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Samen in gesprek over wonen in Het Laar
Echt naar elkaar luisteren en kunnen
vertellen wat je belangrijk vindt, dat is
het mooie van een gespreksgroep. Dat
daar best wel behoefte aan is bij de
bewoners van Het Laar, is wel bekend.
Regelmatig zijn er gespreksgroepen met
verschillende thema’s. Vóór de coronapandemie organiseerde Het Laar verschillende
keren per jaar gesprekken in een bewonersBeste lezer,
Balanceren is een belangrijk thema.
Voor mij is dat kenmerkend voor deze
tijd. En dan doel ik niet op het letten
op gezonde voeding en tegelijkertijd
genieten van uitgebreid eten om stijlvol
in de zomer in badkleding te kunnen.
Maar op het balanceren tussen het
organiseren van grote activiteiten,
waar u als bewoner van kunt genieten.
En tegelijkertijd het advies om de
maatregelen te volgen om een Coronauitbraak in Het Laar te voorkomen.
Ik denk dat u dit allen herkent. Gelukkig
mogen we daar steeds meer een
persoonlijke afweging in maken.
Zodat ieder een persoonlijke balans
vindt in de mate waarin hij/zij in contact
met anderen wil komen óf juist kiest
voor wat meer afstand. Voor ons is het
de komende periode de uitdaging om
te werken aan deze balans, aan deze
verschillende persoonlijke voorkeuren
binnen onze Laargemeenschap.
Want zoveel mensen,
zoveel wensen.
Ik wens u een mooie,
gezonde en bovendien
evenwichtige zomer toe!

panel. Daarin gingen we heel gericht over
verschillende thema’s met elkaar in gesprek.
De thema’s hadden veelal te maken met
het samenleven in Het Laar.
Nu het weer mogelijk was om grotere
bijeenkomsten te organiseren, was er een
bewonerspanel. Woensdag 30 juni en
donderdag 7 juli vond deze in twee groepen
plaats. Er waren 15 bewoners aanwezig,
uit Laarzicht en Laarakker. De besproken
thema’s waren o.a. de omgang met elkaar
in Het Laar.
Gespreksleider Meta Ruiter stelde vragen
als ‘Vindt u makkelijk aansluiting bij de
anderen en bij de clubs, gaat u graag eten
in het restaurant, en wat doet u zelf om
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Oudste bewoner van Het Laar
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Met pensioen

medebewoners te leren kennen en wat
kunnen uw medebewoners doen voor u?’
Zo ontstond vanzelf een prettige en vertrouwde sfeer waarin de panelleden hun
zegje konden doen. “De volgende keer willen we zeker meer doorpraten over
de positieve dingen in Het Laar, want je
blijft makkelijk hangen in dingen die je niet
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Aaltje Philippa 104 jaar
Receptioniste Tonny

Bent u bewoner van Het Laar en wilt u ook
graag bij een bewonerspanel zijn?
Dan kunt u zich opgegeven bij Carin Laros,
c.laros@hetlaar.nl
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Hartelijke groeten,

We hebben al een aantal warme dagen achter ons liggen en de zomer is nog niet voorbij. Het eerste
buitenoptreden van dit jaar was een mooie start van het buitenseizoen: op 14 juni trad in de Laartuin
de Liedjeskeuken op. Een kwartet bestaande uit bijzonder goede zangers, zangeressen en muzikanten
met een menu bestaande uit de lekkerste liedjes.
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Lonneke de Haan
Raad van bestuur

< >
>

22

Groen licht voor Laarstede

goed vindt gaan. Dat terwijl we allemaal
heel tevreden zijn”, constateerden de
panelleden lachend.
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6 bewoners van Het Laar
SAMEN 603 JAAR!

Ze is daarmee de oudste Laarbewoner ooit! Bep Dierckx,
redactielid van de Babbelaar schreef dit gedicht over
mevrouw Philippa.
Hier gaat Aaltje het geheim prijsgeven,
voor een lang, gezond, leuk en vredig leven.
Samen met haar lijfspreuk ‘het komt wel weer goed’,
vertelt Aaltje hoe je dat eigenlijk doet:
Aaltje woont heel graag in Het Laar,
al sinds 4 jaar is ze daar.
Ze heeft 6 kinderen, over Nederland, Frankrijk en Spanje verspreid,
11 kleinkinderen, van de achterkleinkinderen is ze de tel even kwijt.
Die hadden een lieve moeder en een waarachtige vader, een drijvende kracht,
die hun normen en waarden bijbracht.
Als dat gevierd werd met wat gerstenat,
deed Aaltje een eeuw niet mee, totdat
ze onlangs proefde van een piepklein glaasje Trappist,
en eindelijk dacht: DAT IST!

Wie goed doet, goed ontmoet
Tonny van de Sanden gaat met pensioen.
Ze vertelt hoe ze bij Het Laar begon als
hoofd horeca. Die rol vervulde ze 13,5
jaar met verve. Tonny: “We zaten toen
nog op de 13e verdieping. Ik draaide de
feesten, deed de inkopen en betaalde
de rekeningen. Met een harmonicadeur
konden we de ruimte vergroten. Je wilt
niet weten hoe vaak ik die deuren open
en dicht geschoven heb."

