
 

September 2019 
 

 
Nr.9 

 

Nieuwsbrief voor de bewoners van De Leyhoeve 

 

Nieuw bij  
De Leyhoeve: 
Pedicure 

 

Update: 4 Mijl van Groningen  
Sponsort u mee voor onze eigen Duofiets? 

 Diner Deal  
€ 22,50 per persoon 
 

Uitnodiging  
Inspiratiesessie 

 

Ley nieuws 
Groningen 



 

 

 

 2 Ley nieuws 
Groningen NR.9 2019  

 

 

 

 

 

 

  

 

Voorwoord  
 

 
Dit keer een voorwoord van mij vanuit mijn klapstoel op de camping in 
Istrië, Kroatië. De Romeinen noemden het ‘Terra Magica’, oftewel 
magisch land. Onder vakantiegangers populair vanwege zon en 
stranden. Maar Istrië heeft meer dan dat; namelijk oude pittoreske 
dorpen, een ruig binnenland en een bijzondere keuken. Kortom, 
genieten! 

Tijdens je vakantie heb je tijd om te relaxen, lekker te lezen, leuke 
uitstapjes te maken, braaf te trainen voor de 4 mijl straks en rustig na 
te denken. Zo bedenk ik me net, al zittende in mijn klapstoel, dat ik 
vorige maand rond deze tijd ook bezig was met het schrijven van een 
voorwoord. Toen stond het begin van de zomer centraal waarin ik 
aangaf dat het weer in juli nog niet zomers aanvoelde. Nou, we hebben 
het geweten: Daarna volgde de hittegolf die bij ons zeker een paar 
weken is blijven hangen. Eén ding weet ik nu zeker, een baan als 
weervrouw zit er voor mij niet in. Ik denk dat ik na deze vakantie maar 
gewoon weer terug ga naar De Leyhoeve.  

Maar voor nu vanuit het mooie Istrië: Zonnige groeten! 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 

 

 

 
 

 

Zonnige groeten!  
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Algemeen    

Huisnummers 

We hebben er misschien lang op moeten wachten, 
maar eindelijk is het zover; de huisnummers staan op 
de gevel boven de hoofdingang. Voor iedereen ook  
’s avonds duidelijk zichtbaar, want dan zijn de cijfers 
verlicht. 

 

 
 

Tijdsblokken huismeester 
Omdat het mogelijk is dat een afspraak van de 
huismeester uitloopt of bijvoorbeeld omdat er  
een spoedopdracht tussendoor komt, kan het 
voorkomen dat de huismeester niet altijd op het 
afgesproken tijdstip bij u kan zijn. Daarom worden 
vanaf heden alle afspraken met de huismeester in 
tijdsblokken ingepland, dus niet langer op exacte 
tijdstippen. De tijdsblokken betreffen als volgt: In de 
ochtend van 09.00 - 12.30 uur en in de middag van 
13.00 - 16.00 uur. Wij hopen hierbij op uw begrip.   

 

Nieuw in De Leyhoeve: 

Pedicure ‘Beautystation Groningen’ 
Mijn naam is Charissa Kramer, oprichtster en eigenaar van Beautystation Groningen. Vanaf 19 
augustus jongstleden heb ik mijn deuren geopend in De Leyhoeve!  

Al van jongs af aan was uiterlijke verzorging een belangrijk deel van mijn leven. De stap om de 
opleiding tot schoonheidsspecialiste te gaan volgen was dan ook gauw gemaakt. Na het 
afronden van mijn opleiding ben ik voor een tijd aan de slag gegaan bij een schoonheidssalon 
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in Groningen en heb ik de opleiding tot 
pedicure succesvol afgerond. De salon was 
een fijne werkomgeving waar ik veel heb 
mogen leren. Toch gaf het werk op dat 
moment niet genoeg voldoening. Ik wilde 
voor mijzelf beginnen.  

Bij Beautystation Groningen geven wij u een 
passend en vrijblijvend advies. Persoonlijke 
aandacht is voor ons erg belangrijk en we 
nemen dus ook voldoende de tijd voor iedere 
behandeling. Ons doel is dat u met een 
verzorgd en stralend gevoel de salon verlaat.  

