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Voorwoord  
 

 
Eén van de leuke dingen van op vakantie gaan is weer thuiskomen en opnieuw 
starten. Na een heerlijke vakantie in het mooie Kroatië, waarin we nieuwe 
bijzondere plekken ontdekten, konden ontstressen, alle dagen samen waren en 
herinneringen maakten, is het heerlijk om weer thuis te zijn. Want eerlijk is 
eerlijk; hoe mooi de bestemmingen ook zijn, hoe heerlijk het weer en eten daar 
ook is, na 2 weken luchtbed is het een genot om weer wakker te worden in je 
eigen bed. Thuis is de plek waar je je happy voelt, waar je fijne momenten deelt 
met je vrienden, familie of kennissen en waar je je omringt met dierbare 
spullen. Maar wat maakt een huis een thuis? Dat is een vraag waar iedereen 
een ander antwoord op zal geven, omdat dit voor iedereen verschilt. En dat is 
maar goed ook, anders zouden we een stuk van onszelf verliezen door op te 
gaan in de massa. En juist dat we allemaal verschillend zijn, maakt ons uniek! 
 
Even iets heel anders: Misschien is het u al opgevallen dat er op de voorpagina 
van deze Leynieuws het woord ‘kwartaaleditie’ is toegevoegd. Vanaf heden 
ontvangt u namelijk vier keer per jaar een uitgebreide kwartaaleditie en de 
overige maanden ontvangt u een wat dunnere Leynieuws met daarin alleen de 
belangrijke mededelingen en uiteraard de vertrouwde maandkalender met alle 
activiteiten in de opvolgende maand. Ik wens u veel leesplezier! 
 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 

 

 
 
 

 

 

AANSTAANDE ZATERDAG: 

BURENDAG! 14.00 – 17.00 UUR 

 

Bent u erbij?  

En neem uw buurman of buurvrouw mee! 

 

Om 17.00 uur zingen we  

het ‘Grunnens Laid’  

voor de hoofdentree. 

Zingt u mee? 
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Algemeen 
 

Samen op weg naar een duurzamere Leyhoeve 
 
Vorige week hebben we in samenwerking met de ABN AMRO Bank Mees Pierson een 
bijeenkomst georganiseerd over ‘veilig internet en mobiel bankieren’. Tijdens het voorwoord 
van de directeur van de bank sprak hij over de visie van de bank en hoe zij duurzaamheid 
hierin betrekken.  
 
En laat dat nou net iets zijn waar wij binnen De Leyhoeve ook meer mee willen gaan doen! De 
wereld staat immers voor een grote uitdaging, want de verwachting is dat tegen 2025 de 
wereldbevolking met nóg een miljard mensen zal groeien tot een totaal van 8 miljard mensen. 
Dat betekent dat we in 2030 zeker 50% meer energie, 40% meer water en 35% meer voedsel 
nodig hebben. 
 
Laten we dus net als andere bedrijven het goede voorbeeld volgen door meer stil te gaan 
staan bij duurzaamheid en hoe wij hier verbeteringen in kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld 
door het recyclen van oude spullen. Hiervan heb ik onlangs zelfs een prachtig voorbeeld 
mogen zien binnen onze eigen handwerkclub, waar een lege yoghurtbak een prachtige 
metamorfose had ondergaan. Of bijvoorbeeld door minder te printen en meer digitaal te gaan 
lezen; te beginnen met deze nieuwsbrief.  Helpt u ons mee? Wij zijn in elk geval benieuwd 
naar al uw tips rondom duurzaamheid en ontvangen ze graag! 
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Leyhoeve College: 
Paul’s Muziekmozaïek 
 
Datum : Zondag 13 oktober 
Tijdstip : 14.30 uur 
Locatie : Zaal 2, de Brander 
 
Entreekaartjes á € 5,00 zijn te koop bij de 
Horeca, pauzedrankje is inbegrepen.  
Er is plaats voor maximaal 50 personen. 

 
 
WAT KOMT ER ALLEMAAL AAN BOD? 
Van klassieke muziek kun je op velerlei manieren kennis nemen, zo niet genieten. Door de 
componist geschreven noten zijn echter nog geen muziek: die komt pas tot leven als je haar 
laat klinken. En de resultaten daarvan kunnen – bij hetzelfde stuk – zeer verschillend 
uitpakken. Neem bijvoorbeeld de kwestie van het tempo: de snelheid waarin je de noten van 
een maat telt. Een deel uit een van de (zes) Brandenburgse Concerten (1721) van Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) wordt door het ene ensemble ‘gewoon’ zeer snel gespeeld, maar 
door een ander orkest nóg veel sneller - in een noodvaart zogezegd. Interessant om te 
vergelijken! 
 
Een rustige, wat statige dans, de Pavane voor pianosolo (1899) van Maurice Ravel (1875-1937) 
is tien jaar later opnieuw geboren, in een andere klankgedaante, namelijk voor orkest, door 
Ravel zelf zo gedaan (we noemen dat orkestreren). Je mag kiezen welke van de twee versies 
je het meest aanspreekt. 
 
De wals (denk aan het Nieuwjaarsconcert uit Wenen) horen we in twee totaal verschillende 
gemoedsstemmingen: enerzijds de intens-droevige Valse triste (1903) van de Finse componist 
Jean Sibelius (1865-1957), anderzijds de wals Gold und Silber (1902) van de 
operettecomponist Franz Lehár (1870-1948), aan het einde van ons college te horen, 
waardoor je bij wijze van spreken al walsend de zaal weer verlaat. 
 
Aan een muzikale compositie kan ook een bepaald programma ten grondslag liggen. Een 
overbekend voorbeeld daarvan is de Moldau (1874) van de Tsjechische componist Bedrich 
Smetana (1824-1884). Daarin wordt het ‘verhaal’ van die rivier muzikaal verteld, vanaf zijn 
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oorsprong tot en met het majestueuze slot, waar de Moldau breed Praag binnenstroomt. Dat 
de componist onderweg het een en ander heeft meegemaakt, waaronder een jachtpartij en 
een boerenbruiloft (een aanstekelijke polka) kun je in de muziek zelf duidelijk horen. 
 