Aaltje is een gebruiker, maar zonder de suiker.
Er gaat een schepje honing in haar koffiekopje,
er zit immers al suiker in koekje en slagroomtopje.
Door elke dag een gezonde smoothie met veel verse groenten en fruit,
schuift Aaltje de tijd ver voor zich uit.
Ze gaat dinsdags naar de gym en op de zaterdagen dansen,
lekker bewegen en heel karakteristiek, geniet ze van de mooie muziek.
2 maanden geleden ging Aaltje mee,
en genoot ze van een wedstrijd bij Willem II.

Er werd heel hard gewerkt maar er was ook
tijd voor hier en daar een grap. Zo vergeet
Tonny nooit meer dat er op de toiletdeuren
een grote teddybeer op scherp stond.
“Ik denk dat ze me beneden konden horen
schreeuwen. Zo schrok ik, toen die beer op
me afkwam. We hebben zoveel meegemaakt.
Ik kan er wel drie boeken over schrijven.”

In de Warande stopt de duofiets op gepaste tijden,
om Grotto met zijn vaste stamgasten te verblijden.
en ziet Aaltje onderweg een eekhoorntje springen?
dan mag ze een stille wens bedingen.

Dienstbaarheid

Praten, TV kijken, koffie drinken en zingen,
zijn zo van die dingen die nog prima gaan.
Met de ogen, oortjes en tennissen gaat het wat minder,
maar daarvan ondervindt Aaltje niet veel hinder.
Ze accepteert de dingen zoals ze zijn, en dan,
maakt ze daar het beste van.

Vanwege ziekte vulde Tonny daarna verschillende stoelen op kantoor. “Ik was de
rechterhand van de dame van het toenmalige
Er-op-Uit! en ik deed veel losse taken voor
de hele organisatie.” Vijf jaar geleden begon
Tonny bij de receptie. Op de vraag wat Tonny
het meeste gaat missen is haar antwoord ‘het
dienstbaar zijn’. “Ik wil mensen graag helpen.

Het is fijn dat de engelbewaarder die haar hierbij helpt,
in de buurt woont en haar met liefde overstelpt.
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Ik geef ze een antwoord, stel ze gerust of ik
verwijs ze door. Ik zoek door tot iemand
tevreden de deur uitgaat.” Wat gaat ze nu
doen? “Ik ben lang mantelzorger voor mijn
moeder geweest. Het doet me veel verdriet
dat ik tijd ga hebben, nu ze er niet meer is.
Ik was er zoveel als ik kon. Drie jaar geleden
is mijn moeder overleden en het gemis wordt
alleen maar groter,” zegt Tonny verdrietig.
Haar pretoogjes staan even waterig.
“In Het Laar wonen een aantal dames die al lang
vragen of ik een kopje koffie kom drinken. Dat
kwam er nooit van maar nu is daar een mooi
moment voor", vervolgt ze. “Ik zit ook nog in
de activiteitencommissie van de personeelsvereniging. Leuk om op die manier de binding te
houden. Ik wil mijn oude hobby weer oppakken.
Misschien wel het countrydansen of Zumba. Ik
houd van muziek, helemaal de Spaanse muziek,
de taal en het bewegen. Vanwege fysieke klachten moest ik ermee stoppen maar ik hoop dat ik
met hulp van fysio het weer op kan pakken.”
Ook thuis is er genoeg reuring. Tonny verkeert
in een mannengezelschap. Ze heeft drie broers,
een man, een zoon en twee stiefzoons. “Mijn
man Corné moet nog een paar jaar werken.
Maar als we de kans krijgen gaan we lekker
fietsen. We gaan ook graag op vakantie met
ons boomertje, een heerlijk pittig hondje.”
5

Nieuwe receptie: eigentijds,
gastvrij en servicegericht!
Het vervangen van de roosters door
glasplaten bij de trap bij de receptie is
de eerste stap van de modernisering
van de receptie. Maar er staat nog veel
meer te gebeuren. Carin Laros licht de
nieuwe plannen voor de receptie toe.
Carin is leidinggevende voor de receptie
en coördineert het vrijwilligerswerk in
Het Laar. De nieuwe receptie komt op
de locatie waar nu nog de dames van
Er-op-Uit! zitten.
Hoe de nieuwe receptie eruit komt te zien?
Carin: “De receptie wordt een plek met
een warme ontvangst en sluit aan bij onze
kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd.
Het krijgt een ronde balie, voor optimaal
contact met de bezoeker. Met kleuren in
mooie natuurtinten en gebruik van natuurlijke materialen. De werkplek is in hoogte
verstelbaar. Waar we ook heel blij mee zijn
is dat we gebrachte pakketjes netjes achter
een wand kunnen zetten. Dan blijft het mooi
opgeruimd.” Een deel van de nieuwe balie is
verlaagd. “Wel zo prettig voor mensen in een
rolstoel. Het plafond is van dikker absorberend
materiaal, wat het geluid dempt. De lichtpanelen, die ook als warmtepanelen dienen, zijn
bekleed met mos. Zo biedt de receptie ook
van bovenaf een mooie aanblik,” vertelt Carin.

Ontmoeten

De huidige plek van de receptie wordt
ingericht als ontmoetingsruimte. De leestafel
verhuist daarheen, net als het internetcafé.
Carin: “Die plek nodigt dan nog meer uit tot
ontmoeten. De collega’s van Er-op-Uit! gaan
deze plek als werkplek gebruiken. Het interactieve scherm komt daar ook, om het gebruik
te stimuleren krijgt het een centrale plek.
Bewoners hebben vaak nog vragen, zeker als
ze net in Het Laar wonen. Dit is dan de plek
om die informatie te delen. Daarbij kan het
interactieve beeldscherm ondersteunen. Ook
de gastvrouwen kunnen daar een rol in spelen.”