Kom gerust een keer langs in de salon!  

Charissa Kramer  

Telefoon: 06 - 48 86 18 41  

 
Recreatief gebruik zwembad 
Op onderstaande tijden is het zwembad geopend voor recreatief gebruik. Via uw tag krijgt u 
toegang. Buiten deze tijden is uw tag voor toegang tot het zwembad geblokkeerd. 

Maandag 10.15 - 15.45 uur 
18.00 - 21.00 uur 

Dinsdag 09.00 - 21.00 uur 

Woensdag 09.00 - 15.00 uur 
18.00 - 21.00 uur 

Donderdag 09.00 - 11.15 uur 
12.00 - 21.00 uur 

Vrijdag 09.00 - 15.00 uur 
18.00 - 21.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 21.00 uur 

Zondag 15.00 - 17.30 uur 
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Bijeenkomst ABN AMRO 
MeesPierson 

Op dinsdag 17 september organiseren wij bij 
De Leyhoeve, in samenwerking met ABN AMRO 
MeesPierson, een bijeenkomst met het thema: 
‘Het kompas door de digitale financiële jungle’. 
De bijeenkomst start om 14.30 uur en 
vervolgens zal er een presentatie worden 
gegeven over onder andere valse e-mails en 
verdachte berichten. Daarnaast zullen er tips 
worden gegeven en ook Gerben Epema, 
ambassadeur van de DigiClub, zal aanwezig zijn 
om u hier meer over te vertellen. Graag tot 
ziens! 

Interesse? Meld u dan aan bij de receptie. 

Let op: Er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar. Wacht dus niet te lang met aanmelden. 

 

Legionella preventie 
Terugkerende vakantiegangers lopen een verhoogde 
kans op een legionella-infectie in eigen huis. Veel 
mensen miskennen de gevaren van kranen die langer 
dan een week niet worden gebruikt. Volgens 
Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie 
voor de installatiebranche, komen daardoor na de 
vakantie onnodig veel legionellabesmettingen voor. 
De installateursvereniging heeft een aantal tips op 
een rij gezet om legionellabesmetting te voorkomen. 

Tips om legionellabesmetting te voorkomen: 

• Spoel na de vakantie alle koud- en warmwaterkranen vier á vijf minuten lang 

• Laat het water rustig stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. Dat doet u 
door de sproeikop onder water in een emmer te houden, in een washandje of het 
sproeistuk van de kraan af te halen. 
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• Ook een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen, waardoor zich legionella 
kan ontwikkelen. Spoel daarom eerst een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt. 
Voorkom ook hier verneveling. 

• Vaak kunt u zelf de temperatuur van het warm water instellen. Zorg ervoor dat het warme 
water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 graden heeft. 

• Pas de drinkwaterinstallatie nooit zelf aan, maar laat dat doen door een erkend 
installatiebedrijf. Het is vooral belangrijk om 'dode leidingen' en opwarming van koud 
water door naastgelegen warme leidingen (hotspots) bij de aanleg en aanpassing van de 
drinkwaterinstallatie te voorkomen. 

 

Update training 4 Mijl van Groningen 
Week 4 van het trainingsschema voor de 4 Mijl van 
Groningen is inmiddels aangebroken. Ondanks de 
hittegolf werden de hardloopschoenen 3 x per week   
uit de kast gehaald om op pad te gaan. Van 
ochtendtrainingen vóór zonsopkomst, om de hitte    
voor te zijn, tot avondtrainingen als het weer iets is 
afgekoeld, wordt er flink getraind. 

Elk weekend ontvangt het team onder leiding van Max 
Rosendahl het nieuwe schema voor de komende week. 
Af en toe is dat even schrikken want het schema is best 
pittig. Het team motiveert elkaar ontzettend door 
elkaar op de hoogte te houden van de (persoonlijke) 
trainingen. Inmiddels kan het team al zo’n 18 minuten 
aan één stuk hardlopen.  

