niet verlaten.
Met het nieuwe systeem kunnen we deze leefcirkels verder uitbreiden. En als een bewoner met het polsbandje een alarmoproep doet, kan de medewerker nu ook zien om wat voor soort alarmoproep het gaat
en waar in het gebouw de bewoner alarm slaat. Nieuw is ook de leefstijlmonitoring door de inzet van
bewegingssensoren. De inzet van sensoren en het tijdsinterval kan voor elke bewoner en sensor anders zijn.
De sensoren worden in Laarhoven in ieder appartement geplaatst en staan aan indien nodig. Op andere
afdelingen kunnen in een volgende fase sensoren op maat in een appartement worden aangebracht.
Bewoners houden hun privacy en medewerkers worden gealarmeerd als er zich onverwachte zaken voordoen. Het uitgangspunt blijft Aangenaam wonen, leven met zoveel mogelijk bewegingsvrijheid in veiligheid.
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Het Huis der
Duizend Likeuren
Bij de draaibrug van de Prinsenhoeven
in Tilburg lag onder aan de kanaaldijk
ooit een café met de naam ‘Het Huis
der Duizend Likeuren’. Over de eigenaar
van het café, Kees den Reijer, werd
wel gezegd dat hij tijdens de oorlog zijn
geld verdiend had met smokkelen van
sterke drank. En daarom zou hij zijn
zaak deze naam gegeven hebben.
Op het dak liet hij een enorme neonreclame monteren.
Het pand werd in 1868 gebouwd. Het kreeg
achtereenvolgens de naam ‘Veehandel’, ‘Het
Fortuin’ en pas in 1945 ‘Het Huis der Duizend
Likeuren’.

CAFÉBAAS KEES DEN REIJER

Misschien wel omdat zijn achternaam den Reijer
was had Kees een bijzondere gewoonte. Iedere
dag reed hij in een smetteloos ruiterkostuum
pontificaal op zijn paard over de middenberm
van de Ringbaan Oost heen en weer te draven.
Zijn paard, een bruine ruin, luisterde heel toepasselijk naar de naam ‘Whisky’.
Kees was altijd goed gekleed, had een sjiek
voorkomen. Daarom werd hij ook wel ‘de baron
van Tilburg’ genoemd.

ARTIESTENCAFÉ

Het café van Kees bood lange tijd een welkom
onderdak aan beeldende kunstenaars. De broers
Frans en Kees Mandos, Nico Molenkamp, Jos
Zeegers, Jan Dijker en Joost Sicking waren er kind
aan huis. Soms schoof architect Noud Heerkens
aan. Er was altijd veel vertier. In 1954 werd het
artiestencafé officieel geopend. Kees den Reijer
was bereid om zijn eigen spullen van de muur
te halen en er kunstproducten van de bezoekers
voor in de plaats te hangen. Buiten op het terras
stonden royale zitstoelen. Iedere kunstenaar had
zijn eigen stoel beschilderd in de kleurrijke stijl
van Karel Appel.

Kerstgroepen
van over de hele wereld…
Het is woensdag 24 november als ik binnenstap in het museum ‘De Vondhoeve’
gevestigd in een imposante boerderij
aan de Vond 49 in Poppel, net over de
grens bij onze zuiderburen. Peer Tijssen,
altijd aanwezige vrijwilliger en zwager
van de eigenaar van de hoeve, Peer
Antonis, heet me welkom en vertelt.

Ansichtkaart (1954)

MODELLEN

Veel beeldend kunstenaars kunnen niet zonder
modellen. Bij de bezoekers van het artiestencafé
was dit niet anders. Het verhaal deed de ronde
dat na een uitbundig feest een model naakt in
het kanaal was gegooid. Onder de heren kunstenaars ontstond een langdurige discussie wie haar
uit het kanaal ‘mocht’ redden. De betreffende
dame was bijna verdronken…

Sinds 1986 bestaat de zaak Antonis: verhuur
van toiletwagens, marktkramen en kantoorunits in Hooge Mierde, thans gevestigd in
Goirle en gerund door dochter en zoon.
Door de jaren heen werden er in de Kempen
voor het bedrijf van Peer Antonis velerlei namen
verzonnen waarvan er één is blijven hangen:
Peer Pis… Iedereen weet precies wie u bedoelt
als u het over Peer Pis hebt. Doordat ze niet
alleen toiletwagens maar ook marktkramen
verhuurden en plaatsten, kwam Peer veel in
aanraking met marktkooplui die dikwijls wat
meebrachten waarin Peer geïnteresseerd was.

