
 
 
  

 November 2019 
 

 Nr.11 

Nieuwsbrief voor de bewoners van De Leyhoeve 
 

Terugblik 
Burendag  
 

Nieuwe expositie 
Natuur & Landschap 

Reserveer nu met 
vrienden en familie 
Kerstdiner     & 
Eindejaarsborrel  

 

Ley nieuws 
Groningen 



 
 
 

 2 Ley nieuws 
Groningen NR.11 2019 | 

 

 

 
 
 

  
Voorwoord  

 

 
Voor u ligt al weer de november editie van De Leyhoeve nieuwsbrief. 
Dit keer voor het eerst in de nieuwe ‘light’ vorm, ofwel dunner en 
beknopter dan u tot nu toe van ons gewend bent. In deze lightversie 
kunt u een terugblik van de highlights van de afgelopen maand 
terugvinden, belangrijke weetjes en een vooruitblik naar de komende 
maand, inclusief de vertrouwde activiteitenkalender. 
 
De maand november staat bekend als slachtmaand, bloedmaand en 
nevelmaand; grimmige en bloederige woorden. Ik zie november het 
liefst - net als december - als een feestmaand waarin we in vele landen 
Allerheiligen vieren (1 november) en waarin ook Sint Maarten en de 
start van het carnaval centraal staan (11 november). Maar ook als de 
maand waarin de tuiniers onder ons de rabarber planten, de rucola 
binnen zetten en het bonenzaad bewaren. November is tevens de 
maand van de Euphorbia pulcherrima (Poinsettia), beter bekend als 
Kerstster. Maar wellicht dat u de maand november kent uit een van 
onderstaande weerspreuken: 

“ Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed.” 

“ Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn.“ 

“ Als op Sint-Maarten de ganzen op het ijs staan, zullen ze met 
Kerstmis door 't slijk gaan.” 

“ November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en 
regenvlagen.” 

Ik wens u veel leesplezier toe en een mooie maand november waarin ik 
u allen graag uitnodig om de bijzondere Leyhoeve Wildgerechten uit te 
proberen in onze Brasserie. 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 
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Terugblik        

 

Burendag 
 
Tijdens een bewonersuurtje werd door een aantal 
personen over de Nationale Burendag gesproken. 
Zou dit ook iets voor ons zijn? De buurt uitnodigen 
om te laten zien wat de mogelijkheden van De 
Leyhoeve zijn en tegelijkertijd als bewoner van De 
Leyhoeve de eigen buren wat beter te leren 
kennen!?  
 

Door Milou werd dit enthousiast ontvangen en al 
snel werd een afspraak gemaakt voor een eerste 
bijeenkomst om eens te kijken wat er zoal 
georganiseerd zou kunnen worden.  

 
Vanuit de bewoners komen leuke suggesties, zoals: Jeu de Boules, Ringwerpen, Sjoelen, Biljart 
en op de Djembé spelen, welke op burendag netjes werden uitgewerkt. Zie hieronder een deel 
van het resultaat. En de prachtige tekening werd gemaakt door Nico Visscher. 
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Camiel en zijn team zorgde voor de inwendige mens en een erg leuke bijkomstigheid was dat 
op dezelfde dag ons Grunnens Laid 100 jaar oud werd; en dat moest gevierd worden! Vanaf 
100 podia in de provincie werd door minstens 100 personen per locatie ons onvolprezen 
Volkslied gezongen. Klik hier om een leuk algemeen filmpje van deze leuke uitdaging terug 
te kijken. Helaas is ons eigen filmpje niet in deze compilatie gemonteerd, maar hierboven 
ziet u nog wel een foto.  
 

 
Leyhoeve 1 jaar officieel open!  
 
Op dinsdag 8 oktober hebben wij even stil gestaan bij het heugelijke 
feit dat De Leyhoeve Groningen inmiddels 1 jaar open is.  
 
De heer Walters heeft de eer gehad om het eerste glas prosecco via 
een champagnetoren te mogen uitschenken waarna alle aanwezigen 
hebben meegeproost op de komende jaren!   
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Brainstormsessie 
horeca 
 
Dinsdag 8 oktober hebben Milou, 
Camiel en Balazs (sous-chef) een 
brainstormsessie georganiseerd. 
De opkomst was overweldigend, 
waar wij uiteraard bijzonder blij 
mee waren. Tijdens deze sessie zijn 
wij open het gesprek met elkaar 
aangegaan en hebben we de vraag 
gesteld: Welke verbeteringen zijn 
prettig dan wel noodzakelijk om 
meer bewoners van onze horeca 
gebruik te laten maken? 

