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Puzzel en Colofon

In en om 
Het Laar
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Al 10 tot 20 jaar vrijwilliger

Het Elfde Gebod
Het leven van Jan de Beer in het café 

De prent van Cees Robben
Tilburgse taol over een onderonsje

De ontvangst was een warm bad
Joyce weer terug bij Het Laar
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Als we het gesnater moeten geloven, komen er veel kuikens aan in de Laarvijver. De eenden hadden 
behoorlijke lentekriebels en hadden het erg druk met elkaar. Iedere ochtend om 11.00 uur laten ze elkaar 
gelukkig even met rust om in het voederhuisje nabij de volière hun voer te eten. Wilt u de eenden ook 
voeren? Kom dan op dat moment naar het huisje toe.

de coverHet verhaal van

Toekomst
Lonneke de Haan is verguld 
met het beeld. “Het is ont-
roerend mooi. We plaatsen 
ADIEU! op de muur naast 
de receptie bij de ingang van 
de Laarsuite. De namen van 
overleden Laarbewoners 
worden een aantal dagen 
op de sokkel geannonceerd. 
Zo kunnen we als Laargemeen-
schap volwaardig afscheid 
nemen en gedenken.”

We bedanken de Bewoners-
raad en de Vrienden van 
Het Laar hartelijk voor dit 
initiatief.
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Op 24 maart heeft de voorzitter van 
de Bewonersraad Harrie Keusters 
het bronzen beeldje ‘ADIEU!’ aan-
geboden aan Lonneke de Haan. 
Het beeld herinnert allereerst aan 
de in Coronatijd overleden Laar-
bewoners. Maar het wordt vanaf 
nu ook gebruikt om bewoners te 
gedenken die ons zijn ontvallen.

“Het was zo verdrietig dat in de eerste 
lockdown in 2020 onze bewoners niet 
wisten wie er was overleden,” aldus Harrie. 
“Dat bewoners gingen gokken wat er 
aan de hand kon zijn. Dat vinden we een 
gemeenschap als Het Laar onwaardig. 
Dus wilden we als Bewonersraad graag 
iets doen en zo ontstond het idee van 

een gedenkbeeldje. We kregen daar 
meteen veel bijval voor onder bewoners. 
De Vrienden van Het Laar hebben ook een 
bijdrage geleverd aan de bekostiging.”

Liefdevol loslaten en toch 
verbinding houden
Het beeldje is speciaal voor Het Laar 
ontworpen en vervaardigd door de 
Nijmeegse kunstenares Rose van den Hurk: 
“Ik vond het een bijzondere opdracht en ik 
ben heel blij met het resultaat. Het beeldje 
is geheel in brons gegoten en symboliseert 
het liefdevol loslaten en toch verbinding 
houden.” Ze vertelt ook nog: “Toen ik over 
dit project aan mijn moeder vertelde, 
kwam zij meteen met een naam: ADIEU! 
En die is het nog geworden ook.”

ADIEU!

Beste lezers van de Babbelaar,

Hoewel het weer nog flink wisselvallig is, 
hebben we met elkaar al mogen genieten 
van een aantal mooie voorjaarsdagen. 
Dit in combi met de Coronamaatregelen 
die we hebben kunnen loslaten, maakt 
dat we met frisse moed en energie voor-
uit kunnen kijken. Samenwerken om het 
aangenaam leven met Het Laar verder 
vorm te geven. En Het Laar nog meer 
toekomstbestendig te maken. Hoe we 
dat willen doen, leest u op pagina 10 en 
11. We zetten ons beste beentje voor. 
We hopen hierbij ook 
nu weer op u te mogen 
rekenen.Ik wens u een 
prettige voortzetting 
van de lente toe!

Hartelijke groeten, 

Lonneke de Haan 
Raad van bestuur
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bellenkoor waar ieder veel plezier aan 
beleeft; soms gaat het koor ook op tournee, 
bijvoorbeeld naar Joannes Zwijsen.
In coronatijd was Nelly 5 dagen per week 
te vinden in Het Laar; daaruit ontstond 
de functie ‘gastvrouw’ waarin Nelly elke 
dinsdagmiddag de receptie ondersteunt. 
Hand- en spandiensten kunnen altijd aan 
haar gevraagd worden. Haar motto is 
‘Als de mensen blij zijn dan ben ik dat ook!’ 
Net als Coby vindt ook Nelly dat het Laar 
een compliment verdient voor de manier 
waarop men met vrijwilligers omgaat.

