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Voorwoord  
 

 
Juli, de eerste echte zomermaand. Ook wel de hooimaand genoemd 
waarin gemiddeld de hoogste temperaturen worden gehaald. Dit 
laatste betwijfel ik. Daar waar we juni hebben afgesloten als warmste 
maand in jaren, laat het warme weer in juli nog op zich wachten.  

Maar ondanks de tegenvallende temperaturen weten we ons goede 
humeur prima vast te houden. Er gebeurt veel in en rondom ons 
woonlandschap: De opening van de Rembrandt expositie en de Jeu de 
Boules baan, de eerste ‘Warm Welkom’ middag heeft plaatsgevonden 
en  we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de Nationale 
Burendag op 28 september aanstaande.  

Juli staat tevens synoniem voor het einde van het schooljaar en het 
begin van de zomervakantie. Toeristen komen onze kant op en ook wij 
pakken onze spullen om erop uit te gaan. De een blijft in ons eigen 
Kikkerlandje en de ander gaat over de grenzen heen en trekt er wat 
verder op uit. Files lossen op, stress verdwijnt, meer tijd voor de familie 
en overal heerst er meer rust en harmonie. Wat fijn dat juist deze 
maand 31 dagen telt! 

Kortom; een heerlijke maand waarin ik eenieder een hele fijne vakantie 
wens! 

 
Milou Buisman 

General Manager Leyhoeve Groningen 
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Algemeen 

 

Rondvaart Paterswoldsemeer 

Ontdek het Paterswoldsemeer vanaf het water met rondvaart Neptunus. Een zomerse 
activiteit, georganiseerd door onze bewoner Robert Barth. Robert Barth heeft zelf 40 jaar aan 
het Paterswoldsemeer gewoond en begeleidt vaak de rondvaart die wordt gegeven op het 
meer. De rondvaart vindt plaats op woensdag 21 augustus en start om 15.00 uur. Om 14.45 
uur verzamelen we bij de Rietschans aan de Meerweg in Haren. 
 
Lijkt u het leuk om mee te gaan met de rondvaart? Meldt u zich dan aan bij de receptie. Er 
kunnen maximaal 60 personen op de rondvaartboot en de tocht duurt ongeveer een uur en 
een kwartier. De kosten bedragen € 7,00 p.p. en drankjes en hapjes zijn voor eigen rekening. 
Wilt u met iemand meerijden of kunt u iemand meenemen in de auto? Dan kunt u dit ook 
aangeven bij de receptie, zo kunnen wij u met elkaar in contact brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rondleiding RTV Noord 
Er zijn veel bewoners die nieuwsgierig zijn 
naar onze buren en hebben zich dan ook 
massaal opgegeven voor de rondleiding bij 
RTV Noord. Omdat het maximale aantal 
deelnemers per rondleiding 18 personen 
betreft, zijn er in augustus verschillende 
momenten gepland:    
 
Vrijdag 9 augustus  14.00-16.00 uur 
Vrijdag 16 augustus  14.00-16.00 uur 
Vrijdag 23 augustus  14.00-16.00 uur 
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U kunt uw keuze doorgeven aan de receptie via receptie@leyhoeve-groningen.nl. Dit geldt 
tevens voor de bewoners die zich reeds hebben aangemeld. De sluitingsdatum voor 
aanmelding of het doorgeven van uw keuze dag is 30 juli aanstaande. 

Let wel: Vol is vol, vanwege het maximaal aantal deelnemers per rondleiding. 

 
 

4 Mijl van Groningen 
 
De 4 Mijl van Groningen is een begrip. Reden voor een 
aantal medewerkers om samen een team te vormen.  
Oftewel: Op 13 oktober 2019 staan zij namens De 
Leyhoeve aan de start van De 4 Mijl van Groningen!   

 
Onder de bezielende leiding van Max Rosendahl, 
gewapend met pionnetjes in zijn rugtasje, zijn 
scheidsrechtersfluit en niet te vergeten zijn stopwatch, 
zijn op 9 juli jongstleden de trainingen van start gegaan.  

 
Het enthousiaste team o.a. bestaande uit Greetje, 
Danitsja, Martha, Angelique, Isabella, Annet, Dennis, 
Milou en Camiel ging - na een mooie presentatie van 
Max over hardlopen - naar buiten om daadwerkelijk aan 
de slag te gaan. 

 
Het park rondom De Leyhoeve was deze week dan ook het decor voor de trainingen. Wellicht 
heeft u hen zien rennen. Max heeft een trainingsschema opgesteld en zal 2 keer per week een 
training verzorgen voor het gehele team. 
 

SPONSORT U ONS OOK? 
De Leyhoeve wil haar deelname aan de 4 mijl van Groningen graag koppelen aan een 
sponsorloop: Er wordt op dit moment namelijk druk gespaard voor de aanschaf van een duo-
fiets om zo met bewoners die dit niet meer zelfstandig kunnen, toch lekker te kunnen fietsen. 
Wilt u dit enthousiaste team ook een hart onder de riem steken en hen sponsoren om het 
doel ‘de aanschaf van een duo-fiets’ te bereiken? Dan kunt u uw bijdrage in de hiervoor 
bestemde doos op de balie bij de receptie deponeren.  
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En noteer 13 oktober 2019 dus alvast in uw agenda, want wat zou het leuk zijn als dit 
enthousiaste team veel supporters langs de lijn heeft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100 Jaar Gronings Volkslied 

Het Gronings Volkslied (het Grunnens Laid) is het volkslied van de provincie Groningen. Dit 
jaar bestaat het volkslied 100 jaar; een mijlpaal om even bij stil te staan. 

