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Voorwoord  
 

 
‘Samen aangenaam oud worden’; het motto van De Leyhoeve. Maar 
met wie wordt ‘samen’ nou bedoeld? Zijn het de bewoners van een 
appartement, de bewoners van De Leyhoeve onder elkaar, afdelingen 
binnen De Leyhoeve, personeel? Of gewoon wij met z’n allen? Zo zie je 
maar weer dat één woord alleen al op vele manieren te interpreteren 
valt. Een zoektocht op internet geeft nog meer verwarring: 

• Wikipedia: Samen; lied van René Froger uit 2012. Televisieserie 
uit 2005 met o.a. Cees Geel en Johnny Kraaijkamp jr. En een 
volk dat Lapland bewoont; 

• Puzzelwoordenboek; Samen; aaneen, allebei, altezamen, met 
elkander, gezamenlijk,…; 

• Van Dalen: Samen; bij elkaar, in elkaars gezelschap. 
 
Kortom, ik ben in de war en vind het de hoogste tijd om een heldere 
invulling aan het woord ‘samen’ te geven.  
 
Binnen De Leyhoeve zie ik het woord ‘samen’ tot uiting komen tijdens 
de vele gezellige activiteiten die door u als bewoners worden 
georganiseerd. Maar ook in vorm van de betrokkenheid die ik voel bij 
eenieder. Iets wat tot uiting komt in adviezen en tips die ons bereiken, 
of in de hulp die er wordt geboden als erom gevraagd wordt, zoals 
bijvoorbeeld de extra ‘groene handjes’ en onze gastvrouwen en -heren. 
En tenslotte in de actieve betrokkenheid bij groeperingen rondom De 
Leyhoeve die zich sterk maken voor een verbetering van ons gehele 
leefgebied; waarover u verderop in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. 
 
Maar ook zie ik ‘samen’ binnen ons eigen team in de vorm van 
teamwork, het helpen van elkaar; bijvoorbeeld Nienke die de 
huismeesters helpt, Camiel en kids die de bloemetjes letterlijk buiten 
zetten, ik zelf die meehelpt in de keuken, bewoners en familie van 
bewoners die onkruid wieden in binnentuinen van de zorg. 
 
Kortom in mijn ogen kunnen we trots zijn op hoe wij hier in De Leyhoeve 
aan het woord ‘samen’ invulling geven. En ‘last but not least’ een 
‘gezamenlijk’ leuk spetterend nieuwsfeit namens de directie: Vanaf 1 
juli aanstaande zal ons zwembad voor alle bewoners gratis toegankelijk 
zijn! Vanaf die datum zullen alle tags automatisch toegang verlenen tot 
het zwembad tijdens openingstijden. Veel zwemplezier!!  

 
Milou Buisman 

General Manager Leyhoeve Groningen 
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Algemeen 
 
Rondleiding RTV Noord 
Voor de opening van ons pand in 
oktober vorig jaar hebben we van 
onze buren, RTV Noord, een uniek 
cadeau gekregen: Een rondleiding!  
 
Bent u nieuwsgierig naar RTV Noord 
en wilt u een kijkje nemen in de 
radio- en tv-studio’s? Grijp dan  
deze kans en meld u zich vast aan 
bij de receptie of per e-mail via 
receptie@leyhoeve-groningen.nl. 
 
De exacte datum wordt nog bekend gemaakt, maar zal liggen in de periode tussen juli en 
augustus. Bij grote belangstelling worden er mogelijk meerdere data gepland. 
Ps. Indien u een rollater of rolstoel heeft, wilt u dit dan bij uw aanmelding vermelden?  
 
 

Uitnodiging: ‘Warm Welkom in De Leyhoeve’ 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de eerste 
‘Warm Welkom in De Leyhoeve’ aangekondigd: 
Woont u nog niet zolang in De Leyhoeve en wilt u 
weten wat er allemaal te doen is? Tijdens het 
‘Warm Welkom bij De Leyhoeve’ introduceren wij 
de Leyhoeve Clubs en na afloop is het mogelijk om 
u voor de Clubs aan te melden. Ook worden de 
gastheren en -dames aan u voorgesteld en 
vertellen wij meer over de verschillende 
horecafaciliteiten, de receptie en de huismeesters.  

 
Graag nodigen wij u op vrijdag 12 juli aanstaande vanaf 14.30 uur uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Om 15.00 uur starten de presentaties. De locatie is afhankelijk van het weer: Bij mooi 
weer gebruiken we hiervoor het terras en anders één van de vergaderzalen. 
 
Laat u eventjes weten of u hierbij aanwezig bent? U kunt zich aanmelden via de receptie of 
per mail via receptie@leyhoeve-groningen.nl. 
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Coolblue op bezoek 
 
Op maandag 3 juni jongstleden was Coolblue 
op uitnodiging van de DigiClub op bezoek in 
De Leyhoeve. Een zeer actief bezoek want 
Coolblue kwam met maar liefst 7 zeer 
enthousiaste medewerk(st)ers een digitaal 
spreekuur houden, waarbij de bewoners van 
De Leyhoeve al hun problemen en vragen met 
digitale apparatuur konden voorleggen aan de 
experts. Naast het oplossen van digitale 
problemen nam Coolblue ook de nieuwste 
smartphones, tablets en laptops mee, 
waarmee demonstraties werden gegeven en 
waarmee u mocht experimenteren. 
 