 
Het is een prettig en constructief gesprek geweest, met een duidelijke rode lijn in 
persoonlijke ervaringen en meningen. Alle genoemde punten hebben wij genoteerd en deze 
worden de komende periode kritisch bekeken om te kijken waar de mogelijkheden liggen 
om de feedback om te zetten in acties. Op advies van vele bewoners is inmiddels het nieuwe 
‘Weekoverzicht Bewonersmaaltijden’ inclusief een ‘Weekspecial’ reeds geïntroduceerd.  
 

 
Hugo herenmode 
pop-up winkel 
 
Op maandag 21 oktober heeft Hugo 
Herenmode een groot deel van zijn 
herencollectie tentoongesteld aan de 
bewoners van De Leyhoeve Groningen.  
 
Graag komen zij weer terug op voor een 
presentatie van de voorjaarscollectie op 
zondag 26 april van 12.00 uur tot circa 
15.00 uur.  
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4 Mijl Groningen 
 
Zondag 13 oktober jongstleden was het dan zover:  
De 4 mijl van Groningen! 
 
Het enthousiaste team van de Leyhoeve bestaande 
uit Angelique, Danitsja, Martha, Isabella, Ilse, Max 
en Annet stonden rond 12 uur klaar bij de 
startlocatie. Het weer liet ons wat in de steek, maar 
de poncho’s deden goed hun werk. Gelukkig werd 
het rond 13.25 uur - onze starttijd - droog en konden 
eindelijk de Leyhoeve shirts tevoorschijn worden 
getoverd.  

 
Het hele team heeft de finish gehaald en we zijn dan ook erg trots op 
deze prestatie die wij als team hebben geleverd. De reacties die wij 
hebben gekregen op de sponsorloop waren geweldig. De donaties die 
wij voor de duo-fiets hebben ontvangen zijn hartverwarmend! 
 
Wij zijn dan ook supertrots om te kunnen melden dat onze dozen op de 
balie voor de sponsoractie € 342,50 hebben opgebracht. Ook zijn er een 
aantal donaties binnengekomen op de bankrekening van het ‘Uurtje 
geluk’. De teller is aardig gestegen (€3.800,-), maar we zijn er nog niet. 
Daarom organiseert de zorg op 9 november aanstaande een gezellige 
Bingo-avond,  waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan de Duo-
fiets voor de bewoners. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hierover 
meer. 

 
Wilt u ook nog een steentje bijdragen? 
Stort uw bijdrage dan op: 

 
NL 29 INGB 0005 3019 06 ten name van: 
Leyhoeve Zorg BV - Uurtje geluk o.v.v. 
‘Duo-fiets Groningen’ 
 

 
 
 

 

€ 1000,- 
 

€ 2000,- 
 

€ 3000,- 
 

€ 3800,- 
 

€ 5000,- 
 

€ 6000,- 
 

€ 7000,- 
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Voorlichtingsbijeenkomst 
brandveiligheid 
 
Op 16 oktober heeft de brandweer Groningen 
een uitgebreide en zeer nuttige presentatie 
gehouden voor onze bewoners. Centraal hierin 
stonden de onderwerpen: 

 
‘Voorlichting brandveiligheid in De Leyhoeve’, 
‘Brandpreventie’ en ‘Wet- en Regelgeving’.  
 

Binnenkort zal er een speciale nieuwsbrief verspreid worden waarin u kunt teruglezen wat er 
op het gebied van brandveiligheid allemaal geregeld is binnen De Leyhoeve. En hoe u zelf kunt 
bijdragen aan een (brand)veiligere omgeving voor uzelf en uw medebewoners. Een Leyspecial 
met allerlei nuttige informatie zoals dat ook in de presentatie aan bod is gekomen.  
 

 
Paul's Muziekmozaïek  
 
Op zondag 13 oktober vond het Leyhoeve 
College ‘Paul’s Muziekmozaïek’ plaats. Het 
werd een gezellige, leerzame muziek middag 
waarvoor zo’n vijftig bewoners zich hadden 
aangemeld. Er werd onder andere geluisterd 
naar muziek van de componisten Johann 
Sebastian Bach, Maurice Ravel, Jean Sibelius, 
Lehár Ferenc, Bedrich Smetana en Richard 
Strauss. In de volgende kwartaaleditie van de 
nieuwsbrief zal hierover een meer uitgebreide 
terugkoppeling worden gegeven.    
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Huishoudelijke 
mededelingen    

 

Openingstijden receptie 
Met ingang van maandag 7 oktober jongstleden zijn de 
openingstijden van de receptie gewijzigd.  
 