Carin:
“We verwachten alleen
maar voordelen, voor
onze bewoners maar ook
voor collega’s. Aangenaam leven maar zeker
ook aangenaam werken!”
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Service

De service die we aanbieden met de receptie
vinden we heel belangrijk. Tussen 07.00 en
21.00 zijn de receptionisten aanwezig en
we zien hoe dat gewaardeerd wordt. Het
versterkt ook het gevoel van veiligheid. “Als
proef hadden we afgelopen tijd een dubbele
bezetting. Dat gaan we binnenkort evalueren.
Het bevalt heel goed. Misschien dat we de
middagdienst ook gaan uitbreiden tot twee
personen want dat is ook een drukke tijd,”
aldus Carin.
In Coronatijd is Het Laar begonnen met de
functie van gastvrouw als vrijwilliger. Dit ter
ondersteuning van de receptie. Carin: “De
gastvrouw kan vragen ondervangen van
mensen die bijvoorbeeld op bezoek komen,
kan mensen de weg wijzen of kan bijspringen
in de nieuwe ontmoetingsruimte. Deze
ondersteunende rol van gastvrouwen aan
de receptie en Er-op-Uit! willen we steeds
verder uitbreiden.”

Werkgroep

Het plan van de vernieuwing is tot stand
gekomen samen met alle betrokkenen.
Er-op-Uit!, collega’s uit de zorg, bewoners,
vrijwilligers, collega’s van de technische dienst
en de receptie hebben om de tafel gezeten
en zijn samen met Studio Plumeau tot het
ontwerp gekomen.
Inmiddels is dus al een start gemaakt met
de trap. Carin: “De roosters aan de zijwanden
zijn vervangen door glasplaten. Je ziet meteen
dat het een stuk frisser oogt. Over de proefvloerbedekking bij de receptie zijn we heel
tevreden. Dus die gaat er straks ook komen.”
Begin oktober gaan de werkzaamheden voor
de receptie van start. Tijdens de verbouwing
werken de collega's van Er-op-Uit! vanuit
het internetcafé. De verwachting is dat onze
collega's van de receptie hun nieuwe plek in
november in gebruik kunnen nemen.
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Niet alleen dames hebben weleens
last met de verstaanbaarheid.
Het gehoor van mannen wordt soms
geremd door rammelende spatborden.
“Je spatbord rammelt “ riep Domien..
“Wat zei je” vroeg de Vet..
“Dat je spatbord rammelt man,
en kleppert als een blikken pan,
aan één stuk, tot en met…”
“Wat zeg je nu toch” riep de Vet,
“laat mij nu maar begaan,
ik vind het wel, en bovendien,
mijn spatbord rammelt zó Domien,
ik kan je niet verstaan…”

Groen licht voor start
bouw Laarstede
Eindelijk kunnen we melden dat Het Laar
kan starten met de bouw van Laarstede,
het 68 appartementen tellende nieuwe
gebouw van Het Laar! Bestuurder Lonneke de Haan tekende op 26 juli 2022 de
aanneemovereenkomst en gaf daarmee
groen licht voor de definitieve start van
de bouw. Laarstede wordt prachtige
hoogwaardige nieuwbouw die helemaal
past bij de missie ‘Aangenaam leven met
Het Laar’.

Uit het Tilburgs Prentebuukske, door Cees Robben.
Deze prenten werden in de jaren 1957-1963 gepubliceerd als
“Prent van de Week” In het weekblad “Rooms Leven” Tilburg.
Bijgaande prent van de week stond in het “Rooms Leven” van 22 juli 1960.

’n Goeje baon…
Sjaan en Toos hadde mekaor al lang nie mir
gezien. Stof genoeg om wè bij te kletse…

’n Jaor geleeje naomelek issie meej ’n weejduwvrouw meej aacht kènder getrouwd…

Och Sjaan, hoe gaoget toch meej jou?
Ik maag nie moppere Toos.

Jos Naaijkens

Achter de schermen is het afgelopen jaar in een
bouwteam met adviseurs, aannemer, architect,
de bouwkundige projectmanager en de inzet
van Het Laar druk gewerkt aan de haalbaarheid
van het project zonder daarbij in te boeten op
de kwaliteit van leven voor onze bewoners.
De nieuwbouw wordt naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2024 opgeleverd.
De Tilburgse aannemer Heerkens van Bavel
Bouw gaat Laarstede bouwen. Heerkens van
Bavel Bouw heeft net als Het Laar echte
Tilburgse roots. Dit jaar vierde het bouwbedrijf
zelfs het 120-jarige bestaan. Bouwen voor de
zorg is één van hun specialiteiten. Van complexe
nieuwbouw tot renovatie, van gastvrije ontmoetingsruimtes tot ultramoderne operatiekamers,
in hun aanpak staat veiligheid voorop. Dat is een
uitdaging, vooral bij bouwen in een omgeving
waar de zorg gewoon doorgaat. In 2016 en
2017 nam Heerkens van Bavel de omvangrijke
renovatie van Laarzicht voor haar rekening: een
opdracht die ze uitstekend hebben uitgevoerd.