Als dank voor de ontvangst in De Leyhoeve had Coolblue een gigantische (niet digitale) taart 
meegenomen die de vele aanwezige bewoners zich goed lieten smaken. Ook heeft u zich even 
in een andere wereld kunnen wanen middels een virtual-reality bril en toonde een grote groep 
veel belangstelling voor de smartwatch en de mogelijkheden hiervan. Kortom: Het Grand Café 
werd voor 2 uurtjes omgetoverd in een high-tech, hypermodern 21ste eeuw, epicentrum! 
 
Zowel voor de bewoners van De Leyhoeve als voor Coolblue was het een zeer geslaagd event, 
dus wellicht krijgt dit digitale spreekuur volgend jaar een vervolg! 
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Dag van de Architectuur 
 
Woonlandschap de Leyhoeve was één van de genomineerden voor het beste nieuwe gebouw 
van Groningen op de Dag van de Architectuur 2019. Dit jaar was het thema ‘Liefde voor 
Groningen’ en op vrijdag 14 juni jongstleden vond de prijsuitreiking plaats van de Grote 
Groninger Gebouwenenquête in het authentieke Der AA theater in de binnenstad. Er werden 
31 prijzen uitgereikt binnen de volgende 3 categorieën: 
 
1. Publieksprijs (stemming via het internet) 
2. Publieksjury (heeft per bus op 8 juni jongstleden alle genomineerde gebouwen bezocht) 
3. Juryprijs (driekoppige jury van deskundigen) 
 
Met trots kijken we terug op onze 
nominatie en met maar liefst 350 
stemmen - en slechts 18 stemmen 
verschil met de nummer 5 - wisten 
we de 6e plaats te bemachtigen: een 
prachtige prestatie! Via deze weg 
wil ik u allen bedanken voor de 
stemmen die door of namens u zijn 
uitgebracht!  
 
De grote winnaar is de ‘optopping’ 
in de Grachtstraat geworden (zie 
foto). Mocht u geïnteresseerd zijn 
naar de andere prijzen kijk dan op 
dagvandearchitectuurgroningen.nl  
 
 

In gesprek met de Gemeente 
  
We zijn weer veel in gesprek geweest met de Gemeente om voor u waar mogelijk de directe 
woonomgeving nog aangenamer te maken, maar ook om over een aantal actuele zaken een 
stukje duidelijkheid te kunnen bieden. Hieronder de onderwerpen van gesprek en de status 
hiervan: 
 

§ De Helperzoom tunnel zal in de week van 31 juli tot en met 8 augustus worden 
aangelegd. Deze wordt officieel worden geopend in de eerste week van oktober. 
Gelijktijdig zal het Helperpark worden geopend. 

§ Na ingebruikname van de Helperzoom tunnel gaat de ontsluiting nabij de 
Oosterpoort dicht.  

§ Voor actuele informatie rondom alle bouwperikelen Europapark/aanpak Ring Zuid 
verwijst de Gemeente naar de website www.aanpakringzuid.nl. De verwachting is 
dat de afronding van de gehele Ring Zuid niet eerder zal zijn dan 2023.  

§ In de Lunettenhof zal nog een extra brug geplaatst worden. 
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§ Het verzoek is bij de Gemeente neergelegd om de vuilnisbakken in het Helperpark 
te voorzien van deksels om zo ‘vogel-troep-verspreiding’ tegen te gaan. Dit is door 
de Gemeente besproken met Stadsbeheer welke de afvalbakken leegt. Indien er 
mogelijkheden zijn met deze afvalbak, dan zullen zij dat oppakken. Het probleem 
met de vogels was reeds bij Stadsbeheer bekend.  

§ Helaas laten de hoognodige aanpassingen van de bestrating rondom De Leyhoeve 
- o.a. verhogen en repareren fietspad, bijplaatsen bomen en lantaarnpalen - nog 
even op zich wachten. De Gemeente is hierover in gesprek met een aannemer.   

§ Het aanpassen van het ronde wandelpad in het Helperpark door middel van het 
realiseren van een hellingbaan behoort helaas niet tot de mogelijkheden. Hier is 
met opzet een trap bedacht die moet voorkomen dat fietsers en bromfietsers van 
dit pad gebruik gaan maken als een doorgaande route. Nu komen hier 
voornamelijk wandelaars en kan men hier in alle rust zitten. 

§ Het stuk groen bij de mediacentrale is nog niet gemaaid omdat het nu een mooie 
weelderige bloemenpartij is. Zodra de bloemen zijn uitgebloeid zal het alsnog 
worden gemaaid. De aanpak van deze strook wordt medio tot eind 2019 
uitgevoerd tezamen met de omgeving van Powerhouse. De rommel zal nog wel 
moeten worden opgeruimd. 

§ Het driehoekje bij de trafo - onze doorn in het oog - is bekeken met de ontwerper 
welke hiervoor een aangepast ontwerpvoorstel maakt. Een tweede optie is het 
betegelen van het driehoekje. 

 

Ontwikkelingen Europapark 

 
Denk mee, praat mee en doe mee! Kom naar de presentaties van de plannen op 2 juli! 
 