Op 29 augustus aanstaande is er zelfs een ‘proef 4 Mijl’ 
gepland. Op deze dag gaan we dus met het gehele team 
de 4 Mijl voor het eerst samen lopen. 
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SPONSORT U ONS OOK? 

Zoals wij in de vorige editie van Leynieuws reeds hebben aangegeven, is er aan onze deelname 
aan de 4 Mijl een sponsoringsactie gekoppeld om een zogenaamde ‘duofiets’ (met 
trapondersteuning) aan te kunnen schaffen voor onze bewoners van De Leyhoeve.  

ZO KUNT U DONEREN: 

Op de balie van de receptie en in 
de Pizzeria staat een doos voor 
de donaties. Ook is het mogelijk 
om deze te storten op:  

NL 29 INGB 0005 3019 06  

Onder vermelding van:  
‘Duofiets Groningen’ 

Inmiddels zijn er al een aantal 
donaties binnengekomen. De 
teller staat momenteel op een 
bedrag van ongeveer € 2000,-. 
Hartelijk dank hiervoor!   

We hebben echter nog niet voldoende voor aanschaf van de fiets (€ 7000,-), dus alle donaties 
zijn welkom: van uzelf, maar natuurlijk ook van kinderen, vrienden en bekenden. Geef deze 
actie dus door, zodat wij ons mooie doel straks ook echt kunnen verwezenlijken. Helpt u ons 
mee?  Samen gaan we ervoor! 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

€ 1000,- 
 

€ 2000,- 
 

€ 3000,- 
 

€ 4000,- 
 

€ 5000,- 
 

€ 6000,- 
 

€ 7000,- 
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Huishoudelijke 
mededelingen    

Hoofduit-/ingang 

Vóór 8.30 uur is het niet mogelijk om de hoofduit/-ingang te gebruiken. Deze wordt namelijk 
pas om 8:30 geopend. Uiteraard kunt u het pand wel verlaten of betreden via de nachtuit-
/ingang. Heeft u vóór 8.30 uur een afspraak bij de huisarts? Dan kunt u dus via de nachtuitgang 
naar buiten en vervolgens schuin rechtsaf oversteken naar de ingang aan de buitenzijde van 
het Medisch Centrum. 

 

Gebruik MIVA-lift 

Indien u de MIVA-lift gebruikt, wilt u er dan aan denken dat - na gebruik - alle deuren gesloten 
zijn? Anders is de lift niet te bedienen door de volgende gebruiker.  

 

Kort parkeren? Riskeer geen boete! 

Er geldt een algemeen parkeerverbod rond het gebied van De Leyhoeve. Toch staan er nog 
regelmatig auto’s geparkeerd op de betonblokken voor de ingang van de parkeergarage. 
Daarmee loopt u echter het risico op een boete!  U kunt uw bezoekers - bij kort bezoek 
(maximaal 10 minuten) - attenderen op de mogelijkheid om gebruik te maken van onze 
parkeergarage, of om de auto kort te parkeren op de groenstrook voor de ingang. 

 

Schade melden 

Het overkomt iedereen wel eens: Een ongelukje waarbij u per ongeluk iets stuk maakt of 
ergens tegenaan rijdt. Soms gebeurt dit ook in De Leyhoeve. Wij willen u vragen dit te melden 
bij de receptie zodat wij de schade kunnen verhelpen en vervolgschade kunnen voorkomen. 
De door u veroorzaakte schade kunt u vervolgens melden bij uw verzekering (AVP 
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren). Deze vergoedt dan de schade die door u is 
veroorzaakt. Hiermee voorkomt u dat De Leyhoeve onnodig hoge reparatiekosten heeft. 
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Wist u dat?      

… Siemen geslaagd is voor zijn NEN3140 cursus; een cursus voor 
de keuring van elektrische apparaten. Een felicitatie waard; met 
taart natuurlijk! 