En de kènder, stelle die ’t goed Sjaan?
Jao… Mènnen oudste zoon heej ’n goeje boan.
Hij heej rèùm 800 man onder hum.
Wè fèèn Sjaan. Wè doetie dan veur de kost?
Hij wèèrkt op ’n kerkhof…
En jouw kènder Toos?
Jè, ge kent onzen Harrie toch nie waor.
Hij is best wel lui witte wel.

< >
>

88

De aanbesteding van Laarstede in de markt
in 2021 maakte duidelijk dat er een enorme
druk op de bouwmarkt was ontstaan. Snel
stijgende kosten zorgden voor een aanbieding
die ver boven het beschikbare budget kwam
te liggen. Er moest dus gesleuteld worden aan
het gebouw om het realiseerbaar te maken.
Het bouwteam had de opdracht binnen een
vastgesteld financieel kader een gebouw te
ontwerpen dat geen inbreuk doet op de
leefbaarheid van onze toekomstige bewoners.
De winst is derhalve met name gezocht in de
buitenkant van het gebouw.
Na de inval van Rusland in Oekraïne werd
met name de productie van staal en materiaal
waarvoor olie nodig is schrikbarend duur. De
ontwikkeling van de bouw van Laarstede kreeg
daarmee een nieuwe uitdaging om ook deze
prijsstijging op te vangen door bewuste keuzes
te maken. We presenteerden aan de welstandcommissie van de gemeente ons herziene plan.
De puntjes zijn op de ‘i’ gezet en daarmee is de
bestek- en prijsvormingsfase afgerond.
De komende periode wordt druk gewerkt
aan de voorbereiding en realisatie voor de
ingebruikname van Laarstede in het eerste
kwartaal van 2024! Het Laar hoopt hiermee
haar bijdrage te leveren aan de krapte op de
Tilburgse woningmarkt en aan het terugdringen
van de wachtlijst in de huur. Op de website van
Het Laar, www.hetlaar.nl/ nieuwbouw-laarstede
kunt u de ontwikkelingen van Laarstede volgen.
Daar leest u ook de bouwbulletins.
9

Wat is het fijn om de Laarambassadeurs weer op te starten!
Toos van Brunschot, Anne van Engelshoven, Leonie Koning en
Steffie Wouters organiseren sinds het voorjaar weer rondleidingen
en kennismakingsmomenten voor de nieuwe bewoners van
Het Laar. Leonie Koning verdient hierin wel een hele speciale
vermelding: ze is dit jaar al 35 jaar vrijwilliger in Het Laar.

Leonie en de
Laarambassadeurs

Maar Leonie doet nog meer in Het Laar. 35 jaar
geleden begon ze met het ondersteunen van
de handwerkclub. De werkjes die ze maakten
werden verkocht en de opbrengst ging naar het
Rode Kruis. Zo kwam Leonie dicht bij de organisatie van activiteiten in Het Laar. Ze maakte de
activiteitenkalenders met de bejegeningsclub, ze
ondersteunde met open dagen, de kerstmarkt,
carnaval en het jaarlijkse bedankdiner voor en
door de Laarburen. Daarnaast draaide ze een
lotgenotenclub, waar bewoners van Het Laar die
hun partner verloren hadden elkaar in zes bijeenkomsten troffen en hun verhalen konden delen.
“Dat was mooi om te doen, de laatste keer gingen
we samen naar de Zeven Geitjes. Heel erg leuk.”
Toen in 2016 en ‘17 Laarzicht gerenoveerd werd,
begeleidde Leonie de speciale diners en activiteiten die voor elke etage werden georganiseerd.
Verder assisteert ze elk kwartaal bij verjaardagsmiddagen voor de bewoners. Vijf jaar geleden
ontving Leonie een koninklijke onderscheiding
uit handen van locoburgemeester Marcelle
Hendrickx voor haar werkzaamheden bij Het
Laar en Club ’92, een vereniging voor actieve
ouderen in de Blaak, waar ze bestuurslid is.
10

Nog even over de Laarambassadeurs.
Wanneer bewoners nieuw zijn in Het Laar,
geeft het Servicebureau hun namen door aan
de Laarambassadeurs. Ze nodigen deze uit voor
een rondleiding in het gebouw en een kennismakingsmoment met koffie en iets lekkers. Na de
rondleiding praten ze met het groepje nog na.
Ze peilen of de bewoner nog behoefte heeft aan
extra ondersteuning, bijv. bij het kennismaken
met de clubs, of door samen een keer naar een
activiteit te gaan, dan nemen de Laarambassadeurs dit ook op. Een week na de rondleidingen
krijgen de nieuwe bewoners ook nog een
etentje aangeboden van Het Laar, daar zijn de
ambassadeurs ook bij. Leonie regelt de uitnodigingen en de rondleidingen. “Ik ben al bijna 83,
de komst van Steffie onlangs bij de ambassadeurs vind ik heel fijn. Steffie is nog jong, ze is
net met pensioen. Ik hoop dat ik mijn rol in de
toekomst op haar kan overdragen.” Steffie (67):
“Ik werkte in Het Laar op het Servicebureau en
verzorgde al rondleidingen. Als ambassadeur is
het nu leuk dat we rondleidingen verzorgen als
de mensen al een tijdje in Het Laar wonen. Je
merkt dat ze dan al heel andere vragen hebben,
dan wanneer ze net verhuisd zijn.”