Een lied is in principe een op muziek gezette tekst 
voor een zangstem met piano. Maar het komt ook 
in een andere verschijningsvorm voor: met groot 
orkest! Ik doel op één van Richard Strauss (1864-
1949 – géén familie van!) zijn Vier letzte Lieder, op 
een gedicht dat luistert naar de naam Beim 
Schlafengehn (1948), zo ontroerend qua melodie 
en rijkdom van klank, dat je daarvoor bij de uitgang 
een doekje ter hand zou moeten stellen. En dat 
doen we dus niet, want we eindigen toch in die 
zwierige Weense-walssfeer (zie boven)? 
 
Nora en ik doen er plaatjes bij! 
 

Paul van Reijen 
 
 
Beautystation Groningen 
 
Graag nodigen wij u allemaal uit voor de officiële 
opening op 28 september van 16:00 tot 19:30 uur!  
Wij hopen u dan te zien, zodat wij kennis met 
elkaar kunnen maken. Wilt u een afspraak maken 
voor een behandeling? Dan kunt ook gewoon bij 
ons binnenlopen. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag is de binnendeur gesloten, maar dan kunt u 
de deur aan de buitenzijde gebruiken. Wij zijn 
telefonisch bereikbaar via 06 488 618 41.  
 
Graag tot ziens! 
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Najaarspresentatie 
Hugo Herenmode 
 
Wegens groot succes op de locatie Tilburg, 
komt Hugo Herenmode op maandag 21 
oktober 2019 een najaarspresentatie en 
verkoop verzorgen van herenkleding in De 
Leyhoeve Groningen. 
 
Aanvang presentatie : 11.00 uur  
Einde pesentatie : circa 14.00 uur 
Locatie   : Grand Café 

 
 
 
 

Voorlichtingsbijeenkomst 
brandveiligheid 
  
Woensdag 16 oktober aanstaande zal er door de 
Brandweer van Groningen - in samenwerking met 
De Leyhoeve - een voorlichtingsbijeenkomst 
worden georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt 
plaats tussen 10:00 en 11:30 uur. De volgende 
onderwerpen zullen in ieder geval aan bod komen: 
 
§ Voorlichting Brandveiligheid 
§ Brandpreventie 
§ Wet en Regelgeving 
 
Heeft u specifieke vraagstukken met betrekking tot dit onderwerp en wilt u deze inbrengen? 
Wij horen het graag!  
 
U kunt uw vraagstukken mailen naar: receptie@leyhoeve-groningen.nl  
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Healthy Ageing 

Mentale gezondheid is van 4 tot en met 13 
oktober 2019 het thema van de Healthy 
Ageing Week. Ga mee op reis door stad en 
ommeland, ontdek wat mentale gezondheid 
inhoudt, waarom het zo belangrijk is en wat 
we kunnen doen om goed voor geest én 
lichaam te zorgen. Tijdens deze week vinden 
er door de hele provincie Groningen diverse 
activiteiten plaats.  

Bij Fysiotherapie Den Ommelanden organiseren we tijdens de Healthy Ageing week een 
inloopspreekuur. Daarnaast is het volgen van een proefles voor één of meerdere van onze  
sportlessen mogelijk. 
 
INLOOPSPREEKUUR 
Tijdens het inloopspreekuur krijg je gratis en vrijblijvend een eerste advies van een 
fysiotherapeut met betrekking tot je klachten. Iedereen is welkom. Of de klachten nu 
chronisch of acuut zijn, of je nu al wel of niet bij een arts bent geweest; dat maakt niet uit. 
Ook wanneer je geopereerd moet worden, ben je zowel voor als na de operatie welkom. 
Tijdens het inloopspreekuur vinden er geen reguliere behandelingen plaats. Wanneer wordt 
geadviseerd om over te gaan tot behandelen, kunnen we indien gewenst een afspraak voor je 
inplannen. 
 
Locaties en tijden 
De Leyhoeve  : dinsdag 8 oktober van 16:00 -17:00 uur . 
Euroborg  : actuele dag/tijd van het inloopspreekuur vindt je in de wachtruimte  
      van onze praktijk in de Euroborg. 
PROEFLESSEN 
Aquafit  : 7 oktober 9.30 uur | 10 oktober 11.15 uur 
Yoga   : 9 oktober 9.30 of 11.00 uur 
Fysio Fitness  : individueel, op afspraak 
 
Interesse in het bijwonen van een proefles? Vraag deze aan via 088 000 5757 of stuur een 
mail naar p.vandervelde@den-ommelanden.nl   
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Terugblik     

 

Opening Biljartclub ‘Schoone Ley’     

 
Op vrijdag 30 augustus was het dan eindelijke zover: Het biljart of eigenlijk ‘de biljarttafel’ 
werd officieel geopend. Nog net voordat de de Najaarscompetitie van start ging.  
 
Gesprekken tussen de biljarters en onze General Manager Milou hebben geleid tot de 
verplaatsing van de biljartactiviteit naar een plek aan de andere kant van de bar. Daar was 
meer ruimte en betere verlichting. Vervolgens is ook besloten om een andere biljarttafel - met 
de grotere afmetingen - aan te schaffen.  
 
Marjolein maakte een prachtige en uitnodiging/affiche welke veel aandacht heeft getrokken. 
Met als gevolg dat er in plaats van 40 belangstellenden, waarop was gerekend, er uiteindelijk 
80 gasten werden ontvangen. De affiche van Marjolein bleek ook de voorbode van een door 
de leiding van De Leyhoeve aangeboden glaasje bubbels. 
 

 
Toen kwam - het stond niet in het programma - Anne ten tonele. Hij had twee verrassingen: 
Zo bood hij een schilderij aan welke namens alle biljarters door Lourens en Popko in ontvangst 
werd genomen. Het schilderij hangt inmiddels in het Grand Café. Komt u het ook 
bewonderen? Daaraast voegde Anne ook een muzikale noot toe aan het programma; een 
zelfgemaakt clublied waarbij iedereen werd uitgeniodigd om mee te zingen. Dat lieten we ons 
geen twee keer zeggen en zongen het uit volle borst mee. 
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Daarna volgde de eerste officiële 
afstoot. Daarvoor werd de beste 
biljartster van de medewerkers van  
De Leyhoeve ten tonele gevoerd: 
Monique. Een prachtige carambole was 
het resultaat. 
 
Het is  nu officieel een feit: Een prachtig 
nieuw biljart dat veelvuldig kan worden 
gebruikt door momenteel 24 biljarters! 
 