Afgelopen maanden zijn er bijeenkomsten geweest rondom de ontwikkelingen van het 
Europapark. Europapark omvat de gebieden: De Nieuwe Linie, Lunettenhof, De Leyhoeve, 
Kolenpark, Stoker & Brander en stadiongebied. Op den duur komen er meerdere 
wooncomplexen bij;  nu nog in aanbouw of in voorbereiding. Het initiatief voor samenwerking 
werd genomen door de Gemeente en de Hanze Hogeschool. Het overleg is daarna uitgebreid 
met bewoners van het gebied. Hieruit zijn werkgroepen geformeerd, die op deelgebieden 
ideeën en suggesties uitwerken.  
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Wat is er tot nu toe gebeurd? Studenten van de masteropleiding van de Hanze Hogeschool 
inventariseerden deur aan deur wensen die bij bewoners leefden. Zo ook bij De Leyhoeve. 
Afgelopen februari vond de eerste informatieve bijeenkomst plaats. In maart en april kwamen 
er vervolggesprekken. Dit resulteerde in vier werkgroepen. Ook vond in juni een oriënterend 
gesprek plaats tussen leden van de werkgroep Recreatie en Beweging en de coördinatoren 
van de stichting ‘FC Groningen in de maatschappij’. Gezamenlijke plannen worden verder 
uitgewerkt. Op 25 juni jongstleden presenteerden twee werkgroepen - Verkeersveiligheid en 
Parkeren - hun plannen. 
 
Hoe verder? De uitkomsten en plannen van de overige werkgroepen worden gepresenteerd 
op 2 juli aanstaande (Recreatie & Beweging en Groen & Klimaat) in het Noorderpoort 
Sportcentrum. De avond start om 19.30 uur. U kunt dan kennis maken met andere 
buurtbewoners, met gemeentevertegenwoordigers en met de betrokken masterstudenten. 
U bent allen welkom om te luisteren, mee te praten en te reageren! 
 
Werkgroep Recreatie & Beweging. In deze werkrgoep zijn zowel bewoners van De Nieuwe 
Linie als van De Leyhoeve vertegenwoordigd. Vanuit De Leyhoeve zijn dit: Nine van Bruggen, 
Max Rosendahl, Auke de Jong  en Marjolein Spiekerman. Bij hen kunt u tevens terecht voor 
meer informatie. Daarnaast kunt u contact opnemen met Lieke Dalstra (06 - 46 78 56 77) en 
Nikki Jepkema (06 - 15 63 35 55), ook als u wilt deelnemen aan de overige werkgroepen.  
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Huishoudelijke 
mededelingen 
 
 

AVG Wet 
Zoals velen van u wellicht zullen weten, is in mei vorig 
jaar de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens 
(AVG) van start gegaan. Voor ons als organisatie 
betekent dit dat wij te allen tijde zeer zorgvuldig met 
persoonsgegevens om zullen en moeten gaan.  
 
Omdat wij in geen enkel geval persoonsgegevens 
zoals huisnummers en/of telefoonnummers mogen  
verstrekken zonder dat hier door u uitdrukkelijk 
toestemming voor is gegeven, kunnen wij deze 
gegevens ook niet verstrekken aan uw bezoek. Zorg 
er dus voor dat uw bezoek op de hoogte is van uw 
huisnummer. Wij vragen hierbij om uw begrip. 
 

Opening apotheek 

Zoals het er nu uit ziet, zal de  
Benu apotheek in De Leyhoeve  
zeer binnenkort geopend worden. 
Echter is de apotheek hierbij nog 
afhankelijk van een aantal externe 
leveranciers die diverse installaties 
zullen aansluiten. Momenteel staan 
deze werkzaamheden gepland in de 
laatste week van juni. Het streven is 
dat de apotheek haar deuren begin 
juli officieel voor u zal gaan openen.  
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Zwembad vrij toegankelijk 

Zoals Milou in het voorwoord al aankondigde, is het zwembad vanaf 1 juli aanstaande vrij 
toegankelijk voor alle bewoners! Tijdens de openingstijden van het zwembad heeft u met uw 
sleutel toegang tot het zwembad. Let op: Hiervoor zal uw tag eerst een update nodig hebben. 
Dit kan bij de nachtingang. We verzoeken de bewoners met een strippenkaart of abonnement 
zich te melden bij de receptie voor een passende oplossing. 

Hieronder vindt u een overzicht met alle actuele openingstijden. Deze vindt u tevens bij de 
entree van het zwembad. 

Maandag : 10.15 - 15.45 uur  |  18.00 - 21.00 uur 
Dinsdag : 08.30 - 21.00 uur 
Woensdag : 08.30 - 15.00 uur  |  18.00 - 21.00 uur 
Donderdag : 08.30 - 11.15 uur  |  12.00 - 21.00 uur 
Vrijdag : 08.30 - 15.00 uur  |  18.00 - 21.00 uur 
Zaterdag : 08.30 - 21.00 uur 
Zondag : 15.00 - 17.30 uur 
 

 
  

 
 
  



 

 10 Ley nieuws 
Groningen NR.7 2019 | 

 

Garanties interieurbouw 
 

Graag informeren wij u over de garanties voor het 
productassortiment van Leyhoeve Interieurbouw en 
Ontwikkeling B.V.: Per eind 2018 verzorgt zij de inrichting 
van de appartementen van Woonlandschap de Leyhoeve in 

Groningen. In de periode daaraan voorafgaand werd dit 
gedaan door Roozen van Hoppe Interieurbouw B.V.  