Daarom ken ik veel mensen in Tilburg. ‘Bende
gij de vrouw van Willeke,’ wordt me nog vaak
gevraagd bij de rondleidingen. Ik vind het leuk
om te doen en neem daarnaast ook soms
nieuwe bewoners mee naar de soosavonden.”
Anne van Engelshoven (88) woont vijf jaar in
Het Laar. Ze werd als nieuwe bewoner ook
rondgeleid door de Laarambassadeurs. En toen
Leonie haar daarna benaderde of ze misschien
ook ambassadeur wilde worden, stemde ze na
een half jaartje in. “Ik wilde eerst Het Laar wat
beter leren kennen. Maar het zit niet in mijn
aard om te niksen, dus toen ben ik het gaan
doen. Ik kan nieuwe bewoners advies geven
hoe ze de apparatuur in hun nieuwe keuken
kunnen gebruiken want ik kook nog zelf.

Toos van Brunschot (89) woont al zeven jaar in
Het Laar en maakt al lang deel uit van de Laarambassadeurs. “Ik had van huis uit altijd al
contact met mensen, in de bakkerij van mijn
ouders en de fietsenwinkel van mijn man en ik.

Door Corona lag het mooie werk van de
Laarambassadeurs stil. “Heel jammer, want
ook in Coronatijd kwamen er nieuwe mensen
in Het Laar wonen. Ondanks dat we niets
konden organiseren en sommige mensen
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Leonie vertelt: “Een jaar of 6 geleden zijn we
in Het Laar gestart met de Laarambassadeurs.
Nieuwe bewoners hebben net na de verhuizing
naar Het Laar vaak vragen en behoefte aan wat
extra ondersteuning in het wegwijs worden.
Dat geven wij.”

zich echt verloren voelden in die periode,
hebben we het zo goed mogelijk proberen
te verzachten. Het is heel fijn dat het nu weer
kan! De bewoners vinden het prachtig en
wij als Laarambassadeurs kunnen het met
zijn vieren ook goed vinden samen. We zijn
vrienden voor het leven!”
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TALKSHOW OVER OUDERENZORG VAN DE
TOEKOMST

Het Laar werkt samen met o.a. Mijzo aan de zorg voor
de toekomst. Zorglocatie Dongepark in Dongen van
Mijzo was 16 juni het toneel van illusionist en presentator
Niels Houtepen. Hij presenteerde een talkshow met leuke
trucs en had interessante gasten op bezoek. In zijn show
gaf hij het publiek een herkenbare boodschap mee:
de ouderenzorg moet anders georganiseerd worden.
Ook omdat de cliënt dat wil. En omdat er een tekort
aan zorgmedewerkers dreigt. De talkshow is op internet
terug te kijken via www.mijzo.nl/actueel/talkshow

KEYBOARD VOOR
104-JARIGE

Mevrouw Philippa mocht 15 juli 104
kaarsjes uitblazen. Voor zover we
het kunnen terugzien is ze de oudste bewoonster die Het Laar gekend
heeft. Ze werd door Laarcollega's
verrast met een keyboard, een
supercadeau dat ze meteen met
plezier in gebruik nam!
En ja, ze speelde meteen samen
‘Lang zal ze leven’ met de heer
Blondé, die op haar piano speelde.

L
SAMEN AAN DE WANDEaan
tal

In Tilburg woont een behoorlijk
unning
vluchtelingen met een verblijfsverg
. Ze willen
om in Nederland te blijven wonen
Diagraag ook werk vinden in Tilburg. De
am met
mantgroep helpt hen hierbij en kw
t Het
een aantal van hen kennismaken me
ze van het
Laar. Samen met bewoners gingen
in Syrië
zonnetje genieten. Ze vertelden dat is.
end
het concept verzorgingshuis onbek
s inwonen
Daar is het heel gewoon dat ouder
ouders
bij hun kinderen. En soms rouleren
woonsters
tussen kinderen. Een van de Laarbe
hebben wij
antwoordde daarop ad rem: “Dan
het toch maar goed!”

WELLNESSMIDDAGEN
LAARHOVEN

De bewoners van Laarhoven
genoten drie middagen van
allerlei wellnessactiviteiten.
Tijdens deze wellnessmiddagen
kregen ze ontspanningsmassages
door massagetherapeut Conny
en voetreflexzonetherapeut
Marie-Jose. Beide therapeuten
hebben affiniteit met ouderen met
dementie. Het programma zag er
als volgt uit: een voet- of handbad,
ontspanningsmassage van voeten,
hand of arm en daarna een uitgebreide koffie om samen ervaringen
uit te wisselen. Het organiseren van
deze middagen was een initiatief
van activiteitenbegeleider en aromazorgdeskundige Ingrid Lamerichs. Ze vroeg daarvoor een
microkrediet bij Het Laar aan. Het microkrediet is bedoeld voor medewerkers die iets extra's willen
doen voor en met de bewoners. Ingrid: “We kijken terug op drie waardevolle middagen waarin we
de bewoners, maar ook een enkele mantelzorger en een medewerker een prettige en ontspannen
middag hebben geboden met de nadruk op fysieke en mentale ontspanning.”

Jaarlijks maakt Het Laar een jaarplan en een jaarverslag,
het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag geheten.
Deze zijn op de website van Het Laar te vinden en laten zien
waar Het Laar elk jaar aan wil werken en wat de resultaten
van de inspanningen van medewerkers en vrijwilligers zijn.
De kwaliteitsplannen worden telkens voor het komende
jaar gemaakt, de kwaliteitsverslagen kijken terug op het
voorgaande jaar.
Op www.hetlaar.nl vindt u onder de knop 'Downloads' de
terugblik op 2021 en het Kwaliteitsplan van 2022.