 

Bijeenkomst ABN Amro Bank MeesPierson  

 
Op 17 september jl. stond in samenwerking met de 
ABN AMRO Bank Mees Pierson een interactieve 
bijeenkomst gepland over veilig internet en mobiel 
bankieren. Zo’n 40 bankrelaties en 15 bewoners 
hebben al hun vragen kunnen stellen over de 
digitale veiligheid in het algemeen. En ze hebben tips 
en tricks gekregen ter preventie. De bijeenkomst 
werd afgesloten met een rondleiding en een borrel. 
We kijken terug op een zeer geslaagde middag. 

 
Leuk detail; ook onze eigen DigiClub was onderdeel van de bijeenkomst, via een eigen 
presentatie hebben zij inzicht gegeven in de vragen die zij zoal ontvangen van onze bewoners. 
Leuk om de bevlogenheid en kennis zo te zien en horen die aanwezig is binnen onze eigen 
Leyhoeve. 
 
Samen met de ABN AMRO Bank Mees Pierson hebben wij een drietal middagen ingepland 
waarbij Gert-Jan Diemer en Bart Ludwig, Private Bankers ABN AMRO MeesPierson, een open 
inloopmiddag organiseren voor al uw financiële vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan 
Nalatenschapszorg, Vermogensstructurering, Internet en mobiel bankieren en Algemene 
financiële vragen. De middagen zijn zowel voor relaties als niet-relaties van ABN AMRO. 
 
Tijdstip : 14.00 - 16.00 uur 
Locatie  : Boardroom in De Leyhoeve 
Data  : 14 oktober  |  11 november  |  9 december 
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Huishoudelijke 
mededelingen 

 

Duurzaamheid  
Duurzaamheid; tegenwoordig komen we dit in het 
dagelijks leven veel tegen en ook binnen De 
Leyhoeve denken wij hier veel over na. Hoe kunnen 
wij ervoor zorgen dat we minder gaan printen? We 
gebruiken inmiddels duurzaam papier, printen 
dubbelzijdig en als het kan zwart-wit. Toch printen 
wij de nieuwsbrief elke maandag tussen de 70 en 
90 keer uit en geven wij deze mee aan vele 
bewoners. Tegenwoordig kan steeds meer digitaal 
worden gedaan en dat scheelt uiteraard bergen 
papierwerk. Om nog meer papier - en daarmee  
het milieu - te kunnen sparen vragen wij ook u  
om ons hierbij te helpen, bijvoorbeeld door deze 
nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te lezen. Helpt 
u mee? 
 
Hiernaast nog een paar zeer interessante weetjes 
over het gebruik van papier. 

 
Update glazenwassers 
 
Even een terugblik naar de planning van de glazenwasser: Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt 
is de planning voor de glazenwasser niet verlopen zoals we dat vooraf hebben ingecalculeerd 
en afgestemd met Argo. Doordat het team van de glazenwassers niet op volle sterkte was 
liepen ze achter op schema en dit had voor veel bewoners als gevolg dat wij of de 
glazenwasser u hebben benaderd om uw appartement op een ander moment in te plannen. 
Is de glazenwasser onverhoopt nog niet bij u langsgeweest? Geef dit dan door bij de receptie. 
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Tot slot willen wij u informeren over het wassen van de 
buitenzijde van het balkonglas. Het wassen van de 
buitenzijde van het balkonglas zou in eerste instantie van 
binnenuit gedaan worden. Na de eerste dag is er door de 
glazenwassers besloten dat het Arbo-technisch niet 
verantwoord was om al het balkonglas van de 
appartementen van binnenuit te wassen. Hierna is er 
afgesproken dat dit glas van buiten met een tuckerpool 
(een hele lange stok, met wasborstel) gewassen zou 
worden. Helaas heeft de glazenwasser moeten 
constateren dat de tuckerpool niet lang genoeg is om de 
5e etage te bereiken. Om deze reden worden de 
bewoners van de 5e etage opnieuw benaderd voor het 
maken van een afspraak voor het wassen van het 
balkonglas vanaf de binnenzijde met een magneet. De 
overige etages worden wel gewoon vanaf de buitenzijde 
gewassen. Hiervoor wordt geen afspraak gemaakt. 

 

    Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking! 

 

 
Diverse keuringen en onderhoudswerkzaamheden 
 
De afgelopen weken hebben wij veel te maken gehad met verplichte keuringen. Te beginnen 
met de jaarlijkse keuringen van alle brandblusmiddelen, zoals bijvoorbeeld de droge 
blusleidingen, brandslanghaspels en de EHBO-koffers. Daarnaast is de leverancier van alle 
voordeuren in juni langsgeweest ten behoeve van de brandveiligheid. Enkele bewoners zijn 
hierover nog benaderd door de receptie om een afspraak met de huismeesters in te plannen 
om de valdorpel in de deur af te stellen. 
 

Enkele oplettende bewoners hebben gezien dat er afgelopen 
maand twee nachten achter elkaar leveranciers in de keuken aan  
de het werk geweest om het vetafzuigkanaal van de keuken te 
reinigen. Ook deze keuring heeft te maken met de 
brandveiligheid van het pand. Tevens heeft de brandweer begin 
deze maand een controle op de brandveiligheid van het pand 
uitgevoerd.  

 
 

 
 
 

JAARLIJKSE LIFTKEURING 
De jaarlijke liftkeuring vindt plaats 
op 4 oktober aanstaande. Wij 
houden rekening met eventuele 
overlast en proberen dit uiteraard 
zoveel mogelijk te beperken.  
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Tijdens deze controle werd er gecontroleerd of het pand is gerealiseerd zoals in de vergunning 
is aangevraagd. Uit deze controle kwamen twee aandachtspunten naar voren. Het eerste punt 
betrof de deur naar het zwembad. Op deze deur is een dictator geplaatst. Omdat deze deur 
als brandscheiding is aangemerkt is dit eigenlijk niet toegestaan. We hebben aangegeven bij 
de brandweer dat deze alleen tijdens de schoonmaak en voor aanvang van alle lessen wordt 
opengezet. De bandweer heeft hiermee ingestemd en aangegeven dat dit akkoord is. Aan u 
als bewoner dus het verzoek om hier samen met ons alert op te zijn, zodat de deur niet 
onnodig geopend blijft.  
 