Het lied is geschreven in 1919 door 
Geert Teis Pzn en de muziek werd 
gecomponeerd door Gerard Roelof 
Jager. Het is het enige provinciale 
volkslied dat officieel in het dialect 
geschreven is. Het volkslied staat 
symbool voor Stad en Ommeland, voor 
de trots in de provincie Groningen en 
voor de Groningse identiteit. Bijna alle 
Groningers weten dat Groningen een 
eigen volkslied heeft en meer dan 
driekwart kan het meezingen. Het is 
het lied dat alle Groningers verbindt!  
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Voor 28 september zoekt de organisatie ‘Tocht om de Noord’ maar liefst 100 podia in de 
provincie Groningen om hier om 17:00 uur het Gronings Volkslied te laten klinken. 

ZINGT U MEE?  
Via deze nieuwsbrief de oproep aan u allen om te peilen of wij De Leyhoeve ook als podium 
kunnen opgeven. Hoe mooi zou het zijn als we vanaf ons eigen bordes kunnen laten zien en 
horen dat we trots zijn op Groningen? Opgeven kan bij de receptie of per e-mail via: 
receptie@leyhoeve-groningen.nl.  

 
 

Terugblik 

 

Warm Welkom 
 

Vrijdag 12 juli jongstleden heeft de 1e ‘Warm 
Welkom’ middag plaatsgevonden. Het mooie 
initiatief komt van Marian Jansen. Zij is vanaf 
het allereerste begin betrokken geweest bij het 
opstarten van De Leyhoeve en heeft veel 
contact met andere bewoners. Tijdens de bouw 
waren er diverse natuurlijke momenten waarin 
bestaande bewoners en nieuwe bewoners 
elkaar konden ontmoeten.  

Echter, sinds de op oplevering van het gehele woonlandschap - dus na de bouw - vervielen 
deze natuurlijke momenten een beetje. Zo merkte Marian dat er bij nieuwe en ‘oudere’ 
nieuwe bewoners behoefte bestond aan algemene informatie over De Leyhoeve en wat er 
allemaal te doen is, maar ook hoe ze met andere bewoners in contact kunnen komen. Met 
dit idee is ze in gesprek gegaan met het Leyhoeve team en zo kwamen de ideeën van 
gastvrouwen c.q. gastheren en het opstarten van een informatiesessie: Warm Welkom, Door 
Bewoners Voor Bewoners’ tot leven. Een prachtig initiatief wat het woord SAMEN betekenis 
geeft. De nauwe samenwerking met De Leyhoeve maakt dat we ook écht SAMEN 
Woonlandschap de Leyhoeve vormen! 
  



 
 
 

 7 Ley nieuws 
Groningen NR.8 2019 | 

 

Inmiddels hebben zich drie gastvrouwen en drie gastheren vrijwillig aangemeld om nieuwe 
bewoners - al naar gelang de behoefte - individueel te begeleiden. Dit zijn: Fien Visscher, 
Hermien en Bart Noordewier, Ella Scherpenhuizen, Luit Meijer en Gerben Epema. 

Zij zullen contact opnemen met de nieuwe bewoner om kennis te maken en ze wegwijs te 
maken in De Leyhoeve. De eerste afspraak heeft zelfs al plaatsgevonden! 

DE EERSTE BIJEENKOMST  
Tijdens de eerste ‘Warm Welkom’ bijeenkomst  is 
onder andere informatie verstrekt over wie er zoal 
werkzaam is binnen De Leyhoeve, maar ook wat de 
werkzaamheden zijn binnen de  verschillende 
afdelingen. Oftewel: Wie doet wat en bij wie kunt u 
terecht met uw vragen en opmerkingen? Etc.  

Vervolgens hebben vertegenwoordigers van de  
Leyhoeve Clubs in het kort uitleg gegeven over de 
activiteiten van de betreffende club. Mocht u meer 
informatie wensen over De Leyhoeve Clubs of  wilt u 
zich aanmelden, dan treft u op de volgende pagina 
een compleet overzicht aan met daarop alle clubs en 
contactgegevens.  

De bijeenkomst werd erg goed bezocht en was wat 
ons betreft ook zeer geslaagd. De planning is om deze 
bijeenkomsten twee keer per jaar te organiseren, 
afhankelijk van de nieuwe instroom. De volgende 
‘Warm Welkom’ middag zal naar verwachting medio 
januari 2020 plaatsvinden. 

Was u verhinderd? U bent uiteraard 
van harte welkom bij de volgende 
bijeenkomst, maar ook kunt u te allen 
tijde terecht bij de receptie of stuur 
een e-mail met uw vragen naar: 
receptie@leyhoeve-groningen.nl 
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Leyhoeve Clubs 
Digiclub 
Gerben Epema | App. 262-36 | gepema@solcon.nl 

Kunst & Cultuurclub  
Marjolein Spiekerman | App. 266-28 | m.spiekerman@me.com 

Boracoclub   

Betty Albronda | App. 264-4 | ejaa@planet.nl 

Jeu de Boules club  

Wim Wegman  | App. 266-36 | wimatg@gmail.com 

Biljartclub   

Popko Dijkema | App. 268-1 | pdijkema431@gmail.com 

Klaverjasclub  
Anton van Balen | App.  266-25 | info@jakowe-advies.nl 

Yoga   

Chiene Karssenberg | App. 264-9 | chienekarssenberg@gmail.com 

Handwerkclub  
Fien Visscher | App. 264-3 | nicoenfien@gmail.com   

Sjoelclub   

Luit Meijer | App. 258-3 | Aanmelden bij Coffee Corner 
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Rembrandt in De Leyhoeve 

  
Het was een geweldige middag, die 14e 
juli, toen de groepsexpositie ‘Project 
Rembrandt in De Leyhoeve’ geopend 
werd. Onder het genot van een warm 
glaasje Kandeel - aangeboden door De 
Leyhoeve - en stemmige muziek uit de tijd 
van Rembrandt - samengesteld door Ineke 
Wekker - kon men kennis nemen van 
uiteenlopende visies van bewoners op het 
thema ‘Rembrandt’. 
  