De derde jubilaris is Hans Seebregts 
(76); hij kon op een later moment zijn 
verhaal doen. Hans’ ouders woonden in 
Het Laar toen er vrijwilligers werden gevraagd 
voor het opzetten van het Internetcafé. Dit 
leek hem wel iets. Hij werkte als hoofd Auto-
matisering bij een betonwaren fabriek. Tot op 
de dag van vandaag bemant hij het Internet-
café. Dat doet hij dus al 20 jaar! Hij heeft ook 
in het Vrijwilligersplatform gezeten. Iedere 
woensdagmiddag van 14:30-16:30 is hij te 
vinden in het Internetcafé. Samen met een 
andere vrijwilliger staat hij bewoners 

bij met diverse vragen over laptops, iPads, 
tablets en smartphones. Hij vindt het leuk 
om ervoor te zorgen dat ze tevreden en blij 
weggaan. In de loop van de jaren is er veel 
veranderd. In het begin waren er weinig 
bewoners met computers. Toen kwam er een 
fase waarin de kinderen hun oude beestjes 
overdeden aan pa en ma. In Het Laar kwamen 
toen nog redelijk jonge ouderen wonen. Later 
liep de leeftijd op en de interesse nam af, net 
als het vermogen om iets nieuws te leren. 
Maar tegelijk kwamen er nieuwe apparaten en 
werd er weer een nieuwe behoefte gecreëerd. 
Hans lacht als hij vertelt dat net als bij de com-
puters en laptops, de ouders ook weer werden 
opgezadeld met oudere smartphones. Na de 
coronaperiode wilde iedereen zijn QR code op 
zijn zaktelefoon hebben. Maar met een oude 
Nokia en/of Philips kun je weinig. Hans en zijn 
collega hadden er hun handen vol aan. Sinds 
kort biedt hij ook ondersteuning bij E-readers, 
hij is van alle markten thuis!

Dank jullie wel voor 'Samen 40 jaar voor 
elkaar in Het Laar!’

Bep Dierckx.

Het is woensdag 12 uur in de middag 
wanneer Cobie Melis en Nelly van 
der Bijl samen met mij een heerlijke 
lunch nuttigen in Chapeau! 
Hans Seebregts is helaas vanwege 
coronaperikelen afgemeld. Beide 
dames zijn 10 jaar vrijwilliger, Hans 
is al 20 jaar vrijwilliger in Het Laar en 
zij zijn dus dit jaar jubilarissen.  

Cobie Melis is al 80 jaar, je zou het niet 
zeggen! Haar twee dochters wonen met hun 
gezinnen bij haar in de buurt. ‘Gewoon bezig 
blijven’ is haar motto! Cobie was werkzaam 
in de horeca. Toen haar man in 2011 over-
leed vroeg de assistente van de huisarts of ze 
vrijwilliger wilde worden in een verzorgings-
huis. Cobie ging op de fiets naar Het Laar en 
werd aangenomen in de horeca. Dat deed 
ze tot 2016. Toen begon ze op de vrijdag-
ochtenden het ‘Koffiemoment’ voor de Laar-
bewoners. Omdat de groep erg groot werd 
kwam vanaf 2018 Hermien haar helpen. Het 
Koffiemoment is in eerste aanzet opgezet 
voor nieuwe bewoners om ze wat wegwijs 
te maken in Het Laar. De groep blijft echter 
terugkomen en bestaat momenteel uit zo’n 

17 personen die het heel gezellig vinden 
tijdens deze koffiemomenten. Ook een 
zestal mannen hebben zich aangesloten bij 
het Koffiemoment. Sinds 2018 is Cobie ook 
werkzaam in het Vrijwilligersplatform waar 
ze de horeca vertegenwoordigt en doet ze 
hand- en spandiensten voor iedereen die 
wat aan haar vraagt en wat er in haar 
vermogen ligt. Ze is regelmatig in Het Laar 
te vinden.

Nelly van der Bijl (68) werkte als ver-
pleegkundige in de jeugdzorg en de laatste 
dertig jaar in de ouderenzorg. Na haar baan 
als locatiemanager van een zorgcentrum 
stapte ze in het vrijwilligerswerk in Het Laar. 
Ze is 10 jaar vrijwilliger en werkzaam in 
Laarhoven. Daar is ze begonnen als onder-
steuning bij de maaltijden en om de 
bewoners een leuke avond te bezorgen. 
Elke donderdagavond gaat ze met ongeveer 
8 bewoners eten in het restaurant, een 
groot succes is dat! Nelly begeleidt ook 
grotere activiteiten voor deze bewoners en 
in 2015 kwam ze in het vrijwilligersplatform 
als secretaris en vertegenwoordiger voor 
Laarhoven. Nelly is ook lid van het Larie-
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3 jubilerende vrijwilligers     
        in Het Laar

Vlnr: Bep, Nelly en Coby Hans in het Internetcafé
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Mijn zaak Lood bij de ingang van zijn zaak

Jan de Beer vertelt...

7

Ons café in de 
Koningswei

6

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

Om maar met de deur in huis te vallen… 
Ik ben Jan de Beer en woon al drie jaar in 
Het Laar. Als medebewoners tijdens de 
koffierondes in het restaurant me vragen of 
het me hier bevalt, dan luidt het antwoord 
steeds: “Ik weet geen beter adres…”
Vervolgens wordt dan dikwijls geïnformeerd 
waar ik heb gewoond. Als men dan hoort in 
een café in de vroegere Koningswei dan wordt 
men nieuwsgierig en wil men meer weten. 
U ook?  