Op maandag tot en met vrijdag kunt u bij de receptie terecht 
van 8.30 uur tot 17.30 uur.  
 
De openingstijden in het weekend zijn hetzelfde gebleven; 
namelijk van 9.00 uur tot 18.00 uur.  
 
Buiten onze openingstijden kunt u voor een parkeertag 
terecht bij onze horeca collega’s. Voor alle overige zaken 
staan wij de eerstvolgende werkdag graag weer voor u klaar.  

 

 
Coffee Corner 
Vanwege uitbreiding van onze interne 
huisartsenpraktijk wordt de Coffee 
Corner vanaf heden tevens gebruikt 
als (extra) wachtruimte voor patiënten 
van het Medisch Centrum Helperpark.  
 
Uiteraard kunt u in de Coffee Corner 
evenals de Pizzeria nog steeds terecht 
voor een kop koffie met iets lekkers, 
vanaf 8.30 uur.  
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Energielabel  
 
Middels dit bericht willen we u graag 
mededelen dat wij komende week het 
energielabel bijbehorend aan uw 
appartement in uw brievenbus zullen 
deponeren.  
 

 
 
Decembermaand 
Momenteel zijn wij druk bezig met het samenstellen 
van een ‘Feestelijke decembermaand’ brochure. Eind 
deze maand kunt u deze in de brievenbus 
verwachten. Vanaf medio november is het mogelijk 
om uw reservering voor de kerstdagen en/of 
oudejaarsavond door te geven bij de collega’s van de 
receptie of horeca.  
 

  

Exclusief dineren  
of borrelen met familie  

en/of vrienden?  

Reserveer 
snel! 
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Bewonersuurtje  

 

Het bewonersuurtje van dinsdag 12 november aanstaande is verplaatst 
naar woensdag 13 november aanstaande.  
 
Om 11 uur bent u van harte welkom in de Pizzeria. 

  
 
Nieuwe expositie in De Leyhoeve 
De expositieruimte is verplaatst naar de Boardroom; de ruimte 
tegenover het Grand Café. Binnenkort volgt een nieuwe expositie 
met feestelijke opening op zondag 3 november aanstaande om 
15.00 uur. Erna Plenter - Jansen zal de openingstoespraak houden. 
U bent allen uitgenodigd voor de feestelijke opening. Vervolgens is 
de expositie te bezichtigen tijdens de uren dat de Boardroom niet 
bezet is voor een bijeenkomst. 
 
Naam Expositie : Natuur & Landschap 
Schilderijen van : Geesje Lanting - Stadman  
      (bewoonster Leyhoeve) 
Beelden van  : Hanneke Horlings  
      (bewoonster Leyhoeve) 
 
 

Fotoshoot 
Eind september heeft een professionele fotograaf De 
Leyhoeve bezocht en tijdens haar bezoek heeft zij prachtige 
foto’s gemaakt van de vele faciliteiten die De Leyhoeve 
biedt met als doel om deze te kunnen en mogen gebruiken 
als marketingmateriaal. Er zijn onder andere foto’s gemaakt 
van de diverse clubs, horecagelegenheden, fysio en 
schoonheidssalon. De foto’s hebben wij voor u uitgeprint en 
gebundeld in een map zodat u de foto’s kunt bekijken. Het 
mapje vindt u op de stamtafel in de bibliotheek. Hartelijke 
dank aan alle bewoners die hier aan meegewerkt hebben!  
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Agenda   
 

Uitgelicht  
   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Koffieconcert | DUO Puur - fluit & harp duo verzorgt 
een koffieconcert voor bewoners, familie en vrienden 
11.00 uur tot 12.30 uur. 

Bijeenkomst ABN AMRO Bank MeesPierson | Open 
inloopmiddag voor al uw financiële vraagstukken. Van 
14.00 tot 16.00 uur in de Boardroom. 

Opening expositieruimte | U bent allen van harte 
uitgenodigd voor de feestelijke opening om 15.00 uur 
in de Boardroom. 

 
 

 
25 
Okt 

 
 

 
3 

Nov 

Wildbuffet | Borrel & proeverij door ‘De Wilde slager’ 
Diverse wildspecialiteiten en live muziek! Vanaf 18.00 
uur in de Brasserie. 
 