In het jaar van Rembrandt is er veel aandacht voor deze grootse kunstenaar. En natuurlijk kon 
De Leyhoeve niet achterblijven. Op initiatief van Marjolein Spiekerman verscheen er een 
oproep aan bewoners werk te maken, geïnspireerd op Rembrandt. Op 15 maart jongstleden 
vond de eerste samenkomst plaats met beeldpresentatie, waarbij toelichting op Rembrandts 
kenmerken. Er waren zo’n 18 dappere bewoners die de uitdaging wilden aangaan. 
 
Het resultaat van enkele maanden inspanning is een verrassende groepsexpositie, waarin de 
exposanten Conny van den Berg, Ineke Wekker, Marian Jansen, Truus Nieboer, Geesje Lanting, 
Nico Visscher, Tiny de la Ferté, Chiene Karssenberg en Marjolein Spiekerman ieder hun 
inspiratie en eigen vertaling op het thema laten zien. Het is een gevarieerd geheel geworden: 
Tekeningen, collages, portretten, een Rembrandtschaal. En anderen hadden bijvoorbeeld 
voor fotografie gekozen. Uitgelicht: de speciale cartoon, fantaserend over Rembrandt als 
sappelende ZZP-er en hoe hij zichzelf mogelijk in de huidige tijd in de media zou hebben 
aangeprezen om aan werk te komen. En op een van de foto's presenteren de Leymeesters zich 
aan De Leyhoeve - conform de Staalmeesters van Rembrandt. 
 
De expositie is aangevuld met een serie prachtige stilleven- en portretfoto’s van de Werkgroep 
Fotografie Drenthe; een werkgroep die Marjolein Spiekerman al jaren begeleid. Op die manier 
horen die foto's dus ook een beetje thuis in De Leyhoeve.  
Om het geheel te completeren is er een passend stilleven opgebouwd met objecten, die in de 
Gouden eeuw een symbolische betekenis droegen. 
  
Voor wie de opening gemist heeft: De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot (in ieder geval) 
14 augustus! 
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Huishoudelijke 
mededelingen 

 

Auto delen 

Mevrouw Gré Jager heeft geen auto meer, maar mist deze toch wel 
af en toe. Ze zou graag in contact willen komen met bewoners die 
in het bezit zijn van een auto, maar niet veel rijden en in overweging 
willen nemen om de auto met haar te willen ‘delen’.  Alles uiteraard 
conform de wettelijke regels. Heeft u hier wel oren naar, dan kunt 
u rechtstreeks met haar contact opnemen op  via telefoonnummer 
06 498 463 29 of per via email grejager@hetnet.nl.  

 

Openingstijden zwembad 
Het zwembad moet dagelijks gecontroleerd worden conform de 
voorschriften. Bovendien willen we alle risico’s uitsluiten die uw 
gezondheid mogelijk schade zouden kunnen brengen. Deze 
werkzaamheden vinden in de ochtend plaats en vergen tijd. Daarom is er 
besloten dat het zwembad met ingang van heden vanaf 09.00 uur is 
geopend (i.p.v. 08.30 uur). Zie de vorige editie van Leynieuws voor een 
compleet overzicht van de openingstijden. 
 

Nieuwe outfits 
Na een intensieve zoektocht hebben zowel De Leyhoeve Tilburg als De 
Leyhoeve Groningen gekozen voor een nieuwe kledinglijn voor de 
huismeesters en de receptie. Insteek was een vrolijke en 
nette/representatieve uitstraling.  De huismeesters zijn nu al te zien in 
hun nieuwe outfit. De receptie volgt binnenkort, waarna ze zomers te 
zien zullen zijn in hun blauw paarse jurkje of nieuwe rode jurkje en ’s 
winters in een blauwe of zwarte jurk. Momenteel wordt er druk gekeken 
en gesproken over een nieuwe horeca lijn.  
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Werkzaamheden spoor 
In de periode van woensdag 31 juli tot en met 
donderdag 8 augustus aanstaande voert Strukton Rail 
werkzaamheden uit op en rond het spoor tussen het 
Herewegviaduct in Groningen en het opstelterrein ‘De 
Vork’ in Haren (in de splitsing van de sporen richting 
Assen en Winschoten). Deze werkzaamheden zijn voor 
het project Groningen Spoorzone en vinden dag en 
nacht plaats. Van woensdag 31 juli 06.00 uur t/m 
dinsdag 6 augustus 17.00 uur worden er stootplaten 
aangebracht. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken. 

  
 

Op vakantie?  
 
Gaat u op vakantie? Breng uw 
buren of de dames aan de receptie 
op de hoogte. Zo voorkomt u dat 
wij of uw medebewoners zich 
zorgen gaan maken wanneer u 
tijdens uw vakantieperiode ineens 
niet meer zichtbaar bent bij De 
Leyhoeve.  
 
 
 
 
 
 

 
   

 
GROETEN UIT... 

Wij zijn erg benieuwd waar onze 
bewoners deze zomerperiode 

naartoe gaan! Stuurt u ook een 
kaartje vanaf uw vakantieadres? 

 
Dan kunnen we deze zomer 

wellicht een gezellige wand maken 
met alle vakantiegroeten! 
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Cursus valpreventie 
Elke 6 minuten valt een senior dusdanig, dat behandeling in het ziekenhuis nodig is. Vallen kan 
vervelende gevolgen hebben als u ouder wordt. Gelukkig is vallen vaak heel simpel te 
voorkomen. Een goede conditie helpt vallen te voorkomen. In het najaar van 2019 gaat 
Fysiotherapie den Ommelanden daarom starten met een cursus valpreventie. Een cursus om 
uw evenwicht en reactievermogen te verbeteren. U doet oefeningen voor fitheid, evenwicht 
en ontspanning. Daarnaast hebben we aandacht voor andere aspecten die van belang zijn om 
vallen te voorkomen. 