Aan het eind van de jaren zestig kwam het café
leeg te staan en in 1972 werd het gesloopt.
De schrijver-tekenaar Cees Robben heeft
het artiestenleven in een prent vastgelegd.
Jos Naaijkens

De Vondhoeve heeft rond de kerst een speciale
tentoonstelling. Er worden van 22 december tot
en met 9 januari (met uitzondering van eerste
Kerstdag en Nieuwjaarsdag) 80 kerstgroepen van
over de hele wereld tentoongesteld. Publiek is
dagelijks welkom tussen 10.00 en 20.00 uur. De
toegang is gratis, volg de borden ‘Tentoonstelling
kerstgroepen’. Komt u met een grotere groep
kijken, dan wordt het aanmelden van uw groep
gewaardeerd, dat kan via tel. (06) 53 72 46 98
of (06) 40 17 32 66. Koffie of een drankje zijn
tegen een gereduceerde prijs te verkrijgen.
Meer van de Vondhoeve vindt u
op facebook.com/vondhoeve.
Peer en Peer heten u alvast
van harte welkom!
Bep Dierckx de Bont

‘VONDHOEVE’

Toen de familie Antonis rond de eeuwwisseling
naar Poppel verhuisde, begon de verzamelwoede
bij Peer grootse vormen aan te nemen: de ‘Vondhoeve’ was geboren. Sinds 2014 is de hoeve voor
publiek geopend. In het museum gaat u terug in
de tijd. U treft er veel boerengereedschap, oude
brommers en brandweerwagens en nog veel
meer dingen uit vervlogen tijden.

Bronnen: www.dewaterkantvantilburg.nl en www.cubra.nl
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De bewonersraad

Engel Gabriël

Toon Hermans heeft ooit eens een
prachtig lied geschreven over de Engel
Gabriël. Misschien kent u het nummer.
Het gaat over geloof en hoop als het
niet allemaal meezit. We hebben Toon’s
tekst hieronder afgedrukt en er een
klein stukje aan toegevoegd. Want dit
jaar zit het weer niet mee met Kerst.
Maar we hopen dat u door de Engel
Gabriël en al die andere engelen in Het
Laar tóch een fijne kerst kunt beleven.

En onder glazen stolpen zag ik de Madonna
staan. Er brandde dan een lampje bij en
voor het slapen gaan. Werden alle kinderen
gewassen in de teil. En dan het Onze Vader
knielend op 't koude zeil.

Ik had een eigen engel en die heette Gabriël.
Die engel had ik nodig want ik kneep 'm als de
hel. Hij sloeg meteen zijn vleugels uit bij elk
gevaarlijk spel. Een heilig soort gevogelte:
mijn engel Gabriël.

En ook al is Kerstmis wederom heel anders
dit jaar. Een Engel als Gabriël zorgt toch voor
warmte in Het Laar. In onze gemeenschap waar
ook nu de kerstboom staat. Wensen wij u fijne
en vredige dagen vanuit de Bewonersraad.

Toch heb ik wel eens heimwee naar mijn engel
Gabriël. Ik heb hem wat verwaarloosd: dat is
waar, ik weet 't wel. Maar zit ik in de piepzak,
in de rats of in de rouw. Dan roep ik net als
vroeger: Gabriël, waar zit je nou.