 
 

 
3 

Nov 

 
 

 
11 
Nov 

 
 

 
29 
Nov 

Bewonersbuffet | Ook deze maand staat er op de 
laatste vrijdag een heerlijk buffet op het menu. Het 
thema is nog even een verrassing…  
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Workshop:  
Gezonde bonbons maken  

 
Op woensdag 6 november a.s. is er een workshop 
gezonde bonbons maken! Onder leiding van Bon Bon 
Gina leren we van 14.00 tot 17.00 uur bonbons te 
maken van rauwe chocolade, noten, zuidvruchten, 
goede vetten en melen. 
 
Praktische informatie: De workshop wordt gehouden 
in de keuken van De Leyhoeve. Er is ruimte voor 10 
personen. De kosten betreffen € 35,- per persoon. 
Reservering en betaling voor 1 november aanstaande 
bij Gerda van Linschoten | Adres: Helperpark 262-27 | 
E-mail: gerdavanlinschoten@hotmail.nl | Telefoon:  
06-27855301. Graag tot ziens!  

 

 
Interactieve workshop: 
WhatsApp 
Van jongeren was al bekend dat ze liever 
appen dan bellen. Maar dit geldt ook voor veel 
ouderen, blijkt uit onderzoek van SeniorWeb. 
Senioren vinden het niet zozeer eng om te 
bellen; ze vinden appen gewoon handiger. Een 
berichtje (terug)sturen doe je immers 
wanneer het uitkomt. Verder vinden ze appen 
makkelijker en kost het minder tijd en geld 
dan bellen. Ook vinden ouderen het leuk dat 
ze direct foto’s en video’s kunnen  meesturen.  
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Sommige ouderen vinden het prettig omdat ze eerst even rustig kunnen nadenken of iets 
kunnen teruglezen. Voor slechthorenden is WhatsApp al helemaal een uitkomst, net als 
voor mensen met familie en vrienden in het buitenland. Bijna de helft van de senioren 
gebruikt de berichtenapp tussen de een en vijf keer per dag.  
 

Er is dan ook veel behoefte aan uitleg over het veilig 
gebruiken van WhatsApp. Daarom organiseert de 
Leyhoeve DigiClub een gratis workshop WhatsApp. 
Onder leiding van een paar doorgewinterde gebruikers 
gaan alle deelnemers, met hun eigen Mobiele 
telefoon, aan de slag met zaken als: instellingen 
aanpassen, profielfoto veranderen, foto versturen, 
groepsgesprekken organiseren, archiveren en 
verwijderen enzovoort. 
 
WAAR & WANNEER? Dinsdag 26 november om 10:30 

uur in de Pizzeria. U kunt zich opgeven bij de receptie, 
of stuur een mailtje naar leyhoevedigiclub@gmail.com 
 

 
Natuurlijk zijn wij zoals gewoonlijk aanwezig voor de inloop op elke 1e en 3e dinsdag van de 
maand om 11:00 uur om uw problemen in de digitale wereld te verlichten of op te lossen. 
Buiten de inloopuren kunt u uw vraag/verzoek mailen naar: leyhoevedigiclub@gmail.com 
Wij komen dan bij u thuis om uw problemen te verhelpen. De Digi-club ambassadeurs.  
 
 
 

SUPER Bingo 

Op zaterdag 9 november aanstaande organiseren wij 
een SUPER Bingo in De Leyhoeve. De opbrengst komt 
ten goede aan de Duo-fiets voor de bewoners van De 
Leyhoeve. Er zijn diverse mooie prijzen te winnen, 
waaronder: een schilderij van Cees Verspuij, een 
schilderij van Dirk H. de Boer en een proeverij van de 
Kasteelhoeve voor 6 personen op eigen locatie.  
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De bingo vindt plaat in vergaderzaal De Brander in De Leyhoeve. Inloop vanaf 18.30 uur. 
Start bingo: 19.00 uur. In de pauze is er gelegenheid om een pauzedrankje te halen in de 
Brasserie en zal er een tombolaronde zijn.  

Kaartverkoop vindt plaats in de Brasserie: 
Dinsdag  29 oktober   14.00-15.00 uur 
Woensdag  30 oktober   14.00-15.00 uur  
Dinsdag  5 november   11.00-12.00 uur 
Woensdag  6 november   14.00-15.00 uur 

Bingokaarten bedragen € 25,- per set voor 4 rondes inclusief koffie/thee en koek/cake.  
Lootjes voor de tombolaronde zijn € 2,- per stuk.  

Muntjes voor een pauzedrankje zijn voorafgaand aan de SUPER bingo in de zaal verkrijgbaar.                              

Gelieve contant te betalen.  

Let op: Er zijn een beperkt aantal plaatsen in de zaal. VOL=VOL 

Wij hopen er samen met u een gezellige avond van te maken. Graag tot ziens!   