 
Aankomende week ontvangt u eenmalig het overzicht ‘Garanties en Handleidingen’ in uw 
brievenbus. Dit overzicht bestaat uit de gedetailleerde garantieverklaringen en algemene 
voorwaarden. Tevens staan hierin de contactgegevens opgenomen wanneer u problemen 
ervaart met uw aankopen. Mocht u naar aanleiding van het document vragen hebben, 
verzoeken wij u contact op te nemen met Leyhoeve Interieurbouw en Ontwikkeling B.V.  
 

 

 

 

 Wist u dat? 
 

 
… alle liften - na een tip tijdens het bewonersuurtje - 
geprogrammeerd staan op alle parkeertags?  
 
… alle liftportalen zijn geüpgraded? De vloeren zijn namelijk voorzien van een droogloopmat. 

 
… alle parkeerbordjes ‘Gereserveerd’, ‘Bezoekers’ en ‘Personeel’ zijn opgehangen in de 
parkeergarage? 
 
… er een nieuwe ‘leenrolstoel’ is besteld? Deze keer met kanttekening dat de rolstoel op slot 
gaat en gebruik alleen plaatsvindt bij inschrijving. 
 
… de verlichting in de bergingen energiezuiniger worden afgesteld? Deze gaan straks om en 
om aan en uit, net zoals reeds in onze gangen het geval is. 
 
… de Jeu de Boules baan is aangelegd en dat de bewoners van De Leyhoeve op zoek zijn naar 
leden voor de Jeu de Boules club?  

… er een combideal is van onze eigen Pizzeria Il Forno samen met bioscoop Kinepolis?  
U kunt dan gezellig naar de film met vooraf een heerlijke pizza en frisdrank voor €19,50!  
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… er een nieuwe biljarttafel is geplaatst? Deze heeft de afmetingen van een officieel 
wedstrijdbiljart! 

… er in de week van 8 tot en met 16 juli aanstaande een aantal werkzaamheden staan 
ingepland ter verbetering van het gebruiksgemak van het pand? Namelijk: 

§ De eerste deur richting de zorg wordt verwijderd. 
§ De berging in de parkeergarage wordt voorzien van een 

automatische deurscharnier. 
§ De onnodige druppelentree op de begane grond bij de 

zorg vanuit het trapportaal wordt verwijderd/inactief 
gemaakt. 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Hallo & Tot ziens! 
 

Even voorstellen… 
Elka Hemmer 

 
Hallo allemaal! Ik ben Elka Hemmer en ik 
ben de nieuwe aanwinst in de horeca van 
De Leyhoeve. Nu ik mijn eerste 
werkweken er op heb zitten is het 
misschien leuk om wat meer over mijzelf 
te vertellen.  
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Begin van de maand, op 3 mei, ben ik 40 jaar geworden en na dat uitgebreid gevierd te hebben 
ben ik 6 mei in de horeca van De Leyhoeve begonnen. Hiervoor heb ik dik 12,5 jaar gewerkt in 
de sauna in Peize, maar je kan maar zoveel blote lijven zien in je leven, dus het was tijd voor 
iets anders! Verder heb ik nog gewerkt op een vakantiepark in de Belgische Ardennen, in een 
sportcafé in Eelde en bij de V&D in Groningen. Ik heb geen horecaopleiding, maar vanaf dat ik 
klein was wist ik al wat ik wilde worden; serveerster! 
 
Ik woon in de Korrewegwijk in Groningen en heb al 10 jaar de leukste vriend van de wereld: 
Robin. Hij werkt ook in de horeca, dus qua werktijden kunnen we nog wel eens bij elkaar langs 
lopen. Het is niet anders; horeca is wat we allebei het leukste vak van de wereld vinden! Robin 
heeft een dochter van 14 uit een eerdere relatie (ik noem haar mijn ‘kadokind’) en samen 
hebben we 3 katten. 
 
Samen squashen we 1 keer per week en ik loop ook hard. Robin komt uit Amsterdam, dus 
daar zijn we regelmatig een weekendje te vinden. Ons favoriete vakantieland is het Griekse 
Kos. Daar hopen we ooit een huisje te kopen en uiteindelijk naar toe te emigreren. Eén van 
mijn hobby’s is het mooi maken van oude meubeltjes. Helaas is ons huis op dit moment een 
beetje vol dus ik heb even geen nieuw project, maar dat gaat er zeker komen! 
 
Na mijn eerste werkweken met héél veel nieuwe indrukken kan ik wel zeggen dat ik denk dat 
ik hier wel op mijn plek ben. De uitdaging wordt om alle bewoners die regelmatig in de horeca 
komen bij naam te leren kennen! Eén van de bewoners (van wie ik de naam dus nog niet weet 
helaas "#$%&) zei op mijn 3e werkdag dat ik nu toch wel moest weten hoe hij heette, dus dat 
wordt nog een hele kluif! 
 
Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal beter te leren kennen. Tot snel! 