Het huidige eetcafé ’t Elfde Gebod aan de 
Paleisring was ons café. Het heette destijds 
‘Willem II’ en was gelegen aan de vroegere 
Koningstraat. Tot mijn 25e jaar in 1957 heb ik 
daar gewoond. De Koningstraat was een zeer 
levendige straat met diverse winkels, bedrijven 
en beroepen. Er was een druk bezochte vrij-
dagse markt en vismarkt. De Koningswei was 
een sterk verouderde wijk met een negatieve 
uitstraling en onderwerp van kritiek. Maar de 
bevolking was zeer samenhangend en men 
had wat voor elkaar over. 

De bezoekers van ons café kwamen voorna-
melijk uit de aanliggende wijk en waren nogal 
divers van pluimage. Ze dronken wat, maakten 
een praatje, biljartten of legden een kaartje. 
Mijn vader was zeer sociaal voelend en kon 
met iedereen goed overweg. Had iemand bij 
binnenkomst te diep in het glaasje gekeken 
dan nam hij de betreffende persoon bij de arm 
en bracht hem naar huis.

In de buurt woonden ook smokkelaars. 
Ze vertelden in het café sterke verhalen hoe 
ze de douanes te grazen hadden genomen. 
Dit totdat ze een keer in de kraag werden 
gegrepen en voor heropvoeding in Veenhuizen 
terecht kwamen. 
Als men iets te vieren had dan kwam het 
regelmatig voor dat men al om negen uur 
’s morgens aan de deur stond te rammelen. 

Mijn vader was een fervent roker. 
Als het weer het toeliet stond hij genoeg-
zaam in de deur een sigaar te roken. Geregeld 
vroegen Duitse militairen dan aan hem de weg 
naar een adres van lichte zeden in de achter-
liggende straten. Mijn vader wees ze de goede 
richting en zei dan op zijn beste Duits: “Immer 
gerade aus und bei die Ecke links afschlassen”. 
Medio 1944 kregen we een Duitse officier 
binnen. Hij vroeg aan mijn vader wat flessen 
drank en zou dan voor iets eetbaars zorgen. 
Tot onze verbazing stond hij even later met 
motor en zijspan met daarin een dood varken 
voor de deur. Door onze slager is het verwerkt 
in hapklare stukken zult, worst en balkenbrij. 
Onze buren hebben we ook bedacht.

Na oktober 1944 kregen we de bevrijders over 
de vloer. Rond de jaarwisseling moesten ze de 
wapens bij zich dragen. Bij hun bezoek werden 
die achter de bar gezet. Op zekere avond 
waren ze erg vervelend en gingen met elkaar 
op de vuist. Met de gedachte het tumult 
te sussen deed mijn vader het licht uit. Dit 
werkte echter averechts. Een mafkees had nog 
een schiettuig en schoot een kogel af dwars 
door het plafond. Deze kwam rakelings terecht 
naast het ledikant van mijn slapende driejarige 
broer. We hadden wat te stellen met onze 
bevrijders…

Het Koningsplein en omgeving worden binnen-
kort rigoureus gerenoveerd. Tot verbazing 
krijgt die wijk dan de naam Koningswei!

Jan de Beer

Vismarkt op de hoek van 
de Koningstraat 

Vrijdagse markt in de Koningstraat (1959)

Eetcafé ’t Elfde Gebod
1986 Café Willem 11

Foto: Beeldonline Regionaal Archief Tilburg
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Joyce weer terug 
bij Het Laar 
Meteen na haar zwangerschapsverlof 
startte Joyce bij Het Laar. Met een jong 
gezin en een vriend die ook net een 
nieuwe baan had, is een nieuwe baan wel 
passen en meten. Joyce is nieuw maar ze 
is ook een oude bekende van Het Laar.  

Joyce: “Toen ik 17 jaar was, heb ik mijn afstu-
deerstage voor verzorgende IG niveau 3 gedaan 
in Laarhoven. Mijn studiebegeleider van toen, 
Marian Verheijen, werkt er nog steeds. Dat wil 
ook wel wat zeggen.” Toen ze ging doorstude-
ren koos ze voor het specialisme neurologie in 
het ziekenhuis. “Ik behandelde met name 70+ 
patiënten en mensen met Parkinson. In het 
ziekenhuis ben ik gegroeid als verpleegkundige 
en als mens.” 

Warme zorg 
Inmiddels heeft Joyce de opleiding HBO ver-
pleegkundige afgerond. Toen kwam Het Laar 
weer op haar pad. Joyce: “Ik heb nu eenmaal 
meer gevoel  bij de oudere mens. Ik houd van 
warme zorg bieden. Ik neem niet zomaar iets 
aan, laat mensen zelf in de regie.”

Het in overleg blijven 
“Dat vind ik een fijne manier van zorg bieden. 
En ik merk dat dat hier in Het Laar voorop staat. 
Het Laar staat voor het zorgen op maat, het 
zoeken van verbinding. Ik voel echt liefde voor 
de bewoners hier op de afdelingen, natuurlijk 
wel professioneel. Jezelf wegcijferen om de 
mensen een aangename dag te bezorgen. 
Daar sta ik voor,” voegt Joyce enthousiast toe. 