< >
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JAARVERSLAGEN VAN HET LAAR
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De Tilburgse tekenaar
Harrie Corvers

Nieuw in
Het Laar:

Harrie Corvers (zelfportret)

Harrie Corvers (’s-Hertogenbosch 1913 –
Tilburg 1982) maakte veel tekeningen van
o.a. Tilburgse stadsgezichten, buitengebieden
en bijzondere gebouwen.
In 1931 trad hij in de congregatie van de Fraters
van Tilburg en ontving de kloosternaam frater
Gamaliël. Hij werd graficus bij de drukkerij van
de fraters, de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg. Geregeld ging frater
Gamaliël op bezoek bij fraters in de ziekenzaal
van het fraterhuis in de Gasthuisstraat
(nu Gasthuisring) en tekende fraters die daar
lagen. In 1953 heeft hij de congregatie verlaten
en is later getrouwd.

Samen zorgen met de huisarts
Zorg voor ouderen legt veel druk op
huisartsen. Twee van onze praktijkverpleegkundigen draaiden een proef om
te kijken hoe het anders kan. Ingrid van
den Bijgaart en Ellen Martens volgden
een opleiding tot Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH). Ze werken nu op
een unieke manier samen met lokale
huisartsen. Ingrid werd geïnterviewd
door het Service Huisartsenblad.
U leest hier een korte samenvatting
van het interview:

Frater Fidelis Bedaux

Mooie verdwenen plekjes

Harrie Corvers werkte ook een tijd voor
de Efteling. Zo ontwierp hij onderdelen voor
het Diorama en kalligrafeerde gedichten op
de bordjes bij sommige attracties. Daarnaast
maakte hij theaterdecors, beeldjes, ex librissen,
glas-in-beton- en glas-in-loodramen.
Maar in Tilburg leeft hij vooral voort in zijn
prenten van mooie, vaak verdwenen plekjes.
Jos Naaijkens

Hasseltse kapel (1961)

Geboortehuisje Peerke Donders (1978)

Deze oplossing is even simpel als uniek.
Bewoners die onder de samenwerkende
huisartsen vallen, komen voor hun chronische
zorg bij Ingrid en Ellen op controles en hoeven
hier niet meer voor naar hun huisarts. “Wij
houden supervisie en hebben nauw contact
met de huisartsen. Mocht er iets zijn, dan zijn
de lijnen kort, zodat er snel opvolging en de best
mogelijke zorg is”, aldus Ingrid. Huisartsenpraktijk
Zorgvlied in Tilburg, waarmee Het Laar nauw
samenwerkt, is blij met de constructie. Zowel
voor de patiënten, als voor de zorgverleners is

Veldstraat (nu Pastoor van Beurdenstraat) (1956)

Bronnen: Regionaal Archief Tilburg, Wiki Midden-Brabant
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“Veel Laarbewoners hebben hun eigen huisarts”,
zo legt Ingrid uit. “Ze geven bij de huisarts soms
onvolledige info of wachten te lang voordat ze
contact zoeken. Als praktijkverpleegkundigen in
Het Laar zien wij de bewoners heel regelmatig.
Dat is niet altijd medisch; we komen elkaar
ook gewoon tegen op de gangen. Dat kan de
eerstelijnszorg voor onze bewoners veel laagdrempeliger maken.”

het enorm tijdbesparend. En het heeft nu al
veel voordelen voor de patiënt. Doordat de
verpleegkundigen zijn opgeleid als POH, ondervangen zij veel potentiële problemen snel.
“Het laagdrempelige is inderdaad een groot
voordeel, stelt Van den Bijgaart. “Denk bijvoorbeeld aan iemand met diabetes die een hypo
heeft. Wij kunnen direct zien of het te herleiden
is tot wat iemand heeft gegeten. Over het
algemeen hebben wij meer zicht op de levens
en gezondheid van onze bewoners. Ellen en ik
volgden ook de opleiding wondzorg en hebben
vanuit die zorgtaken veel contact. We weten wat
er speelt en kunnen daarop ook als POH acteren.”
De kwaliteit van zorg is op alle fronten verhoogd.
Uiteraard blijft deze vorm van zorg een gedelegeerde taak vanuit de huisarts. Die wordt op de
hoogte gehouden door periodiek intern overleg.
Het Laar zette de pilot op met het zorgkantoor
en werkte aanvankelijk samen met twee grote
huisartsenpraktijken. “Enkele bewoners stonden
er eerst nog een beetje argwanend tegenover”,
zo vertelt Ingrid. “Dit was toch ‘nieuw’ en
‘anders’. Maar al snel waren de meesten om.
De laagdrempeligheid omdat ze de deur niet
meer uit hoeven en de vertrouwensband omdat
ze ons dagelijks in het voorbijgaan zien, wordt
zeer gewaardeerd. De kwaliteit van zorg is hoog
en inmiddels vragen bewoners die een andere
huisarts hebben of ze wellicht ook bij ons binnen
mogen lopen. Dat is nu nog niet mogelijk, maar
daar wordt aan gewerkt. We zijn heel trots op
de kwaliteitsslag die we gemaakt hebben.”
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Dikste dame.
Anny van Wanrooy werd geboren in
Kaatsheuvel en kwam vervolgens naar
Tilburg. Ze had een erfelijke schildklierafwijking en woog daardoor rond de 200 kilo.
Door haar lichaamsomvang kon ze geen
normaal werk verrichten maar omdat haar
gezin erg arm was ging ze optreden als
“dikste dame”, (Big Edda). Anny van Wanrooy
stierf op 38 jarige leeftijd aan suikerziekte.