Het tweede aandachtspunt van de brandweer betrof de deuren naar de vluchtweg op de 6e 
etage. Via deze deur kunt u van het ene bouwdeel naar het andere bouwdeel ‘vluchten’ als 
de lift buiten werking is. De werking van deze deuren is hetzelfde als de deuren en kozijnen in 
uw appartement. De deuren kunnen in drie verschillende standen worden gezet, namelijk:  
gesloten, in de kiepstand en volledig geopend. Het aandachtpunt hierbij is dat de deuren 
vanwege de snelheid om te moeten kunnen vluchten niet in de kiepstand mogen staan. Op 
dit moment hangt er een briefje op de deur om u hierop te attenderen, maar hiervoor zijn 
tevens raamstickers besteld. Deze worden - in verband met de levertijd - binnen enkele weken 
verwacht. 
 
Ook zijn wij bezig met het opnieuw keuren van de liften door het liftinstituut. Helaas hebben 
veel bewoners hier hinder van ondervonden tijdens deze keuring. De liften vielen tijdens de 
keuring meerdere malen in storing. De storingen zijn inmiddels verholpen. 
 
De laatste keuring die we hebben gehad betrof de keuring van de BMI (brandmeldinstallatie) 
en de OAI (ontruimingsalarminstallatie). Hier zijn we met vlag en wimpel doorheen gekomen. 
We kunnen u daarom met een gerust hart melden dat ons pand voldoet aan alle wet- en 
regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid. 
 
In de komende periode zitten er nog een aantal keuringen aan te komen, namelijk de keuring 
van de e-installatie en w-installatie evenals het rookafzuigkanaal in de parkeergarage. 
 
Bovengenoemde werkzaamheden hebben wij - Siemen en Annelies - 
veelal in samenwerking tot uitvoering gebracht. Zoals is vermeld in 
de rubriek ‘Hallo & tot ziens’ ga ik, Annelies, De Leyhoeve verlaten. 
Alle werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhoud en de 
verplichte keuringen van het pand zal Siemen per 1 oktober met veel 
plezier overnemen. 
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Oproep: 
Extra groene handjes 

 
De afgelopen tijd is gebleken dat ons huidige 
groenteam helaas maar een lage bezetting kent. 
Via deze nieuwsbrief wil ik een oproep aan u allen 
doen om u aan te melden bij dit team. ‘Vele 
handen maken licht werk’ is het gezegde, en 
letterlijk zou dat betekenen dat we met meer 
groene handjes per persoon minder tuin bij 
zouden moeten houden. En uit eigen ervaring 
weet ik dat tuinwerk zorgt voor gezonde 
buitenlucht en een heerlijke ontspanning. 
Enthousiast? Aanmelden kan via de receptie.  
Op donderdag 10 oktober om 10 uur staat een 
nieuwe bijeenkomst gepland met het huidige 
team en hopelijk mogen we ook u dan 
verwelkomen! 

 
 

Wist u dat?      

… het plaatsen van een plastic kraai op uw balkon ervoor kan zorgen dat duiven zich niet 
meer laten zien? 

 

… er hele leuke cursussen en workshops kunnen worden gevolgd in het Poortershoes? Zie 
www.poortershoes.nl/activiteiten voor het actuele aanbod. 

 

… vuurkorven onder open vuur vallen en dus 
gevaarlijk en niet toegestaan zijn op uw balkon? 

 

… u tegenwoordig allerlei hippe wearables kunt 
krijgen om veilig contactloos te betalen?  
Zo kunt u tegenwoordig contactloos betalen met een 
ring, horloge, en allerlei andere bijzondere snufjes. 

 

… er paaltjes zijn geplaatst in de parkeergarage zodat 
bestuurders (hopelijk) niet meer links afslaan?  
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Hallo & Tot ziens!       

 

Tot ziens… Annelies 
 
Middels deze nieuwsbrief wil ik graag mijn vertrek bij De Leyhoeve 
aankondigen. Na iets meer dan twee jaar gewerkt te hebben voor De 
Leyhoeve kijk ik terug op een periode waarin veel veranderd is. Een 
verandering van de werkplek, van de modelwoning naar De Leyhoeve, 
wisseling van personeel, de slag die we hebben geslagen in de 
professionalisering, de verwelkoming van de nieuwe bewoners maar 
ook het afscheid van enkele bewoners.  
 
Ik ben erg dankbaar voor de kans die ik heb gekregen bij De Leyhoeve om mijzelf te mogen 
ontwikkelen. Mijn uitdaging lag bij de ontwikkeling van de processen van de afdeling Facilitair. 
Nu alles langzamerhand op zijn plek valt ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging 
heb ik gevonden bij een nieuw bedrijf waar ik weer als Facilitair Manager aan de slag ga. 
 
Daarnaast ben ik er trots op te mogen vermelden dat mijn werkzaamheden onderverdeeld 
gaan worden onder de huidige collega’s. Voor mij een mooi compliment om te zien dat het 
team zo zelfstandig is geworden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het team van deze mooie 
plek om te wonen en te werken een nog betere versie weet te maken.  
 
Inmiddels heb ik mijn laatste werkdag gehad en geniet ik nog van een vrije week voordat ik ga 
beginnen bij mijn nieuwe werkgever. Op 27 september, tijdens de einde van de maand borrel, 
ben ik nog een keer aanwezig voor alle bewoners en collega’s die afscheid willen nemen. 
 

Hallo… Erik 

Mijn naam is Erik Gunnink, ik ben 18 jaar en ik woon in Groningen. Mijn 
hobby's zijn voetballen, fitnessen en leuke dingen doen met mijn 
vrienden. 
 
Ik volg de opleiding meewerkend horeca ondernemer op het 
Noorderpoort in de Euroborg. Vanaf woensdag 18 september loop ik 
stage in de horeca van de Leyhoeve. Ik zie er naar uit, en ik hoop u 
binnenkort te ontmoeten. 
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Hallo… Marcella  

 
Ondanks dat ik met velen van u al kennis heb gemaakt, wil ik mij 
toch nog even voorstellen in deze nieuwsbrief.  
 
Mijn naam is Marcella van Dijk en ik ben 21 jaar. Sinds een 
maandje ben ik samen gaan wonen met mijn vriend Tom in het 
hoge noordelijke plaatsje Delfzijl.   
 
Ik heb al een aantal jaren ervaring in de horeca bij ‘t Regthuys in Wirdum en op Ameland.  
Daarnaast zit ik ook nog op school, want ik vind het erg belangrijk om diploma’s te halen en 
het maxilmale uit mezelf te halen. Vorig jaar ben ik gestart met de opleiding ‘Leidinggevende 
bediening’ (niveau. 4). Deze opleiding volg ik aan het Noorderpoort college (Euroborg). Zoals 
het nu gaat ben ik over 2 jaar afgestudeerd leidinggevende.  
 