Kerstmis in 1934

Uit: ‘Als het kind in mij’, van Lies Zijlmans

De geboorte van een nieuw leven. 24 december in 1934 werd ik geboren in de
bedstee van mijn ouders in Kommerstraat nr. 3 in Tilburg. Het negende kindje,
'n fonkelnieuw begin in een teer velletje. Want mijn gewicht was maar twee
pond en twee ons, ik was twee maanden te vroeg geboren.
De zuster verzorgde mijn moeder, maar niet mij! Ik kreeg ook geen voeding en warme kruik.
“Ik heb het lakentje over haar lichaampje gelegd zodat ze in kan slapen”, zei de zuster toen ze
klaar was met haar werk en naar huis ging. “Gelukkig”, dacht mijn moeder, haalde mij uit het
ledikantje en legde mij tegen haar warme blote lichaam. “We gaan er samen voor vechten”,
moet ze gedacht hebben.

BOOSTER
We hebben weer belangrijke stappen gezet in de strijd tegen
Corona: de intensieve zorg bewoners ontvingen 1 december
de boosterprik. Vervolgens waren op 10 december de
verzorgingshuisbewoners en de huurders aan de beurt.
Wat is een boostervaccinatie?
De boostervaccinatie is een ‘oppepper’ van de basisvaccinatie
met Pfizer/BioNTech. De effectiviteit van het in Het Laar
toegediende Pfizer-vaccin is op dit moment nog steeds hoog.
Na een tijdje neemt de bescherming echter af. De bewoners
krijgen daarom een extra vaccinatie aangeboden, zodat ze
goed beschermd blijven tegen corona. De vaccinatie werd
gegeven in de vertrouwde omgeving van Het Laar.
Het vaccinatiemoment werd ondersteunend door extra
aandacht met een kopje koffie en wat lekkers.

Dat kleine kindje was ook zo benieuwd natuurlijk hoe het daar buiten was. Kerstmis geeft
zoveel gezelligheid, daar wilde ik bij zijn. Toen vader thuis kwam vroeg hij mijn moeder hoe
het gegaan was. Moeder huilend: “De zuster vertelde dat ze in moet slapen. Maar ik heb haar
uit het bedje gehaald en tegen me aan gelegd.” Vader was erg geschrokken en ging direct
naar de Kruisvereniging. Daar vertelde hij dat de zuster mij dood liet gaan. De hoofdzuster
schrok en ontsloeg de zuster op staande voet. Mijn moeder kreeg hulp voor dag en nacht,
die ons beiden verzorgde. Diezelfde dag werd ik ‘s middags gedoopt. Mijn vader vroeg
moeder welke naam ik moest krijgen. Want het moet wel passen bij zo'n klein meisje!
Liesje, zei ze, en als doopnaam Elizabeth. Na de doop was het feest, beschuit met roze
muisjes. Omdat het de eerste dag was van de geboorte van een kind.
Eerste kerstdag met kerstliedjes en brandende kaarsjes, mijn broertjes en zusjes. Tweede
kerstdag nog dicht bij mijn moeder in de bedstee. Want ik was zo teer en klein, ik paste in
een sigarenkistje, mijn hoofdje zo groot als een eierkool, werd mij later verteld. Enkele dagen
later Nieuwjaar. Ik keek moeder lachend aan, en dacht “Zo, dat hebben we mooi voor elkaar.”
De warmte van een moeder is toch iets speciaals, dat kan niemand je geven. Ik weet zeker
dat ik in leven ben gebleven door haar lichaamswarmte en liefde, het vechten van mijzelf,
het ondernemen van mijn vader en de liefdevolle verzorging van de zuster. Dat kleine meisje
dat opgegroeid is tot een peuter.
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Er-op-uit!
GEZOCHT HOOGJASSERS

Gezellige Hoogjassers m/v. Momenteel zijn
er bij ons twee dames en verschillende heren
actief. We zijn een fanatieke club Hoogjassers
en spelen zowel op de dinsdag- als donderdagmiddagen van 13:30 uur tot ongeveer 17:00 uur
in de ruimte Laar Sportief op de begane grond.
Wij spelen per 10 punten € 0,02. (dit wordt
afgerond). Er zijn verschillende abonnementsvormen, waarbij het duurste jaarabonnement
15 euro is. Dus dat kan geen belemmering
zijn! Hebt u interesse, meldt u dan aan bij
Er-op-uit! of kom vrijblijvend eens een keer
bij ons kijken.