 

 

 

… meer ogen meer zien? Het team De Leyhoeve 
probeert zoveel mogelijk zaken te signaleren en op 
te lossen, maar helaas zien wij niet alles. Mocht u 
zelf tegen onregelmatigheden aanlopen, defecten, 
vervuiling, vernieling, etc. Geef dit dan door aan de 
receptie zodat wij kunnen proberen dit euvel zo 
spoedig mogelijk op te lossen of in de toekomst 
kunnen voorkomen. 

 

… de zaadjes die wij u voor Pasen hebben gegeven voor een 
fleurig resultaat hebben gezorgd? Met dank aan de groene 
vingers en de foto van mevrouw Baljon. 

 

  

 
 

 

 
 

 

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! 
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Ingezonden           

Spreuk van de maand 

Zie hieronder de winnende spreuk van de maand september, door: Carolien Ippel 

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? 

We hebben inmiddels heel wat mooie spreuken ontvangen waar we een aantal nieuwsbrieven 
mee kunnen vullen, maar uiteraard blijven alle nieuwe inzendingen welkom!  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

Doet u mee? 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.  

 

 

Ik ben verzadigd en verkwikt  
en ongemerkt weer opgedikt. 

 
19-08-2019 Carolien Ippel 
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Boottocht Paterswoldse meer  
Door: Mevrouw en meneer Eveleens  

21 AUGUSTUS 2019  |  Op 21 augustus jongstleden vertrokken we richting het Paterswoldse 
meer voor een gezellig boottochtje. Gelukkig was het die dag goed weer zonder regen. Onze 
dochter Annet ging ook mee en heeft ons met onze eigen auto naar de Rietschans gebracht, 
waar wij ons moesten inschepen. We waren met ongeveer 40 bewoners van De Leyhoeve.  
Met aanwijzingen van de bemanning stapten we veilig aan boord van de rondvaartboot. De 
rollators bleven aan land. De reis - die 5 kwartier duurde - werd vakkundig begeleid door twee 
personen: 

De schipper - welke de boot bestuurde - en een gids welke vertelde waar de reis precies naar 
toe zou gaan, wat er zoal te zien was en wie er woonden of hadden gewoond in de prachtige 
huizen. Het was een prachtig gebied! Op het water zagen we vele zeilboten, roeiboten, 
motorboten, boeien en vogels. Op het aangrenzende land zagen we een erg mooie molen, 
vele wandelaars en fietsers, evenals bankjes waarop vooral gezinnen met kinderen zaten. 

Voor ons als zeilers riep de boottocht vele mooie herinneringen op - vooral bij mijn man Wim. 
Hieronder volgt daarom zijn stukje van het verhaal: 

70 jaar geleden kwamen uit Paterswolde bekende wedstrijdzeilers in de 16 kwadraat klasse, 
Helder en Visser, die wel eens naar scheepwerven in Aalsmeer gingen. De scheepswerven 
blijken nog te bestaan. De mevrouw naast mij had een mooie kaart van het gebied, waarop 
alles goed te zien was. We kwamen ook langs hotel ‘De Hoornse Plas’ waar Baucou, onze 
kleinzoon, had gewerkt. En zo komen deze herinneringen toch weer mooi naar boven. 

Tot slot hebben wij bij de vernieuwde Rietschans nog koffie met gebak gekregen. Kortom: het 
was allemaal prachtig. Dat vond ook onze dochter Annet. Zij heeft ons na afloop van de 
boottocht weer veilig teruggebracht naar De Leyhoeve. 
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Zorg    

Vooraankondiging: 

Kennismakingsbezoek WIJ-team 
De Leyhoeve ligt in het Europark. In het Europapark is het WIJ-team De Wijert actief. Dit team 
is er voor alle wijkbewoners, en dus niet alleen voor mensen met een handicap of beperking. 
Het WIJ-team is er voor jong en oud, voor rijk en arm. Voor iedereen die (even) ondersteuning 
nodig heeft. Maar ook voor iedereen die zich wil inzetten voor een ander en/of voor de wijk.    
De hoofddoelen hierbij zijn: het creëren van leefbaarheid en het tegengaan van eenzaamheid. 