Fijne cultuur 
De ontvangst was een warm bad. Joyce: 
“Ik liep mee met Kirsten, mijn collega kwali-
teitsverpleegkundige. Ik kreeg goede uitleg en 
feedback was welkom. Door de korte lijntjes 
sta je dichtbij collega’s op de werkvloer maar 
loop je ook bij managers makkelijk binnen.”

Verbeterpunten? 
Op de vraag waar ze nog aan zou willen werken 
binnen Het Laar antwoordt Joyce dat ze graag 
de onderlinge band tussen de afdelingen wil 
versterken. Om elkaar beter te vinden en mak-
kelijker samen te werken.  

Tijd voor ontspanning 
In haar vrije tijd wandelt Joyce met hondje 
Puck, maar ook is ze sportief bezig op het 
volleybalveld. “De donderdagavond is mijn 
volleybalavond. Met een divers gezelschap, een 
nichtje van 28 maar ook een vieve dame van 
bijna 80, zijn we recreatief bezig. Maar onder-
schat ons niet, want het gaat hard tegen hard!” 

Met de energie van Joyce zit het dus wel goed! 
We wensen Joyce (weer) veel werkplezier bij 
Het Laar.  
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“Treuzel niet zo en 
koop wat snoepgoed”.
“Als ze maar wisten 
wat ze wilden..”
De Hasseltse kapel of kapel Onze Lieve Vrouw 
Visitatie is een kapel in de Tilburgse wijk 
en voormalige Herdgang Hasselt die dateert 
van iets voor 1536. De kapel is daarmee 
het oudste religieuze monument van Tilburg.
In de meimaand kunt u er dagelijks heen 
om een kaarsje aan te steken en om een 
heerlijke zak snoep te kopen in een van 
de vele kraampjes die daar dan staan.

Een onderonsje…  

Wat staat er op het 
graf van een
ambtenaar? Hier rust
hij verder

Jos Naaijkens

Uit het Tilburgs Prentebuukske Deel 5 van Cees Robben, 
april 1968.

99

’t Waar goej weer. Sjef en Harrie zaate op ’n 
bank bij ’t knaol naor de bôote te kèèke…

Wè hèdde gij vruuger veur wèèrk gedaon Sjef?
Ik wèèrkte op ’t gemintehèùs, Harrie.
Dan waarde gij zeeker ‘nne ambtenaar zôo 
gezeejd?
Dè klopt hillemaol, Harrie.

Mar dan hèdde gij volges mèn op oe wèèrk 
veul èùt kunne ruste. 
Dè viel wel meej. Mistal waar ik best wel muug 
as ik saoves tèùs kwaam…
Mar mèn kènder dòchte d’r ’t zèlfde over as 
gij, Sjef. Meej mèn verjaordag kreeg ik van 
hullie naomelek ’n teegeltje meej de tekst 
d’r op: 

Naam: Joyce van Huigevoort 
Leeftijd: 33 jaar 
In dienst per:  1 februari 
Woonplaats: Tilburg 
Burgerlijke staat: Samenwonend met Harry Mallens 
Kinderen: Zoontje: Zennon-Roí van 4 jaar 
 Zoontje: Jeeves-Lío  van 6 maanden 
 

< > >
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Tegelijkertijd baart deze tijd ons ook zorgen. 
Het wordt moeilijker de vacatures op te vullen. 
De situatie in Het Laar is, vergeleken met ande-
re zorgorganisaties, op dit moment nog niet zo 
zorgelijk. Maar ook wij merken dat de tekorten 
in de verzorging, verpleging en wijkverpleging 
toenemen. Het aanbod van nieuwe medewer-
kers wordt steeds kleiner. Hoe kunnen we in de 
toekomst vasthouden aan onze kernwaarden 
Stijlvol, Bruisend en Verzorgd in Het Laar?

Bewonersbijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten voor bewoners en 
contactpersonen in oktober en onlangs in 
maart is hier over gesproken. Om in de toe-
komst het Aangenaam Leven met Het Laar te 
kunnen waarborgen zullen we anders moeten 
gaan werken én anders moeten gaan denken. 
Investeren in onze medewerkers, zodat ze aan-
genaam kunnen werken en zich kunnen blijven 
ontwikkelen, wordt steeds belangrijker. Vooral 
voor de bewoner, want zonder medewerkers 
staat aangenaam wonen onder druk. 

Het Laar wil goed werkgever zijn
Aandacht en waardering voor onze medewer-
ker én vrijwilliger is meer dan belangrijk. We 
kiezen ervoor om te investeren in praktijkoplei-
ding, door stagiaires, leerlingen en Prins Heerlijk 
de ruimte te bieden bij ons het vak te leren. We 

investeren in ‘goed werkgeverschap’ door meer 
aandacht voor arbeidsvoorwaarden, het voor-
komen van verzuim en uitstroom van collega’s. 

Zorginnovatie
In Het Laar zetten we ook steviger in op zorgin-
novatie en techniek. We implementeren dit 
jaar een nieuw verpleegoproepsysteem waar 
bewoners gebruik van maken. Door de echte 
zorgvragen te onderscheiden van ondersteu-
nende vragen, én door de mogelijkheid om in 
de toekomst leefstijlmonitoring toe te passen, 
gaan we anders werken. Het monitoren van de 
leefstijl van onze bewoners door dit systeem 
zorgt voor minder werkdruk en minder versto-
ringen bij onze intensieve zorgbewoners. Voor 
niet-zorg gerelateerde vragen worden andere 
medewerkers ingezet. Persoonsgerichte zorg 
wordt op maat geleverd. 