Heeft u intresse of wilt u meer informatie aanvragen?  
Neem dan contact op met Fysiotherapie den Ommelanden via 088-0005757 of mail naar 
p.vandervelde@den-ommelanden.nl.   
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Sportlessen 
Bewegen is goed, meer bewegen is beter! Daarom biedt Fysiotherapie den Ommelanden 
exclusief voor bewoners van De Leyhoeve een compleet sportprogramma: 

AQUAFIT 

Maandag       9:30-10:15 uur  
Donderdag    11:15-12:00 uur  
 

YOGA  
Woensdag     9:30-10:30 uur  
Woensdag     11:00-12:00 uur  
 (start weer vanaf september) 
  

FYSIO FITNESS  
Dinsdag        11:00-12:00 uur  
Dinsdag        13:00-14:00 uur  
Vrijdag          13:00-14:00 uur  
 

Interesse in een proefles?  
In overleg kunnen er proeflessen worden bijgewoond. Heeft u hier interessse in? Vraag deze 
dan vrijblijvend aan via  088-0005757 of mail naar p.vandervelde@den-ommelanden.nl.   
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Wist u dat? 
 

 
… onze Chef-kok Elvis en Facilitair Manager Annelies de komende maanden in de Tilburgse 
vestiging zullen meehelpen? 
 
… alle voordeuren zijn gecontroleerd en voorzien van een nieuwe batterij?  
 
… er reeds meer dan 26 aanmeldingen voor de Jeu de Boules club zijn? 
 
… het rode pad in het Helperpark een fietspad en tegelijkertijd een ‘sportpad’ is? 
 
… er paaltjes bij de entree van het Helperpark worden geplaatst om zo te voorkomen dat hier 
auto’s kunnen rijden? 
 
… we sinds kort een duurzame stap in onze horeca hebben gezet door 
afscheid te hebben genomen van de enkel stuk verpakte koffiecupjes 
en suikerstaafjes? Zie foto hiernaast… 
 
… er in juli en augustus dagelijks bijzondere Stadswandelingen door 
de VVV worden georganiseerd vanaf 13.00 uur? Tijdens de wandeling 
ontdek je veel van Groningen waaronder de rijke historie, leuke 
anekdotes, hofjes maar ook moderne bezienswaardigheden. Kortom, 
Groningen in vogelvlucht. Prijs: € 7,50,- p.p. voor volwassenen en € 
5,- p.p. voor kinderen tot 12 jaar. 
 
… er van 5 oktober tot en met 13 oktober heel Groningen in het teken van staat Healthy 
Ageing, ofwel gezond ouder worden? Er worden dan allerlei activiteiten georganiseerd welke 
zullen variëren van expo’s, workshops, proeverijen tot sport en spel. Ook binnen het 
Europapark zal er in deze week uitgebreid aandacht zijn voor Healthy Ageing. In september 
leest u meer over het programma. 
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Hallo & Tot ziens! 

Afscheidsfeest collega’s horeca 

 ‘Afscheid’…., ‘Afscheidsfeest’... Grote woorden; zo moeten we het eigenlijk niet noemen.  
 
Vrijdagmiddag 12 juli hebben wij met z'n allen een klein feestje gehouden, omdat een aantal 
van onze collega's de wijde wereld intrekken (zoals Anne Tillema dit beschreef in zijn lied). De 
één gaat een andere uitdaging aan, de ander gaat naar een nieuwe leerschool en weer een 
ander wordt binnenkort moeder. Ofwel, de eerste ‘Leyhoeve baby’; heel bijzonder! 
 
Veel bewoners waren aanwezig 
en dat vonden wij als horecateam 
erg fijn. Anne Tillema had nog    
een geweldig lied geschreven dat 
onder muzikale begeleiding van 
Anne Tillema zelf werd gezongen. 
Daarnaast werden er cadeautjes 
uitgedeeld en onder het genot van 
een hapje en een drankje werd er 
gezellig met elkaar gekletst.  
 
Lieve Sora, Jacqueline, Loes, Demi, Mandy, Doris, Arnoud, Giuseppe en Laura van Drie. 
Bedankt en tot snel!  
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Ingezonden 

 
Spreuk van de maand 
 
Zie hieronder de winnende spreuk van de maand juli. Deze is ingezonden door: 
 

Mevrouw Margreet Moorlag 
 
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? 
 
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!  
 

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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Blog 
 
Hallo ik ben Rieks Venema, ik woon hier nu 14 maanden met heel veel plezier in De Leyhoeve. 
Kort ga ik even iets over mijn leven vertellen.  
 
Ik kom uit een gezin met 9 kinderen, en ik was nummer 6.  Altijd druk maar wel gezellig. Ik ben 
opgevoed door mijn zus en heb een geweldige jeugd gehad. Ik heb 43 jaar bij de milieudienst 
gewerkt. Altijd met heel veel plezier heb ik alles, maar dan ook alles gedaan. Het mooiste vond 
ik de  ballast dienst; je kunt het niet opnoemen of ik heb het gedaan. Maar ook minder leuke 
dingen hoorden erbij. Bijvoorbeeld de ontruimingen, wanneer mensen de huur niet meer 
konden betalen. Dan moest het huis helemaal leeg. Het ergste vond ik altijd de kinderen die 
het huis moesten verlaten, en dat is natuurlijk niet leuk.  
 

Ik ben nu 3 jaar met pensioen 
ik heb het nog nooit zo rustig 
gehad. De Leyhoeve is een 
prima plaats voor mij. Het is 
er heel gezellig en de mensen 
zijn erg vriendelijk. De keuken 
is geweldig; goede koks. Ik eet 
dan ook graag elke avond 
mijn warme maaltijd in De 
Brasserie. Verder doe ik aan 
klaverjassen en misschien ga 
ik nog wel wat anders doen.  

 
Zo, dit was even iets uit het leven van mij. 
 

Rieks Venema 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
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 Leyniews! 