 
Even voorstellen… 
Harrold Bos 

 
Beste bewoners en collega's, Mijn naam is 
Harrold Bos, 49 jaren jong en woonachtig in 
Veendam. Velen van jullie kennen mij vanuit 
een andere functie binnen De Leyhoeve; ik 
heb vanaf de opening t/m december vorig 
jaar in de keuken gestaan. Na een korte 
onderbreking ben ik per 1 mei weer terug bij 
De Leyhoeve en ben ik aan de slag gegaan als 
huismeester. 
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Als huismeester/technische dienst van De Leyhoeve draag ik, samen met mijn collega Siemen, 
zorg voor alle voorkomende herstelwerkzaamheden. Daarnaast ben ik graag ‘de ogen en oren’ 
van De Leyhoeve, een fantastisch woonlandschap! 
 
Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren om het wonen en werken in De Leyhoeve zo 
aangenaam mogelijk te maken. Ik heb er zin in! Misschien een groet of een praatje, we zullen 
elkaar vaak tegenkomen, gezellig!..  
 

 
Tot ziens  
lieve collega's! 
 
Deze zomer nemen er een aantal stagiaires en 
personeelsleden van de Horeca afscheid van De 
Leyhoeve. Dit omdat onze stagiaires doorstromen 
naar een nieuw leerbedrijf en een aantal willen 
een nieuwe stap maken in hun loopbaan. 
 
Via deze weg willen wij als horecateam Sora, Loes, 
Jacqueline, Mandy, Demi, Arnoud, Doris en Laura 
van Drie ontzettend bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid en wij wensen jullie heel veel 
succes in de toekomst! 
 
Afscheid nemen? 
Wij willen u als bewoner graag in de gelegenheid 
stellen om afscheid te nemen van onze 
gewaardeerde collega's op vrijdag 12 juli 
aanstaande van 16.00 uur tot 18.00 uur tijdens 
onze Happy Hour in Grand Café.  
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Ingezonden 

 
Spreuk van de maand 
 
Tradities … daar hechten we aan. Vaak zijn het mooie momenten waarin de samenhorigheid 
centraal staat en dit ook echt een gezicht krijgt. Hoe mooi zou het zijn als we zelf een traditie 
in het leven zouden roepen; een Leyhoeve traditie!  
 
Bij deze een oproep aan u allen om ons te helpen bij het samenstellen van een heuse Delfts 
blauwe tegelwand!  
 
Een traditie met een knipoog naar het verleden. De herintroductie van traditionele Delfts 
blauwe tegeltjes, maar dan met mooie quotes, anekdotes, wijsheden en wensen van nu. Het 
eerste tegeltje is van onze eigen General Manager, Milou Buisman.  
 
 

  
 

  
 
 
 

  
 

 
DOET U OOK MEE?  
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 in onze Brasserie! Doet u 
mee? 
 
Stuur uw spreuk o.v.v. ‘Spreuk van de 
maand’ naar het volgende mailadres: 
receptie@leyhoeve-groningen.nl  
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Blog 
 
Dag allemaal, ik ben Marijke Doddema en ben jaren werkzaam geweest in het onderwijs. Ik 
ben vervroegd met pensioen gegaan en ik woon nu met mijn man Wolter Kobus een jaar in 
De Leyhoeve. We woonden voor die tijd in Ulgersmaborg en zijn in 2011 naar het centrum van 
Stad verhuisd; naar een appartement aan de Eendrachtskade. In 2016 werd ik getroffen door 
een hersenbloeding, waarna ik enorm moest terugvechten om weer zoveel mogelijk aan het 
dagelijkse leven deel te kunnen nemen. Vanuit de flat De Stoker op bezoek bij vrienden zagen 
we De Leyhoeve gebouwd worden, waardoor bij ons het idee postvatte dat dit misschien 
geschikt voor ons zou kunnen zijn. Na lang wikken en wegen hebben we de stap gemaakt om 
ons prachtige appartement te verkopen en de overstap naar De Leyhoeve te maken.  
 

Ik ga vertellen wat mij zoal bezighoudt. 
Vanaf mij dertigste heb ik veel gelezen over 
antieke poppen, waarna ik ze vervolgens 
ben gaan verzamelen. Via marktplaats en de  
poppenbeurzen heb ik ondertussen zo’n 
honderdtal merkpoppen in de vitrines 
staan. Regelmatig werden de poppen 
gecontroleerd en de kleding gewassen. 
Helaas kan ik dat niet meer doen, waardoor 
ik alleen nog geniet van het kijken naar mijn 
verzameling. 

 
Lezen deed ik al van jongs af aan en heb gelukkig het lezen weer opgepakt. Het is dan ook 
prachtig dat er beneden in de bibliotheek zo langzamerhand een fantastische verzameling 
boeken staat waar voor eenieder wel iets van zijn of haar gading te vinden is. In de tijd dat mij 
nog niets mankeerde reisden wij spontaan met de auto overal naar toe. Dwars door Europa; 
naar Kroatië, Italië, Hongarije, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Schotland, Wales en 
Denemarken. Geweldige vakanties waren dat. Gelukkig begint het reizen weer wat terug te 
komen, maar dan op korte afstand vanuit Groningen. Door dat mijn man fotografeert trekken 
we er vaak op uit naar de natuurgebieden rondom Groningen, Friesland en Drenthe. Zoals de 
Onlanden, Lauwersmeer, Breebaartpolder, Fochteloërveen, Lauwersoog en nog een aantal 
gebieden. Zodat we het op onze manier nog steeds druk, druk, druk hebben.  
 