Ik ben hier nu al 2 weken en het is erg wennen voor mij, aangezien het een totaal ander bedrijf 
is waar ik vandaan kom. Wel vind ik het super gezellig en een fijn bedrijf om hier verder te 
leren en misschien nog wel heel lang te blijven! 
 
                                                                                                                       

Ingezonden     

 

Zie hiernaast de winnende spreuk van de 
maand september. Deze is ingezonden door: 

 

De heer en mevrouw van Dam 
 
Gefeliciteerd! U heeft een 3-gangen-diner 
voor twee personen gewonnen in onze 
Brasserie! Wilt u de horeca laten weten 
wanneer u van uw diner komt genieten? 
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En wie o wie stuurt deze maand een mooie spreuk in? Alle winnende tegeltjes zullen 
bovendien echt worden gemaakt en krijgen een plek op onze tegelwand. We hopen natuurlijk 
een hele wand met tegelwijsheden te kunnen vullen! 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
Stuur uw spreuk o.v.v. ‘Spreuk van de maand’ naar receptie@leyhoeve-groningen.nl.  
Wij zijn erg benieuwd!  
 

 
 

Blog: 
Knooppunt 
 
Onderweg naar onze vakantiebestemming reden we op de Duitse Autobahn heel wat van die 
verwarrende klaverblaadjes voorbij. Achteraf bezien hadden we dan ook niet echt een heel 
duidelijk doel voor ogen. We bekeken met onze nieuw verworven camper van dag tot dag of 
we nog verder zouden rijden en zo ja, hoeveel verder en in welke richting. De oplopende 
zomerse buitentemperatuur schreeuwde langs de snelweg om verkoeling en schaduw.  
 
We raakten zo wel eens wat van de weg af om een nieuw overnachtingsplekje te vinden onder 
de bomen, in plaats van op een plak asfalt van een plaatselijke supermarkt. De camping-grill 
platz leek in die hitte van deze Europese zomer niet overal zo gezellig. Van die aangebrande 

DOE MEE EN WIN  
EEN 3-GANGEN DINER 
VOOR TWEE! 
Elke maand kiezen wij de ‘spreuk van 
de maand’ welke zichtbaar zal zijn in 
de volgende nieuwsbrief. Het tegeltje 
zal bovendien echt worden gemaakt 
en krijgt een plek op onze tegelwand.  
 
Bovendien krijgt de winnaar een  
heerlijk 3-gangen-diner voor twee 
personen cadeau in onze Brasserie!  
Elke maand kiezen wij de ‘spreuk van 
de maand’ welke zichtbaar zal zijn in 
de volgende nieuwsbrief.  
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vakantie vierende mensen die je beter niet te lang 
als tijdelijke buren kon hebben. De app 
campercontact op de mobiele telefoon fungeerde 
als een navigatie langs plaatsen met zwembaden 
waar dan weer weinig beschutting bleek. Of mooie 
meren en rivierovers die aan veel van onze wensen 
tegemoet kwam, maar waar ook wel enige 
minpuntjes aan te ontdekken waren. Elke keer 
uitgedaagd iets te schrijven wat we van de plek 
vonden als aanmoediging of afknapper voor 
toekomstige gasten. Voor wat men het waard 
vindt zo’n internet-mening. Zoveel hoofden, 
zoveel zinnen. Een opgejaagd gevoel of je wel de 
meest aantrekkelijke campingplaatsen in de regio 
hebt weten te vinden.   

 
Het zet me zo even stil bij de vraag of we niet allemaal wel eens de weg een beetje kwijt lijken 
te zijn. Misschien ooit wel eens een afslag op de levensweg gemaakt die niet de beste route 
bleek. In de drukte van het overige verkeer het overzicht wat kwijtgeraakt. Ongemerkt vele 
kilometers omgereden, of zelfs verdwaald in deze drukke, hectische maatschappij. Als 
vakantievierende toeristen nemen we de onverwacht mooie, maar soms ook tegenvallende 
ervaringen op de koop toe. Maar wat als het een deel van het leven werkelijk gevormd heeft? 
Dit soort vragen leek aan een oudere mobiel beperkte levensgenieter gelukkig geheel voorbij 
te gaan. Aan de rand van het Waldschwimmbad van Buchen stopte de gezellige ronde man 
tevreden zijn pijp. De steunkousen zouden hem niet beletten straks ook het verfrissende 
water in te plonsen! Nu even heerlijk geen betutteling van ongetwijfeld goedbedoelende 
zorgverleners. Een leuke indruk van aangenaam oud worden. 
 
Tot zover een korte bespiegeling van mijn persoonlijk ervaren vakantie.  
Het vormt de insteek dat de weg terug naar huis in bepaalde situaties soms moeilijk te 
begrijpen lijkt. Voor bewoners op de zorgafdeling van De Leyhoeve nauwelijks te bevatten. 
Zeker als men nieuw bij ons komt te wonen, is het vaak een idee van een paar dagen logeren. 
Maar echt wonen zoals het oude vertrouwde huis, met die heerlijke tuin? En niet te vergeten 
dat prachtige vakantiehuis!  Of die boot!  Onbereikbaar geworden herinneringen aan die goeie 
ouwe tijd. De zorgmedewerkers proberen zo goed mogelijk het spoor terug te volgen naar al 
die gelukmomentjes. We komen met betrokken familie en mantelzorgers soms op onbekend 
terrein. Hoe nu verder, waarnaartoe? 
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Vanuit een aantal huiskamers hebben we een uitzicht op het tegenover De  Leyhoeve gelegen 
station Europapark. Met de aankomende en vertrekkende blauw-gele NS en wit-rode Arriva 
treinen dwalen de gedachten wel eens af naar belangrijke mensen die een rol in ons leven 
speelden. Mooie kleurrijke herinneringen aan inmiddels overleden ouders en  partners. Soms 
lijken die beelden zo levensecht dat men elk moment visite verwacht van mensen die niet 
meer kunnen komen. Om het soms wat verveelde lange wachten binnen wat af te leiden 
proberen we onze bewoners ook wat meer naar buiten te brengen. Even een frisse neus halen, 
waar de wat verdraaide voorstelling van familiezaken al snel weg waaien. Het idee om 
geliefden van het station te halen is alweer vergeten als we bij het bord van de vertrek- en 
aankomsttijden staan. Geen duidelijk doel meer voor ogen, we gaan maar weer naar huis.  
Naar De Leyhoeve. 