 
 



 
 
 

 18 Ley nieuws 
Groningen NR.8 2019 | 

 

Zorg 
 

Vakantiebestemming 
 
Als huiskamervader van De Leyhoeve neem ik u hieronder even mee in de wonderlijke wereld 
van zorg op de etages 0 en 1, waar sommige liften van ons prachtige gebouw niet stoppen. 
Alsof er een wereld aan ons voorbij gaat, waar we ons nauwelijks van bewust zijn.  Alsof er 
toch deuren gesloten blijven die we graag zouden openen.  
 
Het zou mijn voorstellingsvermogen te boven gaan wie we hier in het achterliggende 
uitdagende jaar van de opening zoal hebben mogen leren kennen. Iedereen zo met zijn of 
haar eigen verwachtingen en beleving van een soort georganiseerde groepsreis. Een reis die 
ons heeft samengebracht rond het Groningse Helperpark. Herkenbare kriebels; Naast wie we 
komen te zitten, aan tafel of in ons nieuwe appartement. Waar we met onze spullen naar toe 
moeten. Maar ook - op zo’n vreemde plek - vragen als waar we nu naar toe moeten en als we 
genoeg hebben rondgesjouwd wie ons uiteindelijk weer thuis wil brengen.  
 
Een bewoner beschreef vanaf het 
zonnige terras van de huiskamer zo 
het fijne gevoel, alsof hij hier al jaren 
samen met z’n vrouw op vakantie is 
geweest. Ze hadden samen ergens 
daarboven altijd van het geweldige 
uitzicht genoten. Hij bracht de laatste 
maanden van zijn leven bij De 
Leyhoeve een talentvolle muzikale 
noot in. Muziek als een treintje terug 
in de tijd van een veelzijdig en 
talentvol menselijk bestaan. Het 
roept ook bij anderen vaak iets in 
herinnering van schijnbaar lang vervlogen tijden, waar toch nog levendig wat over vertelt kan 
worden! We zingen en musiceren daarom graag met elkaar.  Zo’n gezellige kring van 
zorgbehoevende  bewoners nodigt ook vaak uit voor mensen die moeite hebben hun nieuwe 
plekje in De Leyhoeve te kunnen vinden.   
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Er zijn hier dan ook mensen die met het ouder worden zich beperkt voelen in hun geestelijke 
of lichamelijke mogelijkheden. Men voelt zich dan ook niet altijd in zo’n vrolijke stemming als 
een uitgelaten bus kinderen naar hun schoolreisje. Terwijl de een zich vermaakt met het 
zingen van liedjes of bijvoorbeeld met diverse leuke kringspelletjes met een bal of 
felgekleurde ballon, vraagt de ander meer individuele aandacht.  We hebben immers allemaal 
onze eigen persoonlijke bagage van onze gevolgde levensweg naar deze plek meegenomen. 
Vaak indrukwekkende levensverhalen die ons gevormd hebben tot wie we zijn.  De één kan 
het allemaal makkelijker relativeren dan een ander dat het leven vaak toch net iets anders 
loopt dan menselijk misschien gepland. We komen met onze gedachten en gevoelens ergens 
anders uit. We gaan dwalend op zoek naar al die kostbare herinneringen van 
geluksmomentjes. Als een soms best ingewikkeld legpuzzeltje de weg terug naar huis te 
vinden.  Naar ons nieuwe thuis in De Leyhoeve Groningen. 
 
Gelukkig zijn daar de geweldig betrokken zorgmedewerksters als verpleegkundigen, 
verzorgenden en de huiskamermoeders die de weg helpen wijzen. Samen met de 
mantelzorgende familie en  vrienden die ieder een deeltaak als reisleiding op zich hebben 
genomen. Om met de gevolgde dwaalwegen als naar het inmiddels verkochte huis, of de 
overleden familieleden weer iets te herkennen van het hier en nu, in de moderne 
werkelijkheid.  Als één van de weinige mannen in het team is het elke keer een spannende 
uitdaging ook een stukje van het levensverhaal mee te schrijven. Van dwaaltochten door 
koude parkeergarages op zoek naar een warme slaapplaats tot een sterk tot de verbeelding 
sprekende gijzeling op zoek naar een uitweg uit de ontstane situatie.  
 
Het vraagt soms wel wat creatieve plaatjes en praatjes om onze lieve Leyhoeve bewoners aan 
te laten voelen dat ze serieus genomen worden.  Hoe we graag met iedereen een stukje 
oplopen om iets extra’s te bieden. De genoemde vakantiebeleving bijvoorbeeld. Dames die 
het soms zo gezellig vinden dat ze vragen of het goede bed in die leuke kamer nog langer 
bijgeboekt kan worden. Of een treinreis langs enkelspoor op televisie door het Limburgse 
heuvelland. Wat zouden we hen graag echt brengen op die plaatsen van alle waardevolle 
herinneringen.  Echter in het besef dat men zo’n reis vaak weer snel vergeten is.  Eigenlijk niks 
nieuws onder de zon.  Of zien we juist ook dichtbij het nieuwe huis wel het spelletje wat we 
nog samen kunnen spelen?  
 

René Grootes  

Huiskamervader 
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Gezocht: 
 
DIA’S 
Onlangs heeft de zorgafdeling een diaprojector gekregen. Om 
deze diaprojector ook te kunnen gebruiken zijn wij op zoek naar 
dia’s. 
 
Heeft u dia’s met plaatjes uit de ‘goede oude tijd’ of bijvoorbeeld 
de stad Groningen of andere leuke dia’s waar onze bewoners van 
kunnen genieten, dan vernemen wij dit graag!  
 

OUDE TELEFOON 
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar een oude telefoon met 
draaischijf voor op de afdeling. Wanneer zo’n telefoon of 
wellicht andere spulletjes heeft waar de bewoners van de 
zorgafdeling nog veel plezier aan kunnen beleven, ook dan 
vernemen wij dit graag.  
 