Hier in De Leyhoeve hebben we het best naar onze zin en leren 
ondertussen steeds meer mensen kennen die stuk voor stuk 
allemaal verhalen hebben te vertellen. We genieten van het 
balkon. Er komen steeds meer vogelgeluiden en ook het groen rond 
het gebouw begint er steeds beter uit te zien. Wij zijn tevreden! 
 

Marijke Doddema 
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Zorg 
 

Maatjes gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar maatjes om in een huiskamer op onze zorgafdeling te helpen. Ons doel 
is het creëren van een fijne, huiselijke sfeer in de woonkamer waar alle ruimte is voor de 
bewoners en hun mantelzorgers om zichzelf te zijn. Het zorgen voor leefplezier en welzijn van 
onze bewoners staat voorop.  
 
Maatje wordt u door een bewoner wekelijks of tweewekelijks extra aandacht te geven en/of 
hulp te geven. Dat kan op heel veel manieren, zoals helpen met koken in de huiskamer tussen 
17.00 - 20.00 uur, helpen bij uitserveren en nadien afruimen, samen eten, praten en/of een 
spelletje spelen of door gewoon een fijne wandeling te maken in de omgeving.  
 
Komt u ons helpen? Dan horen wij u graag via zorgcoach@leyhoeve-groningen.nl 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
OOK EEN LEUK ITEM VOOR IN DE NIEUWSBRIEF? 
Mail uw bijdrage naar: receptie@leyhoeve-groningen.nl 
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Horeca nieuws 
 

Aangepaste openingstijden Brasserie 

Vanwege een besloten partij kunt u op dinsdag 2 juli en woensdag 28 augustus niet terecht in 
De Brasserie. Voor een hapje of een drankje kunt beide dagen wel terecht in De Pizzeria of 
Coffee Corner. De dagschotels zullen wij deze dagen serveren in De Pizzeria of het Grand Café.  
 
 

Aanpassing spaaractie koffiekaart 

Met ingang van 1 juli aanstaande is er een aanpassing 
van toepassing op onze koffie spaarkaarten. Waar u 
voorheen als tijdelijke actie na elke 5 stempels een 
kopje koffie gratis ontving, ontvangt u met ingang van 
voornoemde datum een gratis kopje koffie na 10 
stempels. Uiteraard blijft de 10% bewonerskorting 
daarbij gewoon bestaan.   
 
 
 
 

Puzzel & Win 
 

Maak kans op een  
High-tea voor 2 personen! 

Wilt u kans maken op een heerlijke High-tea voor 
2 personen in De Brasserie? 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!  
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Recept van de maand 
 
 

Door: Carola 
 
Courgettespaghetti met gerookte zalm 
Thuis eten wij zeer divers, variërend van oer Hollandse gekookte aardappelen met groenten 
en een stukje vlees tot diverse wereldgerechten met bijvoorbeeld rijst, risotto of een andere 
soort pasta. Onlangs heb ik de ‘trend’ ontdekt van groenten in de vorm van pasta. Denk hierbij 
aan bloemkoolrijst of zoals ik in het recept hieronder heb gebruikt, spaghetti van courgette. 
Hiermee zijn heerlijke gerechten boordevol groenten te creëren! Onderstaand recept is op 
basis van 2 personen. De bereidingstijd is zo’n 15 tot 30 minuten.  
 
Ingrediënten 
1 teentje knoflook 
1 ui 
2 eetlepels olijfolie 
1 blik tomatenblokjes zonder zout 
oregano 
1 courgette 
300 gram diepvries doperwten 
150 gram gerookte zalm 
basilicumblaadjes 
 
Bereiding 

• Pel de knoflook en de ui. Snijd de knoflook in plakjes en de ui in snippers. 
• Verwarm de olie en fruit hierin de knoflook en de ui zacht. 
• Voeg de tomatenblokjes, wat peper en oregano toe en laat de saus 10 minuten zacht 

koken. 
• Was de courgette en verwijder de steelaanzet. Snijd de courgette met een 

spiraalapparaat, een mandoline of een mes in smalle reepjes. 
• Kook de doperwten in een bodempje water in 2 minuten gaar. 
• Kook de courgettespaghetti in ruim water in 1 minuut gaar. Laat direct in een vergiet 

uitlekken. 
• Snijd de zalm in stukjes. 
• Schep de zalm en de courgettespaghetti door de saus en warm even door. 
• Strooi er royaal gewassen basilicum over en doe de doperwten er bij. 