Op dinsdag 15 oktober om 15.00 uur komt het WIJ-team u graag iets meer vertellen over hoe 
zij te werk gaan. Denk hierbij o.a. aan: 

- U bent Mantelzorger en bij wie kan ik terecht voor 
mijn vragen? 

- U wilt weten hoe u langer (gezond) zelfstandig kunt 
blijven wonen? 

- U heeft zorg nodig voor uzelf en/of uw partner en u 
wilt weten wat de mogelijkheden zijn? 

- Wat zijn de activiteiten in uw wijk/buurt? 
- U zou best iets voor een ander of met een ander willen 

doen, maar weet niet hoe u dat moet regelen? 
- U heeft een goed idee voor verbetering van uw wijk. 

Hoe brengt u dit onder de aandacht? 

Wat het WIJ-team betreft is er veel te vertellen over het 
team, maar het team is ook nieuwsgierig naar u. Het WIJ-
team ontmoet u daarom graag op 15 oktober om 15.00 uur 
in een van de vergaderzalen van De Leyhoeve. Hierbij is ook 
Krista Halman, wijkverpleegkundige van het wijkteam van De 
Leyhoeve, aanwezig.  

Bent u er graag bij? Meld u dan aan bij de receptie of via receptie@leyhoeve-groningen.nl. 

Sita de Wit (Wijkverpleegkundige) &  Janet Postema (Buurtwerker)  

BEZOEKADRES MFC De Wijert PC Hooftlaan 1 Groningen 
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Uitnodiging Inspiratiesessie 

Vanuit het project Radicale Vernieuwing organiseert De Leyhoeve donderdag 19 september 
aanstaande een inspiratiesessie. Het onderwerp van deze middag is:  

De relatie tussen mantelzorgers en medewerkers. 

U bent van harte welkom om deze 
sessie bij te wonen. De sessie start om 
12.00 uur met een lunch en wordt naar 
verwachting rond 16.30 uur afgerond 
met een drankje. Inloop is mogelijk 
vanaf 11.30 uur. Deelname is kosteloos.  

Graag tot ziens op 19 september!  

 

Aanmelden?  Klik hier | www.leyhoeve-tilburg.nl/aanmelden-inspiratiebijeenkomsten 

 

Horecanieuws   
 

Bewonersmaaltijd tijdig annuleren 

De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat er reserveringen voor een 
bewonersmaaltijd worden gemaakt, zonder dat hier vervolgens 
gebruik van wordt gemaakt. Om onnodige verspilling tegen te gaan, 
willen wij u in dat geval vragen om eraan te denken een reservering 
voor een bewonersmaaltijd tijdig te annuleren. Op die manier 
voorkomen wij het onnodig weggooien van eten. Weggooien is 
immers zonde. Laten we deze verspilling gezamenlijk tegengaan!  
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Vooraankondiging: 

Koffieconcert  
Op zondag 3 november van 11.00 - 12.30 uur organiseren wij voor bewoners, familie en 
vrienden een koffieconcert in een van onze sfeervolle zalen. De toegang is gratis! 

Het koffieconcert zal worden verzorgd door 
DUO Puur - een fluit en harp duo: Petra van 
Den Dolder en Annegreet Rouw.  

Wilt u tijdens dit concert genieten van een 
kopje koffie in de pauze, en na afloop een 
drankje? Maak dan gebruik van onze 
concertdeal voor slechts €5,- per persoon. 
U krijgt dan een kopje koffie of thee met 
zoete lekkernij, en na afloop van het 
concert een drankje naar keuze. Graag 
ontvangen wij uw aanmelding voor 27 
oktober aanstaande. Let op: Er is een 
maximaal aantal plaatsen beschikbaar, dus 
vol is vol. 

 

Brasserie Diner Deal 

Op 19 september aanstaande kunt u extra 
voordelig genieten van een door ons keukenteam 
speciaal samengesteld 3-gangen dinermenu in 
onze Brasserie.  