René Grootes 

 
Gedicht: Herfst 
Vandaag heb ik 
de herfst weer aangetrokken, 
mijn vel wordt nu bedekt 
met geuren van verterend groen. 

 
Blad na blad verlaat de tak 
en vormt een kleurig kleed   
over het bed, bezaaid met 
de gevallen vruchten. 

 
Regen kleurt de aarde zwart 
en schrijft een onbekende tekst 
op fijne spinraglijnen 
die nu de struiken sieren. 
 
Dag na dag verdwijnt het jaar 
en rijpen zaden 
diep in het donker, 
bedekt door rood        
en bruin        
en geel. 

 
Nora van Reijen 

 
 

 
 
 

OOK EEN LEUK ITEM VOOR IN DE 
NIEUWSBRIEF? 
Bijvoorbeeld een grappig of bijzonder verhaal, een 
lekker recept of een andere leuke bijdrage?  
Mail uw bijdrage naar: receptie@leyhoeve-groningen.nl.  
Wie weet staat deze dan in de volgende Kwartaaleditie 
van Leynieuws! 
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Zorg 
 

Update: 
Training 4 mijl 
 
Inmiddels is het alweer 
half september en staat 
over ongeveer vier weken 
daadwerkelijk de 4 mijl op 
de agenda! 
 
De afgelopen weken is er flink getraind door het team. De groepstrainingen onder leiding van 
Max Rosendahl zijn afgesloten met een ‘generale repetitie’. Op 24 augustus jongstleden was 
de proefloop van de 4 mijl. De door Max uitgestippelde route door de stad van 4 mijl was best 
een pittige klus. De warmte die avond maakte het er niet gemakkelijker op. Hoe fijn was het 
om weer het eindpunt van deze route - De Leyhoeve - te bereiken na zo’n fysieke inspanning. 
De gezamenlijke trainingen zijn inmiddels gestopt en nu is het aan eenieder om de conditie 
op pijl te houden middels het trainingsschema van Max.   
 
SPONSORT U ONS OOK? 
Zoals u weet hebben wij aan deze loop een donatie actie gekoppeld om een duo fiets aan te 
kunnen schaffen voor onze bewoners van De Leyhoeve. Op de balie van de receptie en in de 
Pizzeria staat een doos voor de donaties. Ook is het mogelijk om deze te storten op:   
 
NL 29 INGB 0005 3019 06 ten name van Leyhoeve Zorg BV 
Onder vermelding van: ‘Duofiets Groningen’ 
 
Inmiddels zijn er al een aantal donaties binnengekomen, waarvoor hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

€ 1000,- 
 

€ 2000,- 
 

€ 3000,- 
 

€ 4000,- 
 

€ 5000,- 
 

€ 6000,- 
 

€ 7000,- 
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Zorgcoaches 

 
Na een uitgebreide selectie door 2 commissies uit in totaal 
8 kandidaten zijn er onlangs 3 collega’s benoemd als 
zorgcoaches. Ook collega’s mochten de commissies van 
input voorzien om de besluitvorming te ondersteunen.  
 
DE NIEUWE ZORGCOACHES 
Annet van der Ploeg  : Cluster 1 en verbinding met externe netwerk. 
Danitsja Mulder  : Cluster 2 en doorontwikkeling van andere clusters 
Bianca Nieland  : Regulier team/thuiszorg team en nachtteam en  

    doorontwikkeling andere clusters 
 
Annet en Danitsja zijn al langer werkzaam bij De Leyhoeve en mogelijk heeft u ook al kennis 
kunnen maken met Bianca. Bianca is namelijk sinds 1 september bij ons werkzaam als 
zorgcoach en in augustus is ze al enkele dagen bij onze vestiging in Tilburg geweest voor het 
inwerken. Bianca is verpleegkundige en heeft ervaring in de ouderenzorg en in de GGZ in 
Groningen. Daarnaast heeft Bianca een management opleiding volbracht en werkt al enige 
jaren in een teamleiders/management functie. Ze houdt van pionieren en het opzetten van 
nieuwe initiatieven. Bianca is dan ook dol enthousiast over het concept van De Leyhoeve en 
het feit dat ze bij ons mag komen werken! 
 
 

Oproep:  
Cliëntenraad Leyhoeve Zorg Groningen 

 
De afgelopen periode is de wens geuit om gezien de fysieke afstand en de eigenheid van de 
Leyhoeve locaties een Cliëntenraad (CR) voor De Leyhoeve Zorg Groningen op te richten. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar leden. 
 
In Tilburg is inmiddels een CR actief, er zijn afspraken over de samenwerking tussen de CR,  
de bestuurder en een instellingsbesluit dat leidraad is voor het functioneren. Verschillende 
bewoners van Woonlandschap de Leyhoeve in Groningen hebben aangegeven een CR voor 
Groningen te willen vormen. Dat juich ik, Gré Wiskerke-Hulshof, zeer toe! 
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Wij zoeken 6 vertegenwoordigers voor de CR, bij voorkeur 3 leden vanuit de reguliere 
appartementen en 3 leden vanuit - of vertegenwoordigers namens - bewoners van de 
zorgsuites. Voor de eerste keer worden de leden aangewezen door het bestuur van de 
zorgaanbieder voor een periode van maximaal 3 jaar. Met dien verstande dat er een getrapt 
rooster van aftreden wordt opgesteld voor de eerste leden van de cliëntenraad. Dit houdt in 
dat de leden zelf een rooster maken van de 2 leden die na 1 jaar aftreden, de 2 leden die na 2 
jaar aftreden en de laatste 2 leden die na 3 jaar aftreden. Leden kunnen maximaal één keer 
herkozen worden. 
 
HEEFT U INTERESSE? 
De heer Joop Walters is samen met mij op zoek naar belangstellenden. Op verzoek kunnen wij 
u  van de samenwerkingsovereenkomst en het instellingsbesluit voorzien om u verder te 
informeren. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden als belangstellende bij Nathalie 
Groenveld via nathalie.groenveld@leyhoeve.nl.  
 
Ik ontmoet u graag ter kennismaking en in overleg!  
 
Mede namens de heer Joop Walters, 
Met hartelijke groet, 
 
Gré Wiskerke-Hulshof 

Directeur/bestuurder Leyhoeve Zorg B.V. 
 
 
 
 
  

OPROEP: 

CR 

LEYHOEVE 

ZORG  

GRONINGEN 
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Horeca nieuws 
 

 

Buffet: 
Doe eens Wild! 