Houd sociale netwerk in stand
Echter, de prangende vraag die we aan onze 
bewoners en hun contactpersonen stellen is 
minstens zo belangrijk. Hoe zorgen we ervoor 
dat we in Het Laar zorgzaam met elkaar samen-
leven? Dat onze bewoners binnen én buiten 
Het Laar hun sociale netwerk in stand houden. 
We organiseren veel gezamenlijke activiteiten, 
we stimuleren zelfredzaamheid, maar doen een 
groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid 

van onze bewoners en hun mantelzorgers om 
het eigen netwerk ook in stand te houden. 

Aandacht voor elkaar
Eigen regie en zoveel mogelijk behoud van 
zelfstandigheid is belangrijk. De sociale cohesie 
en het netwerk, waarin al onderling hulp wordt 
verleend, kan niet zomaar vervallen als iemand 
in Het Laar komt te wonen. We roepen dan ook 
op om aandacht te hebben voor elkaar. We in-
vesteren in meer participatie van bewoners en 
hun naasten. Samen zorgen we zo voor stijlvol, 
bruisend en verzorgd wonen.

We worden gemiddeld steeds ouder. De komende jaren krijgen 
we te maken met een ‘dubbele’ vergrijzing, want ook het aandeel 
75+ ers stijgt enorm. Daarbij zien we dat de zorg steeds complexer 
wordt. Tegelijkertijd zullen er minder zorgwerkers zijn. In Het Laar 
merken we dit ook. Onze wachtlijsten groeien enorm: steeds meer 
ouderen willen in Het Laar wonen. Onze bewoners worden ook 
steeds ouder. Dit jaar hebben we zelfs 6 bewoners die 100 worden 
of al 100+ zijn. Een mooi aantal en een pluim voor ons, we hebben 
onze bewoners graag lang in ons midden. 

Nú zorgen voor de zorg 
van vandaag én morgen

Het Laar is niet de enige organisatie die 
zich zorgen maakt over de vergrijzing en 
burgers oproept zich voor te bereiden op 
de oude dag. We werken daarin regionaal 
samen met verschillende partijen. In 
de gemeente Tilburg zijn we betrokken 
bij GGoud (Gezond en gelukkig oud in 
Tilburg). De focus ligt daar op gezond en 
gelukkig oud worden in je eigen woning, 
www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/ge-
zond-en-gelukkig-oud-in-tilburg 

In Midden-Brabant neemt Het Laar met 
12 zorgorganisaties deel aan het samen-
werkingsverband ‘Samen Richting Geven’ 
aan een vitale en sociale zorg voor oude-
ren. De focus ligt daar op het behouden 
van voldoende zorgmedewerkers. 
www.samenrichtinggeven.nl 

Landelijk vraagt zorgkoepel Actiz om 
aandacht voor deze vergrijzing op 
www.praatvandaagovermorgen.nl, met 
als motto: stel niet uit: praat vandaag over 
morgen. Het Laar draagt deze campagne 
ook uit.

< > >
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Nieuws en 
 korte berichten
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PRIJSUITREIKING 
BOCCIA
Het Olympisch Laar werd 
ook bij de Laarsuite gehou-
den. Het bocciaspel wordt 
daar fanatiek gespeeld 
door de bezoekers van 
deze dagbesteding. Tegelij-
kertijd met de start van de 
Olympische Winterspelen 
begon ook de competitie in 
de Laarsuite. Voor de win-
naars waren er bronzen, 
zilveren en gouden medail-
les die onder het spelen 
van het Wilhelmus werden 
omgehangen op 23 maart.

BUBBLES & BITES
De afgelopen twee jaar werkten 
de collega’s van Het Laar nood-
gedwongen in hun eigen bubbel. 
Recepties en samenkomsten 
gingen niet door en overleggen 
vonden online plaats. Elkaar zien 
en verschillende afdelingen bezoe-
ken werd niet toegejuicht en als 
het mogelijk was, werkten collega's 
thuis. Ook vrijwilligers bleven vaak 
noodgedwongen thuis. Op 24 
maart organiseerden we Bubbles & 
Bites met een hapje en een drankje 
voor de collega's. Gewoon omdat 
het nou eenmaal weer kon! Het 
was prachtig weer, zodat we elkaar 
in de Laartuin konden ontmoeten. 
Bubbles & Bites zal nog een paar 
keer georganiseerd worden.
 

SOCIAL BAUBLE EINDE-
LIJK NAAR BUITEN!
Het liep wat vertraging op 
wegens Corona, maar eindelijk 
is het mozaïeken van de Social 
Bauble klaar en kan deze naar 
buiten. Vrijwilliger Annet Koks 
werkte sinds september aan 
de bol en verfde de sokkel in 
de Laartuin. Amber Zoontjens, 
Marianne de Ronde en Conny 
Oetgens werkten de afgelopen 
twee jaar tussen de lockdowns 
door gestaag verder aan de 
Bauble. Ontzettend bedankt 
allemaal, het resultaat mag er 
zijn. De Social Bauble is een van 
de spin-offs van Social Sofa, ook 
wel bekend als het Benkske.