We hebben dit keer
voor u een Tilburgse
puzzel waarvoor u de
taal moet kennen. En
we hebben natuurlijk
een Kerstwoordzoeker.
Schrijf de oplossingen
voor beide puzzels op
een briefkaart en post
deze in de brievenbus
van de Babbelaar.
U kunt de oplossing
ook mailen naar
babbelaar@hetlaar.nl
De prijs voor deze puzzel
is een fruitpakket van
Khalid Alrashafi.

DIY-KERSTSTALLETJE!
Do it Yourself: dit stalletje kunt u met een
aantal ijsstokjes, lijm en verf zelf maken.
Een lief kerststalletje, om vervolgens
in de boom te hangen. Veel plezier!
Bep Dierckx de Bont

Woordzoeker Kerst

Mevrouw Huijben heeft
voor de puzzel van het
herfstnummer een
cadeaubon van kapsalon
’t Knipgenot in Het Laar
gewonnen.

LOTGENOTEN

In het najaar is er een ontmoetingsgroep
gestart voor partners van bewoners van
Het Laar die in Laarhoven wonen wegens
dementie. Geestelijk verzorger Paulien van
Bohemen en dementieverpleegkundige
Edith Horevoorts begeleiden deze groep.
Informatie-uitwisseling over de ziekte
dementie, het delen van ervaringen en
het bieden van handvatten staan centraal.
De ontmoetingsgroep heeft inmiddels twee
prettige bijeenkomsten gehad. In januari
staat er weer een op het programma. De
partners van de Laarhovenbewoners worden
hiervoor vanzelf uitgenodigd door Edith.

TILBURGSE
TAOLPUZZEL:
1
2
3
5
7
10
4
6
8
9
11
12

’T KNIPGENOT

Het is de hoogste tijd om de kapsters van
kapsalon ’t Knipgenot aan u voor te stellen.
Monique en Sandra knippen sinds kort met
veel plezier in Het Laar. Op woensdag kunt
u van 8.30 tot 12.00 in de kapsalon terecht en
op donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Bent u niet in staat om te komen, dan knippen
ze ook bij u in het appartement. Bij ’t knipgenot
kunt u ook cadeaubonnen kopen om iemand
te trakteren op een kapsalonbezoek. Misschien
een leuk ideetje als kerstcadeau? U kunt bellen
met toestel 724 voor een afspraak!

Verticaal
Gezicht
Rood en niet veel
Sportschoen
Kletskous
Gestoord
Knoeien
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DECEMBER
DINER
DONKER
ENGELEN
EZEL
FAMILIE
GEBOORTE

Horizontaal
Vervelen
Bij de tijd
Urineren
Huilen
Afkaatsen
traktatie op
aswoensdag
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GOUD
KERSTMIS
LICHTJES
STAL
WARMTE
WIJN

HERDERS
KERSTSTOL
PIEK
STER
DENNEBOOM
MARIA
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KERSTDINER
KERSTBOOM
KRIBBE
SNEEUW
GEZELLIGHEID
KERSTKRANS

OPLOSSING:
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JOZEF
KAARS
KONINGEN
SLEE
KERSTBAL
OS

Optocht door het centrum van
Kruikenstad tijdens carnaval.
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Herstel aan de groene daken
In weer en wind zie je niet alleen Sinterklaas op het dak maar ook deze medewerkers van de
firma Kooy! Omdat de dakbedekking boven Chapeau! er inmiddels zo’n 20 jaar ligt, neemt
de kans op lekkages toe. Daarom is het aan vervanging toe. De natuurlijk sedumbedekking
wordt eraf gehaald, zodat de dakfolie vervangen kan worden. Daarna komt de sedum
weer terug. Sedum is een duurzame aanvulling op dakbedekking. Het vangt water op
dat geleidelijk wordt afgevoerd.
De natuurlijke bedekking zorgt ervoor dat het dak minder snel
opwarmt. Ook houdt het de kou tegen. En het ziet er mooier
uit voor de bewoners van Laarzicht en Laarakker, die aan
deze kant van Het Laar wonen. Vorig jaar zijn op
de daken van Laarhoven zonnepanelen in plaats
van sedum gelegd. Uit het oogpunt van duurzaamheid is dat natuurlijk ook een grote verbetering.