Glas halfvol

Die onrust druppelt ook langzaam maar zeker
Het Laar binnen. U kreeg al een brief dat in
de zomer de zorg iets anders en misschien
iets minder is. Dit jaar zal de energierekening
vast hoger uitvallen. De prijzen in Chapeau!
zullen ook wel iets stijgen. U hoorde even
weinig meer over de nieuwbouw Laarstede.
Omdat de directie achter de schermen erg
druk is om Laarstede gerealiseerd te krijgen
binnen de budgetten. En met een oorlog,
tekort aan bouwmaterialen en hoge prijzen
valt dat niet mee. Kortom: Het Laar heeft wel
eens rustigere tijden gekend.
Om het een beetje aangenaam te houden
moeten we onszelf daarom ook iedere dag
trakteren op een portie goed nieuws.
Bijvoorbeeld zijn we in Het Laar onlangs
begonnen met de eerste bewonerspanels
om te praten over samenleven in Het Laar.
De eerste bijeenkomsten waren heel inspirerend en brachten bewoners dichter bij elkaar.
Als u een uitnodiging krijgt van Carin Laros
dan moet u zeker deelnemen.
Nog een goed nieuwsje. Het lukt nog steeds
om bijna alle vacatures gevuld te krijgen in
Het Laar. En dat is in deze tijd van personeelstekorten opmerkelijk knap. Er zijn zelfs enkele
medewerkers die vertrokken waren, weer
opnieuw bij Het Laar in dienst getreden.
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Ze hadden toch een beetje heimwee. En dan
is er eindelijk groen licht voor Laarstede.
Er staan nu meer dan 1300 mensen op de
wachtlijst voor Het Laar. Heel veel Tilburgers
willen nu of straks graag bij ons wonen. Iets
doen we hier met zijn allen heel goed. Laten
we die mooie dingen opzoeken en koesteren.
Ik hoop dat u het glas halfvol kunt blijven zien,
ook al druppelt er af en toe een vervelend
dingetje in.

De Tilburgse Kermis

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

In de jaren 1938 tot 1950, van zondag tot en met donderdag. Dat was voor ons als
kinderen een heel groot feest. Dit begon op de eerste zondag in augustus en eindigde
de daaropvolgende donderdag. Tijdens de kermisdagen was het centrum voor praktisch
alle verkeer gesloten. Een aantal Tilburgers leden daardoor financiële schade.
Veruit de belangrijkste spaarvorm was de dubbeltjespot. Binnen verenigingen en in
de fabrieken en cafés werd gespaard. Door te sparen is men minder gauw geneigd het
geld op te maken. Zowel de jongeren als de ouderen spaarden in de dubbeltjespot.
De rente was voor de verzekering en de Tilburgse werknemers kregen een week vakantie.
Dat besluit werd door de fabrikantenbond in de fabrieken bekend gemaakt: “Allen
hebben een jaar van hard werken achter u. Na gedane arbeid een verdiende rust.
Een volle week zal de fabriek gesloten zijn en het loon worden doorbetaald”.
Van zondag tot donderdag, de kermis kon beginnen…

DE BEWONERSRAAD
Uit de notulen van de Bewonersraadvergadering:
In de vergadering van de Bewonersraad
is afgesproken bewoners en bezoekers
nog eens te attenderen op het huisdierenbeleid via de Babbelaar. Het ging met
name over honden van bezoekers in
Chapeau! en het uitlaten in de Laartuin.
In de gemeenschappelijke ruimten, zoals
restaurant Chapeau! moeten huisdieren
aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken. Tijdens het nuttigen van maaltijden
in restaurant Chapeau! wordt het in het
kader van veiligheid en hygiëne op prijs
gesteld als u uw huisdier niet meeneemt.
Mocht om dringende redenen uw huisdier
toch mee moeten, dan dient deze kort
aangelijnd te zijn en geen overlast te
veroorzaken. Het is niet toegestaan huisdieren uit te laten in de tuinen behorende
bij Het Laar.

Tilburgs enige dikke dame stond op de kermis op de Heuvel. Daar stond een tent met
een afbeelding van de dikste dame. Dat wilden wij natuurlijk graag zien. Wij waren heel
erg nieuwsgierig hoe zij eruit zou zien. De entree kostte toen 10 cent voor kinderen en
een kwartje voor volwassenen. Het kleine podium was fel verlicht, daar zat een vrouw
op twee stoelen. De dame was zo dik dat ze nauwelijks kon bewegen. Het was echt
een ongezond kijkobject. Zij droeg een wijde rok en een wijde blouse. Ze had een mooi
gezicht en lang krullend haar en verdiende veel geld, want de belangstelling was groot.
Zij zat te kijk voor groot en klein, daar genoot zij van, en al haar geld besteedde zij aan
zoetigheden, daar hunkerde ze naar. Bij het voorbij schuifelen lagen op het tafeltje
gesuikerde spekken, noga, zuurballen en frisdrank. Ik had zo naar al dat snoepgoed
willen graaien. Het was me opgevallen dat ze mooie sieraden droeg en dat ze er
verzorgd uitzag. Ze was trots op wie ze was, om de dikste dame te zijn van Tilburg.
Ze is maar 38 jaar geworden, overleden aan suikerziekte. Omdat het hoorde bij de
Tilburgse kermis zal ik de dikste dame nooit vergeten…
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We leven in onzekere tijden, dat hoef
ik u niet te vertellen. Ik sla met steeds
minder plezier de krant open en het
achtuurjournaal over. Misschien geldt
dat voor u ook wel.
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PUZZELEN

Er-op-uit!