MIMAKKERS LEREN VAN ELKAAR
In Het Laar werken twee miMakkers. Dat zijn 

clowns die erin getraind zijn op een intuïtieve 

wijze contact te maken met mensen die 

verzonken zijn in dementie. Jaarlijks treffen 

miMakkers van verschillende organisaties 

elkaar op de supervisiedagen. 17 maart was 

Het Laar gastheer voor zes miMakkers en 

een supervisor. Het is leerzaam om te zien 

hoe andere miMakkers werken in je eigen 

organisatie met de bewoners. Zeker ook als 

je ziet hoe ze andere reacties ontlokken bij je 

bewoners. Dat blijft heel speciaal.

< > >
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Hofstede de Blaak en 
de familie Pollet
De hofstede
De Tilburgse textielfabrikant Arnoldus (Noud) 
Pollet (1843-1916) liet in 1874 een buitenhuis in 
de wijk de Blaak bouwen. Deze hofstede bestond 
aanvankelijk uit een boerenwoning met een stal 
en een jachthuis. Vóór die tijd stond hier een 
boerderij.
Jan van der Valk (1873-1961), een bekende 
Tilburgse architect, kreeg in 1907 van Arnoldus 
de opdracht het pand volledig te verbouwen. 
De zo herkenbare gepleisterde en van vakwerk 
voorziene gevels verwijzen naar de Engelse 
Tudorstijl. Arnoldus was ongehuwd. De kinderen 
van Arnoldus’ zus Anne hebben de hofstede tot 
1949 bewoond. Het pand, een rijksmonument, is 
nu een restaurant annex wijkcentrum.

De familie Pollet
De grootvader van Arnoldus, Guillaume Pollet, 
was afkomstig uit Noord-Frankrijk. Begin 1800 
vestigde hij zich in Tilburg. De textiel heeft de fa-
milie Pollet geen windeieren gelegd. Ze bezaten 
een wollenstoffenfabriek in de Lange Schijfstraat, 
nu Noordhoekring, op de locatie van de huidige 
brandweerkazerne.

Van 1872 tot 1915 zat Arnoldus onafgebroken 
in de Tilburgse gemeenteraad. Daarnaast was 
hij lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
voorzitter van de Tilburgsche Spaarbank en 
bestuurslid van de Sociëteit Philharmonie. 
In de staatscourant van 1896 staat Arnoldus 
vermeld op de ‘Lijst 
van hoogstaange-
slagenen in de Rijks 
directe belastingen 
in de provincie 
Noordbrabant’. 

Op de Spoorlaan tegenover het huidige bus-
station kon de familie beschikken over diverse 
‘onderkomens’. In een van de panden is later de 
ambachtsschool gevestigd.

In de Noordstraat bewoonde een familielid de 
villa die later bekend stond als ‘De Vier Jaargetij-
den’. Schuin tegenover deze villa liet Arnoldus in 
1898 op Noordstraat 81 zijn woonhuis bouwen.

Jos Naaijkens
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Ine en Daisy komen samen binnenlopen. 
De dames dragen allebei een gouden 
hertje op het revers. Dat betekent meer 
dan 40 dienstjaren bij Het Laar. Eind 
maart namen ze feestelijk afscheid.     

Ze werkten eerder samen in een Tilburgs ver-
pleeghuis maar kwamen elkaar bij Het Laar weer 
tegen. Daisy: “Toen wij startten bij Het Laar was 
alleen Laarzicht er nog, de serviceflat. Je kende 
toen iedereen.” Ine: “Je wist alles van elkaar. We 
dronken gezamenlijk koffie in de ruimte achter 
de lift. Dat was lachen, gieren, brullen!” 

Daisy: “Ik heb altijd 40 uur gewerkt en ben 
nog een tijd leidinggevende geweest in 
Laarzicht. Maar 20 jaar geleden startte Het 
Laar met Thuiszorg. Ik heb toen de overstap 
gemaakt.” Ze heeft nooit spijt gehad van haar 
keuze. “In de Thuiszorg kwam ik veel mensen 
met somatische klachten tegen, dat is toch 
wel mijn doelgroep.” 

De laatste 15 jaar hebben ze samen in de Thuis-
zorg gewerkt. Ine: “Ik heb veel verschillende 
rollen gehad bij Het Laar. Toen de kinderen klein 
waren, heb ik zo’n 18 jaar lang avonddiensten 
gewerkt. Ik was nog coördinator en draaide 
vaak nachtdiensten mee. Na mijn herseninfarct 
werd dat te zwaar. Ik koos voor de Thuiszorg. En 
met die keuze ben ik altijd heel blij geweest!” 