Heeft u iets dat wij kunnen gebruiken? Stuur dan een e-mail 
naar:  zorgcoach@leyhoeve-groningen.nl 
 
 

Verslag bewonersbijeenkomst Zorg 
Op 19 juni jongstleden is er weer een bewonersoverleg geweest. Er waren ca. 40 personen 
aanwezig. Gré Wiskerke (Directeur Zorg), Milou Buisman (General Manager Leyhoeve 
Groningen), Krista Halman (Wijkverpleegkundige) en Danitsja Mulder (Coördinator Zorg & 
Inkoop) gaven uitleg over de zorg binnen De Leyhoeve. 
 
Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst van 13 maart 2019. Na een korte 
terugblik op deze bijeenkomst, heeft Gré aan de hand van een presentatie in het kort het 
ontstaan van De Leyhoeve en de daarbij horende missie en visie op zorg toegelicht. Hierbij 
lichtte Gré toe dat De Leyhoeve nauw betrokken is bij de Radicale Zorgvernieuwing in 
Nederland. Daarna kwam nogmaals aanbod hoe de zorg op de reguliere appartementen 
georganiseerd kan worden.  
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Hieronder in het kort nogmaals de stappen die u neemt wanneer u zorg 
nodig heeft: 
 
§ U meldt zichzelf bij de wijkverpleegkundige of u wordt aangemeld door de huisarts, 

praktijkondersteuner huisarts of transferverpleegkundige van het ziekenhuis.  
Ook uw mantelzorger kan u aanmelden bij de wijkverpleegkundige. 

§ De wijkverpleegkundige maakt met u een afspraak voor een intakegesprek 
§ Vanuit dit intakegesprek wordt de indicatie gesteld door de wijkverpleegkundige vanuit 

de ZVW (zorgverzekeringswet). 
§ Ook kunt u vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) een indicatie krijgen die wordt omgezet 

naar een MPT. (modulair pakket thuis). Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via de 
wijkverpleegkundige. 

 
De Leyhoeve biedt geen geriatrische revalidatiezorg.  

 

 
 
 
 
Door de aanwezige bewoners werden 
de volgende vragen gesteld:  

 
Waarom worden er nog steeds bewoners opgenomen in o.a. Maartenshof of de Brink? 
Antwoord Krista, wijkverpleegkundige: Per situatie wordt apart bekeken of zorg binnen De 
Leyhoeve geleverd kan worden of wanneer opname op een revalidatieafdeling passender is. 
Dit overleg vindt plaats tussen transferverpleegkundige en wijkverpleegkundige, en altijd in 
overleg met bewoner/familie.  
 
Waarom is er in het zwembad geen lift geplaatst? 
Milou geeft aan dat dit een aandachtspunt is en dat ze dit heeft meegenomen in de begroting. 
 
Hoe zit het precies met de alarmering en de kosten hiervan? Er zijn bewoners die de 
alarmering regelen via een hypermodern horloge. 
Voorstel: Na de zomervakantie wordt er een bijeenkomst georganiseerd door de 
wijkverpleegkundige en de medewerkers van de domotica. Datum volgt nog.  
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Horeca nieuws 
 

Terugblik geslaagde Haringparty 
Vrijdag 28 juni was het zover: De tweede editie Leyhoeve Haringparty! Wij als bediening- en 
keukenteam waren al een aantal weken bezig met de voorbereidingen voor deze dag. En we 
waren dan ook erg blij dat er op deze dag zoveel bewoners, leveranciers en andere gasten zich 
hadden opgegeven.  

De heer Hofsteenge had aangegeven dat hij 
graag de palingrokerij zou willen verzorgen. 
Nogmaals erg bedankt voor de heerlijke 
gerookte paling en makreel! Ook was er een 
mooie grote bar geleverd door onze 
drankenleverancier Robertus. En een kar met 
heerlijk vanille steekijs van Begeman Retro Food. 
Ons eigen keukenteam was er voor de 
verzorging van de BBQ, en ook de heerlijke 
haringen en oesters. Voor de ‘voetjes-van-de-
vloer-ervaring’ was er onze bewoner Fred 
Claassen samen met Robert Bosscher en DJ Li.   
 
Rond 16.00 uur begon de Haringparty en 
kwamen de eerste bewoners en overige gasten 
binnen. Wat was het leuk om te zien dat alle 
bewoners en overige gasten gezellig bij elkaar 
gingen zitten. Rond 17.00 uur ging de BBQ aan 
en kon iedereen gaan genieten van het heerlijke 
eten. Als toetje het klassieke steekijs, waar ook 
gretig gebruik van werd gemaakt. Later op de 
avond werden door sommige bewoners de 
dansschoenen nog even aangetrokken en 
stonden we heerlijk met z’n allen te dansen op 
de geweldige muziek van onze muzikanten.  

 
Wij hopen dat u met elkaar erg heeft genoten van deze avond. Op naar de editie 2020! 



 
 
 

 23 Ley nieuws 
Groningen NR.8 2019 | 

 

Borrel & Dinerbuffet: 
Mosselen  

Op vrijdag 26 juli zullen wij namens De 
Leyhoeve de Jeu de Boules baan officieel 
openen. Aansluitend verzorgen wij weer een 
smaakvol dinerbuffet, dat in het teken staat van 
mosselen. En ook aan de niet liefhebbers van 
deze Zeeuwse lekkernij wordt gedacht! 

 

FC Groningen  

In aanloop naar het komende wedstrijdseizoen is er besloten om tijdens de thuiswedstrijden 
van FC Groningen een aparte menukaart in onze Pizzeria te voeren inclusief een smakelijke  
FC Groningen Deal. Gedurende deze dagen is de huidige Il Forno menukaart niet in gebruik. 
Uiteraard kunt u in onze Brasserie wel gewoon van onze reguliere lunch en dinerkaart blijven 
genieten. 