Groeten Karin, Gineke, Annet en Danitsja (zorgsuites)  

 

Badminton voor 50+ers: 
Kom het eens proberen! 
Badmintonclub GO! organiseert op donderdag 7 
november aanstaande een badmintoninstuif voor 
50+ers, in Sporthal Europapark. Iedereen is van 
harte welkom, niet alleen bewoners van De 
Leyhoeve, maar ook familie en kennissen. De instuif 
begint om 17:30 uur tot 19.00 uur. Deskundige 
begeleiders zijn aanwezig en de oefeningen en 
wedstrijdvormen worden aangepast aan de 
mogelijkheden van de deelnemers. GO! zorgt voor 
rackets en shuttles. Deelnemers hoeven dus alleen 
sportkleding en sportschoenen (geschikt voor 
binnen) mee te nemen. Deelname is gratis! 
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De smaak tijdens de instuif te pakken gekregen? Geïnteresseerden kunnen in de weken erna 
meedoen aan een kennismakingscursus van vijf trainingen voor slechts € 10,- per persoon. 
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Mirjam Fennema van BC GO! door een 
een mailtje te sturen naar info@bcgo.nl. Kijk ook eens op de website: www.bcgo.nl  
 

 
 
Oproep 

De Kunst- & Cultuurclub heeft door omstandigheden enige tijd stil gelegen, maar we willen 
binnenkort weer starten. Er is al een klein comité samengesteld en we zoeken nog kandidaten 
om ons team te versterken. 
 
Vindt u het leuk, interessant en zinvol om met kunst en cultuur bezig te zijn voor de bewoners 
van De Leyhoeve? Wilt u meedenken en helpen bij het organiseren van evenementen? Meldt 
u dan aan via: m.spiekerman@me.com. De hoeveelheid tijd die u hieraan wilt spenderen 
bepaalt u helemaal zelf. U bent van harte welkom! 
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Maandkalender            November 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
28 29 30 31 01 02 03 
9.30  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
19.00  
Biljartclub 

14.00 
Handwerkclub 
13.30  
Biljartclub 
19.00  
Biljartclub 
 

9.30  
Yoga 
10.00 
Koffieuurtje 
13.30  
Biljartclub 
14.00  
Boraco 
 

11.15  
Aquafit 
14.00  
Bridgeclub 
13.30  
Biljartclub 
15.00  
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
 

13.00 
FysioFitness 

 11.00  
Koffie 
Concert 
15.00 
Opening 
Expositie 

04 05 06 07 08 09 10 
9.30  
Aquafit 
13.30 
Biljartclub 
19.00 
Biljartclub 

11.00 
DigiClub 
13.30 
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 
 

9.30  
Yoga 
10.00 
Koffieuurtje 
13.30 
Biljartclub 
14.00 - 17.00 
Bon Bon 
Workshop 
 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00  
Bridgeclub 
15.00  
Sjoeluurtje 
17.30 – 19.00 
Badmintoninstuif 
19.00  
Biljartclub 
 

13.00 
FysioFitness 

19.00 
Super Bingo 

 

11 12 13 14 15 16 17 
9.30  
Aquafit 
13.30 
Biljartclub 
14.00 
Bijeenkomst 
MeesPierson 
19.00 
Biljartclub 
19.30 
Klaverjassen 
 

13.30 
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 
 

9.30  
Yoga 
10.00  
Koffieuurtje 
11.00 
Bewonersuurtje 
13.30 
Biljartclub 
14.00  
Boraco 
19.00 
Biljartclub 
 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Bridgeclub 
15.00  
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 

  

18 19 20 21 22 23 24 
9.30  
Aquafit 
13.30 
Biljartclub 
19.00 
Biljartclub 

11.00 
DigiClub 
13.30 
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 
 
 

9.30  
Yoga 
10.00 
Koffieuurtje  
13.30 
Biljartclub 
19.00 
Biljartclub 
 
 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00  
Bridgeclub 
15.00  
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
 

13.00 
FysioFitness 
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Maandkalender (Vervolg)            November 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
25 26 27 28 29 30 01 
9.30  
Aquafit 
13.30 
Biljartclub 
19.00 
Biljartclub 
19.30 
Klaverjassen 

13.30 
Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00  
Biljartclub 
 

9.30   
Yoga 
10.00  
Koffieuurtje 
13.30 
Biljartclub 
14.00   
Boraco 
19.00 
Biljartclub 

11.15  
Aquafit 
13.30  
Biljartclub 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 
Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 

  

 
 

 
 

 
 

 

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 

 