 
Vrijdag 25 oktober aanstaande zal 
het dinerbuffet weer in het teken 
staan van het wildseizoen!  
 
Wat de smakelijke invulling van dit 
buffet zal zijn laten wij u 2 weken 
voorafgaand weten. 
 
Net als vorig jaar zullen wij hierbij 
weer samenwerken met De Wilde 
Slager uit Groningen en diverse 
hapjes verzorgen tijdens het Happy 
Hour.  
 
Noteer 25 oktober dus alvast in uw 
agenda. Graag tot dan! 

 
 

Reminder: 
Koffieconcert zondag 3 november  
 
Op zondag 3 november organiseren wij voor bewoners, familie en vrienden een 
koffieconcert in één van onze sfeervolle zalen. 
 
Aanvang concert : 11.00 uur 
Einde concert  : 12.30 uur 
 
De toegang is gratis! 
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CONCERTDEAL 
Wilt u tijdens dit concert genieten van een 
kopje koffie in de pauze en na afloop een 
drankje? Maak dan gebruik van onze 
concertdeal voor slechts € 5,00 euro per 
persoon. (kopje koffie/thee met zoetigheid en 
drankje naar keuze na afloop).  
 
Let op: Er is een maximaal aantal plaatsen 
beschikbaar, dus graag ontvangen wij uw 
aanmelding voor 27 oktober aanstaande. 
 
Het koffieconcert zal worden verzorgd door 
DUO Puur – fluit & harp duo door Petra van 
Den Dolder en Annegreet Rouw.  

 
Dinerbuffet – Laatste vrijdag van de maand 
 
Zoals u van ons gewend bent organiseren wij al geruime tijd op de laatste vrijdag van de 
maand een dinerbuffet voor u als bewoner evenals uw familie en vrienden. Het is bijzonder 
fijn om te zien dat steeds meer bewoners zich aanmelden voor dit dinerbuffet! 
 
RESERVEER TIJDIG! 
Om ervoor te zorgen dat onze keukenbrigade en 
bediening te allen tijde de juiste voorbereidingen kan 
treffen, zodat wij geen ‘nee’ hoeven te verkopen, 
willen wij u nog eens onder de aandacht brengen dat 
een tijdige aanmelding voor het maandelijkse buffet 
zeer gewenst is. Daarom ontvangen wij graag uiterlijk 
op de woensdag voorafgaand aan het dinerbuffet uw 
reservering. 
  
 
MINDER TER BEEN? 
Mocht u minder ter been zijn? Schroom dan niet om ook aan te schuiven bij dit maandelijkse 
buffet: onze bedieningsbrigade zorgt er graag voor dat wij een bordje uitserveren bij u aan 
tafel.  
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Wij vieren: 
Opening Leyhoeve Groningen - 1 jaar later 

 
Op 8 oktober 2019 is het alweer precies 1 jaar geleden dat De Leyhoeve Groningen officieel is 
geopend. Graag vieren wij dit samen met u als bewoner en heffen wij op deze datum een 
feestelijk glas!  
 
Aansluitend kunt u als bewoner tegen een jubileumtarief aanschuiven bij een dinerbuffet. 
Nadere informatie over het dit buffet treft u binnenkort op het prikbord en op de posters in 
de liften. 
 
 

 
Vooruitblik: 
Borrel & Muziek 

 
Op vrijdag 29 november zal ‘Trio Therese Germain’ de muzikale 
invulling verzorgen tijdens de laatste vrijdag van de maand borrel! 
Het repertoire van dit trio is zeer breed te noemen en uiteraard 
bieden zij de mogelijkheid om op verzoek uw favoriete nummers te 
spelen. Aansluitend kunt u genieten van een smakelijk dinerbuffet, 
zoals we dat tevens elke laatste vrijdag van de maand organiseren. 
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Aanpassing wijnkaart 

 
Samen met onze huisleverancier van Dare 
Wines zijn wij weer druk bezig met een 
upgrade/aanpassing van onze huidige selectie 
huis- en kaartwijnen.  
 
Mist u een specifieke wijn en ziet u deze graag 
terug op onze wijnkaart of bijvoorbeeld als 
wijn van de maand? Geef dit dan door aan 
Cathy Wesseldijk. Samen met u kijkt zij graag 
naar de mogelijkheden. 

 
 

Eenmalige andere invulling ‘bewonersuurtje’: 
Horeca Brainstorm 
 
Tijdens ons laatste bewonersuurtje op 10 september jongstleden kwam het idee naar voren 
om tijdens het volgende bewonersuurtje op dinsdag 8 oktober om 11 uur een andere insteek 
te kiezen: Deze keer zullen we een brainstorm organiseren waarin we met bewoners gaan 
praten over onze huidige horeca-invulling en onze pluspunten dan wel gemissen hierbij. 
 
Insteek is een open sessie waarin we ideeën 
kunnen opperen en uitwisselen met als doel om 
hiermee te komen tot een ‘2.0 insteek’ waarmee 
we u als bewoner positief kunnen verrassen, 
zodat u mogelijk weer wat vaker wilt komen 
genieten in een van onze horecagelegenheden. 
Vanuit De Leyhoeve zullen naast Milou in ieder 
geval onze F&B manager Camiel en onze 
souschef Balazs aanschuiven. Bent u erbij? 
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Puzzel & Win 

Maak kans op een High 
Wine! 

Wilt u kans maken een High wine voor 2 
personen? Probeer dan op de volgende 
pagina de puzzel op te lossen. Alle informatie 
over hoe u precies mee kunt doen, treft u 
aan op de puzzelpagina zelf. Wij wensen u 
veel puzzelplezier! 
 

 
Winnaar puzzel Leynieuws NR.9 

 
Bedankt voor alle inzendingen op de vorige puzzel. Uit alle 
inzendingen hebben wij wederom een winnaar getrokken: 

 

Mevrouw Gretha de Jong 

 
Van harte gefeliciteerd! U heeft een Whiskey proeverij voor 
2 personen gewonnen. Bij de horeca ligt een cadeaubon 
voor u klaar. Wij wensen u veel plezier met deze prijs! 

 

 

 

 

 

Oplossing puzzel Leynieuws NR. 9: Klimaat 
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  MEEDOEN? Mail het antwoord van de ingevulde puzzel (met daarbij vermelding 

van uw naam, huisnummer appartement en telefoonnummer) naar: info@leyhoeve-
groningen.nl  of  lever de antwoordstrook deze in bij de receptie.  