Op zondag 28 juli aanstaande is er tevens een Open Dag van FC Groningen gepland. Deze dag 
zullen wij bij mooi weer het terras inrichten om voorafgaand en na afloop weer onze trouwe 
FC Groningen supporters te mogen ontvangen. Er zullen dan o.a. een buitenbar en kleurrijke 
‘skydancers’ gereed staan. En bij prettige weersomstandigheden gaat de BBQ aan! 
 

Burendag 2019 
 
Op zaterdag 28 september staat heel Nederland weer 
in het teken van Burendag. Momenteel zijn wij vanuit 
de horeca bezig met het samenstellen van diverse 
activiteiten waarbij wij ook onze buren woonachtig in 
en om het Europapark op een ontspannen en gastvrije 
manier zoveel mogelijk kennis willen laten maken met 
De Leyhoeve. Vanuit het laatste bewoners koffie-
uurtje hebben zich al een aantal bewoners beschikbaar 
gesteld om mee te denken hoe we deze dag zo gastvrij 
mogelijk kunnen invullen.  
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Leyhoeve kindermenu & kinderfeestjes 

 
Er is een vernieuwde menukaart 
voor kinderen beschikbaar. En komt 
u met uw kleinkinderen gedurende 
de schoolvakanties bij ons eten? 
Dan profiteert u van de Kids4Free 
actie: Per betalende volwassene 
ontvangt u 1 kindergerecht gratis! 
De actie is zowel geldig in onze 
Brasserie als Pizzeria.  
 
Ook verzorgen wij kinderfeestjes 
i.s.m. mijnzwemschool. Wellicht 
een leuke tip voor het kinderfeestje 
van uw kleinkind(eren)! 

 

Bewonersborrel 
Met ingang vanaf 1 augustus aanstaande zal het wekelijkse Happy Hour worden aangepast 
naar een Bewonersborrel. Om het voor u als bewoner zo gemakkelijk mogelijk te maken zal 
het voldoen van de consumpties middels de voor u bekende consumptiemunten geschieden. 
U kunt de consumptiemunten aanschaffen bij de horeca tegen € 1,80 per stuk. Wij zullen 
wekelijks zorgen voor een kleine versnapering tijdens de borrel! 

 

Puzzel & Win 
 

Maak kans op een zomers 
bierpakket! 

Wilt u kans maken op een zomers bierpakket? 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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1 2 3 4   5  6 7 8 9 10 

11       13  14    

15   16 17    18   19  

  20     21   22   

23 24    25 26   27  28  
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33        34     
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40   41  42    43   44 

  45  46   47 48     

49 50  51   52     53  

54  55   56    57 58   

49        60     

44 6 14 17 58 7 9 33 
        

    

MEEDOEN? Mail de oplossing van onderstaande puzzel (met daarbij vermelding 
van uw naam, appartement- en telefoonnummer) naar: info@leyhoeve-groningen.nl  
of  vul het antwoordformulier in en lever deze in bij de receptie.  
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HORIZONTAAL 1 onverbeterlijk 6 boerenwerktuig 11 eskimohut  
12 stuk stof 14 rangschikking 15 Engelse ontkenning 16 onderscheidingsteken 
19 eerstvolgend 20 land in Azië 21 deel van het gezicht 23 bijwoord  
25 laatste stuk 27 uitblinker 29 rivier in Siberië 30 deel van een gitaar  
32 vanwege 33 strook 34 deel van een uurwerk 35 persoonlijk voornaamwoord 
36 oplettend 39 oude lengtemaat 40 gebaar 42 Engels bier 43 geneesheer  
45 poen 47 niet veraf 49 ten laatste (afk.) 51 snaarintrument 53 van onderen  
54 muziekgenre 56 toer 57 voeding 59 laagtij worden 60 kneuzing 
 

VERTICAAL 1 vrouwelijk hert 2 ik (Lat.) 3 centiliter 4 uitroep van blijdschap  
5 vocht uit de lever 7 Egyptische waterlelie 8 ondernemingsraad 9 plaats aan de 
rand van de Veluwe 10 schenker 12 tijdelijke gebruiken 13 apennootje  
17 zonnegod 18 neon 20 aandeel 22 distilleerderij 24 knalvuurwerk  
26 aapelkruintje 28 insectenlarve 30 bronwater 31 knaagdier 37 bevrachter  
38 appel 40 doetje 41 voorkeur 43 zilverpopulier 44 schoonmaakartikel   
46 laatste kwartier 48 hoewel 50 werkplaats 52 beweging met de tong  
53 niet mager 55 zuiderbreedte (afk.) 58 ten uwent (afk.) 
 

 

Winnaar puzzel Leynieuwe nr.7: 
High-tea voor 2 personen 
 
Bedankt voor de inzendingen van de vorige puzzel.  
In totaal waren er drie bewoners die de puzzel goed 
hadden. Hieruit hebben wij één winnaar getrokken: 

 
Mevrouw Janke Huizing - Veltman 
 
Van harte gefeliciteerd! Bij de horeca ligt een cadeaubon 
voor u klaar. Wij wensen u veel plezier met deze prijs! 
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Recept van de maand 

Door: Cathy Wesseldijk 
 

Zomerse Stamppot met 
Rucola, zongedroogde 
tomaten en spekjes 
Als er iemand aan mij vraagt wat ik zou willen 
eten is het antwoordt al snel biefstuk. Ik houd 
echt enorm van vlees en sausjes zoals jus enz. 
Maar de echte Hollandse pot vind ik ook echt 
geweldig. Ieder stamppotje gaat er wel in. Alleen 
in de zomer boerenkool stamppot eten gaat wel 
heel erg ver.  
 