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL

Uw verhaal op reis door de wijk!

De zomer heeft zijn intrede gedaan.
Het zonnetje nodigt uit om buiten te zitten,
er op uit te gaan en vakantieplannen te
maken.

Woensdag 20 juli is er een boek vanuit de wijk
uitgereikt aan Het Laar. Het is het Reisboek van
Het Laar, van de wijk en van haar bewoners.
Waar bewoners hun eigen verhaal in kunnen
zetten. Verhalen over vroeger, over dromen of
verhalen van nu. Verhalen over mooie dingen,
over fijne dingen. Ontroerende verhalen waar u
blij van wordt. Over een huisdier waar u gek op
bent of het spelletje dat u het liefste speelt.
Stuur uw eigen verhaal op reis. Wat zou het
mooi zijn om uw verhaal en de dromen van
zoveel mogelijk mensen in uw omgeving te
verzamelen in dit boek. Teken, plak, of schrijf
uw verhaal in het boek. Wat u doet is goed,
er is geen goed of fout. Er zijn wel een paar
spelregels: U mag het boek een week in uw
bezit hebben. Zorg goed voor het boek! Als u
klaar bent geeft u het door aan iemand anders.
Wilt u meer informatie? Loop dan binnen bij
Er-op-Uit! Aniëla kan u veel meer vertellen.

De prijs van de lentebabbelaar, ook een cadeaubon van 't Knipgenot,
gaat naar mevrouw Wijdemans die in Laarakker woont.

Het bestuur van de Vrienden van Het Laar is
bezig om in het najaar weer iets extra ’s te
organiseren voor de bewoners van Het Laar.
Wij willen initiatieven blijven realiseren voor
net dat beetje extra. We zijn druk bezig met
het jaarprogramma 2022.
Na het succes in 2019 staat er voor 2022
weer een bridgedrive op het programma
in het najaar. De bridgedrive staat gepland
op zaterdag 22 oktober 2022. De dag van
de mantelzorg is een jaarlijks terugkerende
activiteit op donderdag 10 november.
Noteer deze dagen 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 NL19 RABO
0191275468 t.n.v. Vrienden van Het Laar.
Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.
De Stichting Vrienden van Het Laar is
aangemerkt als ANBI waardoor donaties
financieel aftrekbaar zijn.

BEDANKJE
8 Mei 2022, mijn bedankje voor Moederdag:
Een feest voor vele mensen
die hun moeder het allerbeste wensen
We kunnen weer knuffelen en het is fijn
om weer bij elkander te zijn
Ook het Laar heeft er aan gedacht
en iets lekkers naar ons gebracht
Deze attentie maakt ons blij
Bedankt en tot de volgende mei
RH
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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 zomereditie is een bon van Kapsalon 't Knipgenot in Het Laar.

Redactie: Myriam Krol, Aimée Hoskens, Leny Verhoeven-van Gorp,
Aniëla Govaarts, Jos Naaijkens, Bep Dierckx
Teksten: Bep Dierckx, Jos Naaijkens, Myriam Krol, Aimée Hoskens,
Ingrid van Broekhoven, Harrie Keusters, Ingrid Lamerichs,
Lonneke de Haan
Fotografie: Cees Cornelissen, Aimée Hoskens, Myriam Krol,
Sandra Elings, Ingrid Lamerichs, Regionaal Archief Tilburg
Vormgeving: Karin Caron, Idefix VC
Drukwerk: DekoVerdivas Tilburg

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.
19
Kijk ook op hetlaar.nl of op jijmaakthetmogelijk.nl

Geweldig! Geweldig! Geweldig!
Dat zijn de eerste woorden die bij mevrouw Storimans opkomen als ik haar vraag naar het lentediner.
“De muziek van de Melodiva’s en Push Music was prachtig, we werden goed verzorgd en het eten
was heerlijk. Aan het einde werd er nog gedanst en hebben we nog staan swingen. Tenminste, iets
wat er op lijkt want zo soepel ben ik niet meer,” zegt mevrouw Storimans met een lach. Het lentediner, de vervanger van het kerstdiner, werd druk bezocht. En zoals elke keer stonden er weer een
boel collega’s in de bediening. “Gelukkig had ik me op tijd aangemeld. Want dit wil ik niet missen!”
Mevrouw Storimans woont nu ruim 5 jaar in Het Laar. Als ik bij haar aanbel geniet ze op haar balkon
van het zonnetje. “Ik heb ’s ochtends de zon lekker op mijn balkon en het is heerlijk warm.
Ik heb hier prachtig uitzicht. Mijn vriend, de heer Schouten, woonde
hier en zo ben ik ook in Het Laar terecht gekomen. We hebben
samen nog van mooie jaren mogen genieten tot hij een
aantal jaar geleden overleed. Gelukkig is er veel te
doen in Het Laar en ik sluit dan graag aan.”
We hadden er allemaal lang naar uitgekeken
en konden weer genieten van de ouderwets
gezellige 'Laarsfeer'. Het Laar bruiste weer!"