Normale deal € 29,50 p.p.  
Alleen deze dag voor slechts € 22,50 p.p. 
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Koffie-uurtje 
Graag zetten wij via deze weg de ‘afspraken’ met betrekking tot het wekelijkse koffie-uurtje 
nog eens voor u op een rij: 

• Het koffie uurtje vindt iedere woensdag plaats van 
10.00 tot 11.00 uur. 

• Het 2e kopje koffie - naar keuze: café crème, 
cappuccino, latte macchiato of koffie verkeerd - is 
gratis.   

• 10% bewonerskorting en stempelactie zijn tijdens 
het koffie-uurtje niet van toepassing. 

• Voor zowel het koffie-uurtje als alle overige 
bezoeken aan onze horeca hanteren wij de prijzen 
zoals deze ook in de Brasserie/Pizzeria worden 
gevoerd.  

• Voor koffie ‘To Go’ - welke worden meegenomen in 
onze disposable bekers - betaalt u het ‘To Go’ tarief. 

 

 
Dinner & Dance: 
Optreden Time Flies 

Vanwege ongekend succes vorig jaar 
en de enthousiaste reacties, zal Time 
Flies op vrijdag 27 september 
aanstaande weer een optreden 
verzorgen in De Leyhoeve.  

Uiteraard eerst gezellig borrelen en 
aansluitend genieten van een 
smakelijk dinerbuffet. Vanaf 19.00 uur 
kunnen de voetjes van de vloer! 
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Burendag  &  Open dag Zorg 

Op zaterdag 28 september aanstaande staat heel Nederland weer in het teken van Burendag. 
Ook bij De Leyhoeve wordt deze dag uitgebreid gevierd en iedereen is welkom! Daarnaast 
organiseren wij deze dag tussen 10.00 en 15.00 uur een ‘Open dag Zorg’ voor iedereen die 
graag eens een keertje wil binnenkijken bij de zorgafdeling van De Leyhoeve.  

ACTIVITEITEN BURENDAG 

Inmiddels hebben wij met een enthousiaste groep bewoners een mooie lijst van diverse 
activiteiten kunnen samenstellen. Tussen 13.00 en 17.00 uur worden er in en om De Leyhoeve 
onder andere onderstaande activiteiten georganiseerd: 

Culinair:  

• Workshop ‘Leymoncello’ maken 
• Workshop pizza’s maken & koekjes bakken  

(Speciaal voor de kinderen!) 

Kunst & Cultuur:  

• Schilder- en fotografie activiteiten 

Sport:  

• Workshop en wedstrijd Jeu de Boules 
•  Zeskamp in het Helperpark 

 

BINNENKIJKEN BIJ ZORG 

Wilt u een keer een kijkje nemen op onze 
zorgafdeling? Of kent u iemand binnen uw familie  
of kennissenkring die hier mogelijk interesse in 
heeft? De deuren zijn deze dag geopend voor 
iedereen die meer informatie wil inwinnen  
over de mogelijkheden die De Leyhoeve kan bieden 
op het gebied van zorg. Onze medewerkers  
van de zorgafdeling staan gedurende de open dag  
voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.  
Tussen 10.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom! 
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Puzzel & Win 
 

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

 
 
 

 

 

Winnaar puzzel Leynieuws NR.8: Bierpakket  
Bedankt weer voor alle inzendingen van de vorige puzzel. 
In totaal waren er 12 bewoners die de puzzel goed hadden. 
Hieruit hebben wij één winnaar getrokken: 

Max Rosendahl 

Van harte gefeliciteerd met uw prijs! Het bierpakket ligt 
voor u klaar bij de horeca. Veel plezier met deze prijs! 
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MEEDOEN? Mail een scan of foto van de ingevulde puzzel (met daarbij 
vermelding van uw naam, huisnummer appartement en telefoonnummer) 
naar: info@leyhoeve-groningen.nl  of  lever deze in bij de receptie.  