Daisy: “Het leuke van Thuiszorg is dat je bij 
mensen thuis komt. Mensen vertrouwen je veel 
toe en je bouwt een band op. Kom je nat van de 
regen binnen, dan word je zelfs vertroeteld.” Ine: 
“Mensen leven mee en zijn heel gastvrij. Ze zijn 
heel blij dat je komt. En natuurlijk de vrijheid. Als 
ik bij een cliënt de deur dichttrek, stap ik op mijn 
fiets. Je hebt tijd om je hoofd leeg te maken.” 

Ine en Daisy zijn jaren routemaatjes geweest. 
Ine: “Als routemaatjes hadden wij samen onze 
ronde met vaste cliënten. ‘Onze mensen’ wisten 
precies hoe laat dat we kwamen.” “Wij deelden 
veel samen om te weten wat er allemaal speelt. 
We zijn allebei van de oude stempel, dus we 
zaten goed op één lijn, voegt Daisy toe.” 

Over de toekomst zijn de dames het eens: “Wij 
gaan genieten!! Niks moet alles mag!” Ine: “We 
kunnen lekker spontaan op vakantie. En hier en 
daar zal ik graag oppassen op onze kleinzoon 
Mees, de zoon van mijn dochter marleen en 
schoonzoon Ivo.“  Ook Daisy heeft kleine grote 
plannen: “Met mijn man Frans en hond Happy ga 
ik lekker genieten van het mooie weer, wandelen, 
samen fietsen. Wij gaan ons niet vervelen!” 

We wensen de dames een hele fijne tijd toe. 
Op hun beurt willen Daisy en Ine iedereen 
bedanken voor het vertrouwen en de samen-
werking in al die jaren! 
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Routemaatjes met 
de mooiste baan van de 
wereld zwaaien af  

Villa ‘De Vier Jaargetijden’ (1915) Noordstraat 81 (2015)Arnoldus Pollet

Spoorlaan huizen Pollet (1905)

Hofstede de Blaak

Tegel Hofstede de Blaak (1984)
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  De straatveger

De straatveger was iemand die pleinen en straten schoon veegde met een 
heibezem. Met een lange steel, waar bovenop een ijzeren ring zat om de 
paardenmoppen tussen de straatkeien los te schrapen. Daarna werden de 
paardenmoppen met een schop in de vuilniswagen gegooid. De straatveger 
was in dienst van de gemeentereiniging. Hij verdiende in de jaren veertig 
twee gulden en vijftig cent in de week.

Toch was de straatveger gelukkig omdat hij een vrij beroep had. Iedereen 
in zijn wijk kende hem. ’s Morgens om half elf werd hij binnengeroepen bij 
de mensen voor een kopje koffie. Dat deed hem goed, zeker in de winter-
maanden. De geur van de koffie kwam op hem af en hij liet het werk een 
kwartier voor wat het was. ‘Zie zo’, zei hij dan, ‘die rommel is ook weer 
opgeruimd’. Die afgevallen blaadjes en de paardenpoep midden op straat. 
In die tijd kwam regelmatig paard en wagen door de straat.

Uit: ‘Als het kind in mij’, van Lies Zijlmans
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In de Bewonersraad komen soms op-
merkelijke zaken voorbij. Zo hoorden 
we onlangs dat een paar jaar geleden 
de meeste bewoners graag tussen de 
middag hun warme maaltijd nuttigden. 
’s Avonds was het destijds rustig bij het 
diner in Chapeau!    

Hoe anders is dat nu? In een tijdsbestek van 
luttele jaren willen de meeste bewoners 
juist ’s avonds warm eten en is het tussen de 
middag rustig. Té rustig eigenlijk, want een 
betere spreiding zou pieken in het restaurant 
en de keuken kunnen voorkomen.

Het is een mooi voorbeeld van hoe maat-
schappelijke trends Het Laar komen binnen-
drijven en we daarop moeten schakelen. Een 
nieuwe generatie ouderen is het niet meer 
gewend om ’s middags warm te eten en vindt 
het logisch om ook in Het Laar ’s avonds te 
dineren. Al dan niet met een wijntje erbij.

En zo zien we meer nieuwe ontwikkelingen 
Het Laar binnenschuiven. Op kennisma-
kingsavonden met nieuwe bewoners gaan 
steeds meer vragen over internet en wifi. 
Ook wilden we laatst een proef gaan doen 
om een appartement op het nieuwe glasvezel 
aan te sluiten. Maar toen bleek er al een 
nieuwe bewoner te zijn die het zelf geregeld 
had. Mobieltjes en tablets zijn inmiddels ook 
standaard voor velen.

Bent u dan ouderwets als u dat allemaal niet 
meer doet of als u nog tussen de middag 
warm eet? Allerminst. Want uit verschillende 
onderzoeken is naar voren gekomen dat je 
een warme maaltijd beter niet meer in de 
avond kunt eten. Het is namelijk een stuk 
beter voor je spijsvertering om warm te lun-
chen. Na een ontbijt komt de spijsvertering 
op gang en draait rond de middag op volle 
toeren. Dit is dus het perfecte moment om 
je warme maaltijd te nuttigen. (RTL Nieuws, 
3 januari 2022). En u ontloopt ook een beetje 
de drukte in het restaurant.

En zo zullen er ook wel weer onderzoeken 
zijn die zeggen dat avondeten beter is. Maar 
die komen nu even minder goed uit. In elk 
geval: smakelijk!