Daarom vind ik de stamppot met rucola, zongedroogde tomaten en spekjes een geweldige 
afwisseling. Ik eet deze stamppot meestal met een gehaktbal - en jus natuurlijk. Dit gerecht 
heb ik een keer gekregen van mijn beste vriendin. En ik deel het maar al te graag met jullie! Ik 
ben dan ook erg benieuwd wat u ervan vindt wanneer u dit recept heeft gemaakt en geproefd. 
Wilt u dit mij dan laten weten? Ik hoop dat u het net zo lekker vindt als ik! Ik maak dit gerecht 
eigenlijk altijd op gevoel, maar ik probeer het zo goed mogelijk te omschrijven: 
 
Benodigdheden voor 2 personen: 

• 500 gram kruimige aardappelen  
• 1 zakje rucola van 125 gram 
• 1 bakje met gerookte spekjes 
• 1 bakje met zongedroogde tomaatjes  
• Peper en zout 
• 500 gram mager rundergehakt 
• 1 ui 
• 1 ei 
• 1 theelepel gehaktkruiden 
• 3 eetlepels ketjap Manis  
• 2 eetlepels curry 
• Half glas water 
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Bereiding: 
• Schil en kook de aardappelen gaar. 
• Snipper ui, gehakt, ei, en doe samen met de gehaktkruiden in één kom. Er kunnen 

hier vier gehaktballen uit gemaakt worden. 
• Doe de gehaktballen  in de koekenpan met een klein beetje olie. Zorg er wel voor dat 

de pan heel heet is. Zodra ze aan beide kanten mooi bruin zijn kunnen de ketjap en 
curry erin plus het half glas water. Nu kunnen ze lekker verder garen op zacht vuur. 
Af en toe nog wel even draaien.  

• Snij de zongedroogde tomaatjes door de helft en bak de spekjes lekker knapperig af. 
Doe spekje vervolgens in een bakje.  

• Giet de aardappelen af en stamp deze vast voor, dan kunnen de rucola, tomaatjes en 
spekjes erin. Alles goed door elkaar mengen en vervolgens serveren. Peper en zout 
naar eigen smaak toevoegen. 

 
 

 
Leyhoeve Clubs   
 

Leesclub 
 
Bewoonster Gré Jager houdt erg van lezen en zou 
het leuk vinden om met een aantal enthousiaste 
medelezers een leesgroep op te richten. Denk aan 
het bespreken van boeken en daarover wat te 
filosoferen. Alles in een ongedwongen, gezellige 
huiskamer sfeer. De locatie gaat in overleg, of een 
huiskamer van één van de deelnemers of een 
ruimte in De Leyhoeve. Heeft u interesse, dan kunt 
u zich opgeven bij de receptie of via 
receptie@leyhoeve-groningen.nl 

 

Eet smakelijk! 
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Feestelijk opening Jeu de 
Boules baan 
  
De Leyhoeve Jeu de Boules baan in het 
Helperpark wordt feestelijk geopend op vrijdag 
26 juli om 16.00 uur. De voorzitter van de 
Regionale Jeu de Boules vereniging Noord 
Nederland zal met de baanmeester de officiële 
openingshandeling verrichten. De horeca van 
De Leyhoeve trakteert daarna alle aanwezigen 
op een glaasje Domain de Ley. 
 
Naast alle leden van de Leyhoeve Jeu de Boules club zijn alle bewoners van De Leyhoeve 
uitgenodigd om de opening van de Jeu de Boules baan in het mooie Helperpark bij te wonen. 
Aansluitend wordt in het Grand Café het glas geheven tijdens het 'Happy Hour'. 
  

 
Officiële opening nieuwe biljart 
 
Enige tijd is er een nieuwe biljarttafel geplaatst in De Leyhoeve. Er wordt al met veel plezier 
gebruik gemaakt van de wedstrijdtafel en om het officieel in gebruik te nemen wordt de biljart 
officieel geopend door de biljartclub op vrijdag 30 augustus aanstaande. U bent van harte 
welkom! Details volgen later.   
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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! 
 

 
 

Agenda   
 

Uitgelicht 
 

Rondvaart Paterswoldsemeer | Samen met uw 
medebewoners genieten van een rondvaart over 
het Paterswoldsemeer? Om 15.00 vertrekt de 
rondvaartboot vanaf de  Rietschans in Haren.  
 
 

 
 Rondleidingen RTV Noord  | Een kijkje nemen bij de 
 de buren op vrijdag 9, 16 en 23 augustus van 
 14.00-16.00 uur.  
 
 

 
  

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. 

 

  

 
 

 
21 
Aug 

 
 

 
9-23 

Aug 

 
 

 
26 
Juli 
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Maandkalender.           Augustus 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
29 30 31 01 02 03 04 
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  
Bewonersborrel 

  

05 06 07 08 09 10 11 
9.30  
Aquafit 

14.00 
Handwerkclub 
19.00 Biljartclub 
 

10.00  
Koffieuurtje 
14.00  
Boraco 

11.15  
Aquafit 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 
 

14.00-16.00 
Rondleiding RTV 
Noord 
16.00 
Bewonersborrel 

  

12 13 14 15 16 17 18 
9.30  
Aquafit 
19.30 
Klaverjassen 

11.00  
Bewonersuurtje 
14.00 
Handwerkclub 
19.00 Biljartclub 
 

10.00  
Koffieuurtje 

11.15  
Aquafit 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 

14.00-16.00 
Rondleiding RTV 
Noord 
16.00 
Bewonersborrel 

  

19 20 21 22 23 24 25 
9.30  
Aquafit 

14.00 
Handwerkclub 
19.00 Biljartclub 
 
 

10.00  
Koffieuurtje  
14.00  
Boraco 
15.00  
Rondvaart 
Paterswoldse-
meer 
 

11.15  
Aquafit 
14.00 
Bridgeclub 
15.00 
Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 

14.00-16.00 
Rondleiding RTV 
Noord 
16.00  
Bewonersborrel 

  

26 27 28 29 30 31 1 
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 

Opening 
biljarttafel 
16.30 
Einde van de 
maand borrel 
18.00  
Buffet 
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Wij maken Leynieuws Groningen 
 
HOOFDREDACTIE  |   Milou Buisman, Lucretia Noordhoff 
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 

 