 
 

WOORDZOEKER | De overgebleven letters vormen de oplossing. 
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Recept van de maand 

Door: Nienke 

Citroen kwarktaart 
 
Deze citroen kwarktaart is echt mijn favoriet als ontbijt of tussendoortje! Het is een ‘gezonde’ 
variant, vult goed en is ook nog lekker ook. Veel bewoners die ’s ochtends de krant halen 
vragen vaak aan mij: wat eet jij voor lekkers? Daarom deel ik graag dit heerlijke recept van 
jullie. Ik heb het niet zelf bedacht, maar Annelies heeft mij hier een tijd geleden over getipt. 
Sindsdien maak ik bijna elke week deze citroen kwarktaart. Voor het bereiden van de citroen 
kwartaart zijn een grote springvorm en een keukenmachine benodigd. 
 
Ingrediënten: 

• 200 gram haverkoekjes (Albert Heijn eigen merk) 
• 50 gram boter 
• 500 gram Franse magere kwark 
• 500 gram Optimel vanille kwark 
• 6 gelatineblaadjes 
• 1 citroen 
• 1 zakje vanillesuiker 
• 1 eetlepel zoetstof (optioneel) 

 
Bereiding: 
Maal de koekjes fijn in een keukenmachine en smelt de boter. Voeg de gesmolten boter toe 
aan de koekjes en meng het er door. Verdeel het koekmengsel over de bodem en druk het 
aan met de bolle kant van een lepel. Zet de vorm een kwartiertje in de koelkast. Laat de 
gelatine weken in koud water. Rasp de schil van de citroen en knijp het sap van de citroen uit   
in een pannetje. Knijp de gelatine uit zodra het zacht is en voeg dit toe aan de citroensap. Blijf 
goed roeren anders brandt het aan. Voeg hier ook de vanillesuiker en eventueel zoetstof aan 
toe. Zodra de gelatine is gesmolten kan de pan van het vuur. Voeg hier de Franse magere 
kwark en de vanille kwark aan toe. Roer het goed door elkaar heen en voeg tot slot de 
citroenrasp en eventueel nog wat citroensap aan toe. Haal de springvorm uit de koelkast en 
voeg het mengsel hieraan toe. Strijk het mengsel glad en laat het 4-6 uur in de koelkast staan. 
Ik snij de taart altijd in 8 stukken en bewaar het maximaal 5 dagen. Eet smakelijk! 
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Agenda   
 

Uitgelicht 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

8 
okt 

 
 

 
21  
okt 

Opening Leyhoeve Groningen | 1 jaar later 
Wij nodigen u graag uit voor een toast en een 
dinerbuffet! 

Najaarspresentatie Hugo Herenmode 
Najaarspresentatie van herenkleding in de Leyhoeve 
Groningen en verkoop verzorgd door Hugo Herenmode  
 

 
 

 

25  
okt 

Wildbuffet 
Het dinerbuffet staat dit keer in het teken van Wild! Wij 
ontvangen graag uw reservering bij de horeca. Aanvang 
is 18.00 uur 
 

 
 

 

13 
okt 

Leyhoeve College: Paul’s Muziekmozaïek 
Aanvang 14.20 uur in zaal 2 (de brander) 

 
 

 

28 
sep 

Open huis Zorgsuites 
10.00 - 13.00 uur 
Burendag 
14.00 - 17.00 uur 
Grunnens Laid 
Om 17.00 uur 
voor de hoofdentree. 
Zingt u mee? 
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Maandkalender         Oktober 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
30 01 02 03 04 05 06 
9.30  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 

11.00  
DigiClub 
11.00 & 13.00 
FysioFitness 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
16.00  
Valpreventie  
19.00 Biljartclub 
 

10.00  
Koffieuurtje  
9.30  
Yoga 
11.00  
Yoga 
13.30  
Biljartclub 
14.00  
Boraco 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 
 

13.00 
FysioFitness 
16.00  
Bewonersborrel 

  

07 08 09 10 11 12 13 
9.30  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
19.30 
Klaverjassen 

11.00  
Bewonersuurtje 
11.00 & 13.00 
FysioFitness 
13.30 Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
18.00 
Dinerbuffet: 
1 jaar later 
19.00  
Biljartclub 
 

10.00  
Koffieuurtje 
9.30  
Yoga 
11.00  
Yoga 
13.30  
Biljartclub 
 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 
 

13.00 
FysioFitness 
13.30 
 Biljartclub 
16.00  
Bewonersborrel 

 14.30 
Leyhoeve 
College: 
Paul’s 
Muziek-
mozaïek 

14 15 16 17 18 19 20 
9.30  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
19.30 
Klaverjassen 
 

11.00  
DigiClub 
11.00 & 13.00 
FysioFitness 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00  
Biljartclub 
 

10.00  
Koffieuurtje 
9.30  
Yoga 
11.00  
Yoga 
13.30  
Biljartclub 
14.00 Boraco 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 
13.30  
Biljartclub 
16.00  
Bewonersborrel 

  

21 22 23 24 25 26 27 
9.30  
Aquafit 
11.00  
Najaars- 
presentatie 
Hugo 
Herenmode 
13.30  
Biljartclub 
 

11.00 & 13.00 
FysioFitness 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00  
Biljartclub 
 
 

10.00  
Koffieuurtje 
9.30  
Yoga 
11.00  
Yoga 
13.30  
Biljartclub 
 
 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 
13.30  
Biljartclub 
16.30 
Einde van de 
maand borrel 
18.00 
Wildbuffet 
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Maandkalender (Vervolg)            September 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
28 29 30 31 01 02 03 
9.30  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
19.30 
Klaverjassen 
 

11.00 & 13.00 
FysioFitness 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00  
Biljartclub 
 

10.00  
Koffieuurtje 
9.30  
Yoga 
11.00  
Yoga 
13.30  
Biljartclub 
14.00  
Boraco 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 
16.00 
Bewonersborrel 

  

 

Terugblik 
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Wij maken Leynieuws Groningen 
 
HOOFDREDACTIE  |   Milou Buisman, Nienke Hoeksema 
VORMGEVING & EINDREDACTIE  |  Annemijn de Jong, Randall van Thiel 
 
CONTACT?  Mail naar info@leyhoeve-groningen.nl of bel 050 206 92 92    
 

 

 
Meer informatie?  
www.leyhoeve.nl 

 