 

 



 

 

 

 19 Ley nieuws 
Groningen NR.9 2019  

Recept van de maand  

Door: Siemen Zwarts 

Pasta met tonijn: 

Ingrediënten voor 4 personen: 

• 2 blikjes tonijn in water 
• 2 el olijfolie 
• 500 gr gesneden prei 
• 300 gr spaghetti 
• 1 teentje knoflook 
• ½ tl paprikapoeder 
• 1 dl witte wijn 
• 1 blikje tomatenpuree 
• 125 ml crème fraîche 
• Worcestershiresauce 
• Tabasco 
• Zout  
• Peper 

 
Bereiding: 

De tonijn laten uitlekken. De olie in de wok en de prei hierin zachtjes bakken. De spaghetti 
ondertussen koken. De knoflook pellen en boven de prei uitpersen. Paprikapoeder toevoegen. 
De wijn toevoegen, even laten verdampen. Al roerende de tomatenpuree en crème fraîche 
toevoegen. Tonijn toevoegen en 1 minuut mee verwarmen. Saus op smaak brengen met 
worcestershiresauce, tabasco, zout en peper.  

 

 

 



 

 

 

 20 Ley nieuws 
Groningen NR.9 2019  

Leyhoeve Clubs  
 

Update: DigiClub 
De vakantieperiode van de DigiClub zal 
nog duren tot 2 september aanstaande. 
Daarna zullen de bijeenkomsten voorlopig 
plaatsvinden op de 1e en de 3e dinsdag 
van iedere maand. 

Wim Wegman heeft de coördinatie van de DigiClub bijeenkomsten met ingang van het 
nieuwe seizoen overgedragen aan Gerben Epema (Appartement 262-36). Wim blijft wel 
actief als ambassadeur van de club.  

Nico Westerbrink heeft te kennen gegeven met de activiteiten voor de DigiClub te stoppen. 
Wij bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen periode! 

Hulp nodig? 
Wim Wegman, Joop Bierling, Ger Tjapkes, Joop Dollekamp, Bas van Vliet en Gerben Epema 
zullen u waar nodig graag assisteren bij het vinden van de weg in de DIGITALE wereld.  

U bent van harte welkom bij de inloopuren. Ook kunt u uw vraag of verzoek mailen naar: 
leyhoevedigiclub@gmail.com  

Op uw verzoek komen we graag bij u thuis om uw problemen te verhelpen! 

De Digi-club ambassadeurs 

 

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 september 2019 om 11:00 uur in de 
Euroborg zaal. Let op: dus NIET op maandag zoals eerder aangekondigd. 
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Agenda   
 

Uitgelicht  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

17 
sep 

Bijeenkomst ABN AMRO Mees Pierson | 
Thema: ‘Het kompas door de digitale financiële 
jungle’. De bijeenkomst start om 14.30 uur. 
Aanmelden kan bij de receptie.  

 
 

 

19 
sep 

Inspiratiesessie Radicale Vernieuwing | 
Thema: ‘De relatie tussen mantelzorgers en 
medewerkers’. De sessie start om 12.00 uur 
met een lunch en wordt naar verwachting rond 
16.30 uur afgerond met een drankje. Klik hier 
om aan te melden.  

 
 

 

27 
sep 

Diner & Dance - Optreden door: Time Flies | 
Uiteraard eerst gezellig borrelen en 
aansluitend genieten van een smakelijk 
dinerbuffet. Vanaf 19.00 uur kunnen de 
voetjes van de vloer! 

 

 
 

 

27 
sep 

Burendag | Tussen 13.00 en 17.00 uur worden 
er in en om De Leyhoeve vele leuke en gezellige  
activiteiten georganiseerd. Bent u erbij? 

 

 
 

 

03 
nov 

Koffieconcert - Optreden door fluit en harp 
DUO Puur | Tussen 11.00 - 12.30 uur 
organiseren wij voor bewoners, familie en 
vrienden een koffieconcert in een van onze 
sfeervolle zalen. De toegang is gratis! 
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Maandkalender             September 2019 
 

                    

  



 

 

 

 23 Ley nieuws 
Groningen NR.9 2019  

Maandkalender (Vervolg)            September 2019 

 

 

 

 

 
 

Terugblik 
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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 

 