De Bewonersraad:
Wanneer warm eten?
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Koningsdag met John Desmares

John Desmares et ses amis zijn al jaren graag 
geziene gasten in Het Laar! Het motto van deze 
3-mans formatie is vooral gezellig muziek ma-
ken. Hoofdzakelijk uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, 
dus heel herkenbaar bij een grote doelgroep. 
Speciaal voor Koningsdag verzorgen zij een ex-
tra feestelijk en Hollands optreden in Chapeau! 
Deze show wilt u niet missen. ’s Middags om 
14.30 uur is een optreden. Als u dat niet kunt 
bijwonen is er ’s avonds om 19.30 uur nog een 
optreden in Chapeau! We wensen u veel plezier 
met deze fijne Tilburgse muzikanten.

Bijzondere spiegellijsten

Vanaf 24 april exposeert Robert van Rossem in 
de Doorloop. Robert van Rossem volgde op de 
Vrije kunstacademie in Amsterdam verschil-
lende cursussen. Hij was op zoek naar diepte 
en ruimtelijke vorming en door het maken 
van spiegellijsten is dit mogelijk. De lijsten zijn 
van hout en beschilderd met acryl en olieverf. 
Robert is geïnteresseerd in Afrikaanse en Zuid-
Amerikaanse kunst: dat kleurgebruik en de 
manier van tekenen is een inspiratiebron die 
duidelijk is terug te vinden in zijn werk. U kunt 
zijn expositie in Het Laar bezoeken. 

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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De prijs van de winterbabbelaar 
gaat naar de heer Van den Beerendonk.

We hebben dit keer een grote woordzoeker voor u. Schrijf de oplossing 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 de puzzel van de lente-editie is een bon van Kapsalon 't Knipgenot in Het Laar.  

WOORDZOEKER
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VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL  

De lente kleedt de bomen, de struiken met 
kleuren aan. Langzaam komt de natuur in 
beweging. De aangename temperaturen 
nodigen, zeker in deze tijd, ons uit om samen 
te zijn.

Het bestuur van de Vrienden van Het Laar 
wil in 2022 weer activiteiten organiseren om 
samen te zijn en het verschil te maken. Wij 
willen initiatieven blijven realiseren om net 
wat extra’s te kunnen betekenen voor een 
aangename dag voor de bewoners van 
Het Laar. We zijn druk bezig met het jaar-
programma 2022.

Na het succes in 2019 staat er voor 2022 
weer een bridgedrive in het najaar op het 
programma. De dag van de mantelzorg is 
een jaarlijks terugkerende activiteit op 
10 november. Noteer het vast in uw agenda.

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 0191275468 t.n.v. Vrienden van 
Het Laar. Waarvoor bij voorbaat onze 
hartelijke dank. 

De Stichting Vrienden van Het Laar is aange-
merkt als ANBI waardoor donaties financieel 
aftrekbaar zijn.

AANDIKKEN
AANPASSING
AANTREDEN
AARDS
AFKEER
AFLANDIG
AFWAARTS
AGENT
ANGST
BEDVERHOGER
BEVEILIGING
BLAFFEN
BLOEMPOT
BUURLAND
CAMOUFLEREN
CRUCIFIX
DIERSOORT
DUIKELEN
EERLIJK
EINDER
EXPONENT
FAMILIEDAG
FIXEREN
FLINKWEG
GELUKKEN
HABBEKRATS
HEKSENKETEL
HOORZITTING
INNEN
KNOPEN
KRUIT
KUDDE
LEIDRAAD
LICHTBAK

MAGAZINE
NAAST
NAZIT
ONBEDEKT
ONGERUST
ONWENNIG
PEKEL
PLEEGGEZIN
PORREN
RAGEBOL
RASTAMUTS
RUIMTELIJK
RUWEN
SCHEMATISCH
SCHENDING
SMELEN
STELPOST
STUKGOOIEN
TERRAS
TERUGREIS
TIJDSDUUR
TURELUURS
VERBRUIK
VERDRAGEN
VERGEVEN 
VERHALEN
VERRAST
VERVATTEN
VOORGAAND
ZANDERIG
ZIJSTUK
ZWARIGHEID
ZWEEPTOL
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Het is alweer een tijdje geleden, carnaval in Het Laar. Toch zullen we de carnaval van 
2022 niet snel vergeten: het evenement was in Het Laar een van de eerste feesten die 
weer mogelijk waren na de Coronaperiode. De opluchting en de wil om weer te feesten 
en te genieten was overal voelbaar. Al snel hadden we het oude carnavalsritme weer 
te pakken. 
De oude vertrouwde Laarbruiloft met het Laarpaar was natuurlijk een van de klapstukken 
van het feest. Lies van Berkel-Zijlmans werd in de onecht verbonden met Anton Verheijden. 
De aloude receptie, waar iedereen het bruidspaar feliciteert, was uit voorzichtigheid 
toch nog niet mogelijk. Maar het bruidspaar genoot met volle teugen 
en zou het zo nog 25 keer willen doen, aldus de bruidegom.

carnaval in Het Laar