 

Eet smakelijk! 
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Leyhoeve Clubs   
 
Leyhoeve College: 
Photoshop 
 
Stel, u heeft een doos vol oude vergeelde 
familiefoto’s, sommige behoorlijk beschadigd 
door ouderdom. En u zou deze wel weer in een 
mooie en gave foto willen veranderen? Dan 
kunt u leren zelf de foto’s te bewerken! Hoe? 
De DigiClub vertelde ons meer… 
 
Op maandag 13 mei jongstleden vond onder auspiciën van de DigiClub het Leyhoeve College 
‘Photoshop’ plaats, gehost door Marjolein Spiekerman. Niet alleen kwam het programma 
Photoshop aan de orde, maar het onderwerp was veel breder, zoals: Welke invloed heeft 
fotobewerking (gehad) op fotografie in het algemeen? Hoe kunnen kunstenaars hun 
fantasiebeelden creëren; en niet met canvas en verf, maar met foto’s als materiaal?  Maar 
ook:  Op welke wijze grijpt fotobewerking in op de nieuwsverspreiding? Tegenwoordig worden 
we immers elke dag wel geconfronteerd met ‘fake news’ en de invloed van de digitale media. 
Vervolgens werd kort het gebruik van het programma Photoshop gepresenteerd, zoals het 
werken met lagen en hoe u dus zelfs een beschadigde oude foto kunt herstellen. 
 
Welke programma’s zijn er? 
Om foto’s te kunnen herstellen ontwikkelde het softwarehouse Adobe het onovertroffen en 
zeer stabiele Photoshop. De uitgebreide versie, Photoshop CC 2018, is verkrijgbaar vanaf 
circa € 24,- per maand. Wilt u niet de uitgebreide-, maar de basisversie? Dan is er Photoshop 
Elements. Hiertoe schaf je een licentie aan voor circa €80,- (levenslang gebruik, dus geen 
terugkerende kosten).  
  
Verder zijn er gratis - van Photoshop afgeleide - programma’s te downloaden (mocht u het 
gewoon eens willen proberen): Voor de PC kunt u dan het programma IrfanView gebruiken. 
Voor Mac en PC is het programma GIMP beschikbaar. 
  
Toch begeleiding nodig? 
Mocht u begeleiding wensen bij het gebruik van Photoshop, dan biedt Marjolein cursussen 
om u hierbij op weg te kunnen helpen. En wilt u familiefoto’s digitaliseren en/of restaureren, 
maar mocht u dat niet zelf kunnen of willen, ook dan is Marjolein u graag van dienst! Vraag 
naar Marjolein via de DigiClub: leyhoevedigiclub@gmail.com 
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 Vakantieperiode DigiClub 

 
In verband met de vakantieperiode is er tot 2 september geen DigiClub op maandagochtend. 
Tijdens de zomermaanden kunt u uw hulpvragen mailen naar: leyhoevedigiclub@gmail.com. 
Eén van de DigiClub-ambassadeurs komt dan bij u thuis om te helpen. 
 
De DigiClub, van en voor bewoners van De Leyhoeve! 
 

 
 

Groene ‘helpende handjes’ team 

 
Het afgelopen jaar werd het onderhoud van 
de tuin verzorgd door twee van onze 
bewoners, waar wij natuurlijk ontzettend 
blij mee zijn!  
 
Omdat er steeds meer bij komt kijken, 
hebben wij in de vorige nieuwsbrief een 
oproep geplaatst om bewoners bijeen te 
roepen die graag zouden willen helpen met 
het onderhoud van onze tuin.  
 
Het enthousiasme was groot en afgelopen 
woensdag 19 juni vond reeds de eerste 
bijeenkomst plaats, waarbij onder andere 
de onderlinge verdeling van de tuin werd 
besproken.   
 
 

Opening nieuwe expositie Leyhoeve Galerie: 
Presentatie Rembrandt-project 
 
Waar Rembrandt bekend om staat is zijn benadering van licht en donker, het zogenaamde 
‘clair obscur’. Verschillende bewoners hebben zich daardoor laten inspireren. Een ander 
kenmerk van Rembrandt is zijn kleurenpalet;  met name de donkerrood, bruin en oker komen 
we in zijn schilderijen veel tegen. We vinden in het kleurengamma weinig groen en blauw. 
Vernieuwend in die tijd was de dynamiek, die Rembrandt toepaste. Alsof de schilder plotseling 
het lokaal betrad en iedereen even opkeek van hetgeen hij/zij mee bezig was. Geen star of stijf 
groepsportret. 
 

 
 

 
 
 



 

 22 Ley nieuws 
Groningen NR.7 2019 | 

 

 
Op 14 juli aanstaande - één dag voor 
Rembrandts geboortedatum - opent 
de expositie van het Rembrandt-
project in De Leyhoeve Galerie.  
Geïnspireerd door de kleuren en 
technieken van Rembrandt is door 
bewoners enkele maanden gewerkt 
aan o.a. tekeningen, schilderijen en 
foto’s. 
 
Komt allen een kijkje nemen en 
noteer in uw agenda: zondag 14 juli 
om 16.00 uur! 

 
‘We proberen de opening een vleugje van Rembrandts eeuw (de 17e eeuw) 
mee te geven. Wat dat gaat worden blijft nog even een verrassing!’ 
 
 

Feestelijke opening Jeu de Boules baan 
 
Zoals iedereen heeft kunnen zien is het 
park achter De Leyhoeve opgeleverd en 
opengesteld.  Ook kan de Jeu de Boules 
baan in gebruik worden genomen.  
 
De baan is aangelegd door de Gemeente 
Groningen met de afspraak dat het 
onderhoud gepleegd gaat worden door 
De Leyhoeve. 
 
De officiële opening van het gehele park 
zal plaatsvinden in oktober, echter wordt 
er vanuit de horeca van De Leyhoeve 
exclusief voor de Jeu de Boules baan een 
separate opening georganiseerd.  
 
De feestelijke opening zal plaatsvinden op vrijdag 26 juli vanaf 16.00 uur met een hapje en 
drankje, voorafgaand aan het Happy Hour. Een bestuurslid van de Regionale Competitie 
Noord Groningen zal op onze uitnodiging de openingshandeling verrichten.  
 
Noteer 26 juli 16.00 uur dus alvast in uw agenda! 
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Leyhoeve Jeu de 
Boules club 
 
Er zijn de nodige regels om een 
Jeu de Boules baan goed te 
gebruiken en te behouden.  Ook 
zijn er spelregels om het spel op 
de juiste manier te spelen en er 
wordt gespeeld met teams. Om 
het een en ander goed aan te 
sturen en tevens om competities 
te organiseren is de Leyhoeve 
Jeu de Boules club opgericht. 

 
Wilt u ook een ‘bouletje’ opgooien en meedoen aan het competitiespel? Meld u zich dan aan 
via leyhoevejdbclub@gmail.com onder vermelding van voornaam, achternaam, huisnummer, 
telefoonnummer en e-mailadres. 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw van een website voor de club, waarop al het 
nieuws, spelregels, regels van gebruik van de baan en de uitslagen van de competities te 
volgen zijn. Alle informatie over de Jeu de Boules club komt op deze site te staan. Wilt u de 
bouw van de website al volgen? Het adres is: www.leyhoevejeudeboulesclub.jouwweb.nl 
(Advies in verband met de lange naam van de site: maak een favoriet aan!) 
 
Voor de organisatie van de Jeu de Boules club zijn 3 baanmeesters aangesteld: Wim Wegman, 
Nico Westerbrink en Albert Ezinga. Zij zullen de baan onderhouden, toezicht houden op 
naleving van de regels, de website hosten en als contactpersonen fungeren. Wij hopen op veel 
aanmeldingen voor dit gezellige spel, op onze mooie Jeu de Boules baan! 
 
Namens de Leyhoeve Jeu de Boules club, 
 
Wim Wegman, Nico Westerbrink, Albert Elzinga 
Baanmeesters 
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Agenda   
 

Uitgelicht 

Haringparty! | Een gezellige avond met live 
muziek, nieuwe haring en een BBQ.  
U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom 
buiten op ons terras. 
 

 
 

Presentatie ontwikkeling Europapark | 
Presentatie van de ontwikkeling van het 
Helperpark vindt plaats in Noorderpoort 
Sportcentrum Europapark. Start 19.30 uur. 
 

 
 
 

Warm Welkom | Wilt u weten wat er 
allemaal te doen is in De Leyhoeve?  
Inloop 14.30 uur. Start 15.00 uur.  
Bij mooi weer buiten op het terras, bij 
minder mooi in één van de vergaderzalen.  

 

 
Afscheid collega’s | Tijdens het happy hour 
vanaf 16.00 uur is het mogelijk om afscheid 
te nemen van onze stagiaires een collega’s. 
 
  

 
 

 
28 
Juni 

 
 

 
2 

Juli 

 
 

 
12 
Juli 

 
 

 
12 
Juli 
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Opening expositieruimte | Zondag 14 juli 
openen wij de nieuwe expositieruimte: 
“Rembrandt Project”. Om 16.00 uur bent u 
van harte welkom voor de opening.  
 

 

Opening Jeu de Boules baan | Vrijdag 26 juli 
wordt de Jeu de Boules baan officieel 
geopend! Om 16.00 uur bent u van harte 
welkom. 

 
  

 
 

 
14 
Juli 

 
 

 
26 
Juli 
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Maandoverzicht         Juli 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
01 02 03 04 05 06 07 
9.30  
Aquafit 
 
 

14.00  
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 
19.30  
Presentatie 
Europapark 
 

10.00 
Koffieuurtje  
 

11.15  
Aquafit 
14.00  
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
 

16.00 – 18.00 
Happy Hour 

  

08 09 10 11 12 13 14 
9.30  
Aquafit 
19.30 
Klaverjassen 
 

11.00 
Bewonersuurtje  
14.00  
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 
 

10.00 
Koffieuurtje 
14.00 
Boracoclub 

11.15  
Aquafit 
14.00  
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
 

14.30 
Warm 
Welkom 
16.00 – 18.00 
Happy Hour 

 14.00  
Opening 
Rembrandt 
Project 

15 16 17 18 19 20 21 
9.30  
Aquafit 
 

14.00  
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 

10.00 
Koffieuurtje 

11.15  
Aquafit 
14.00  
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
 

16.00 – 18.00 
Happy Hour 

  

22 23 24 25 26 27 28 
9.30  
Aquafit 
 

14.00  
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 
 

10.00 
Koffieuurtje 
14.00 
Boracoclub 

11.15  
Aquafit 
14.00  
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
 

16.00 
Opening Jeu 
de Boules 
baan 
16.00 – 18.00 
Happy Hour 

  

29 30 01 02 03 04 05 
9.30  
Aquafit 
19.30 
Klaverjassen 
 

14.00  
Handwerkclub 
19.00 
Biljartclub 

10.00 
Koffieuurtje 

11.15  
Aquafit 
14.00  
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
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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 

 


