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Heerlijk warme 
Bewonersmaaltijd 
Nu ook in de middag! 
 

Jarig?   
De Leyhoeve 
trakteert! 

 

Ley nieuws 
Groningen 

Het 1e Leyhoeve Meesterwerk! 
“De carambolische les van ingenieur Lou.” 
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Voorwoord  
 

 
 

Beste bewoner, 

De januari editie van Leynieuws; de eerste nieuwsbrief alweer van het 
jaar 2020. Een nieuw jaar dat we SAMEN hebben ingeluid op onze 
nieuwjaarsborrel van 3 januari jongstleden. Een druk maar vooral warm 
samenzijn van vele bewoners. Een moment waarop we hebben 
stilgestaan bij het jaar 2019, maar waarbij we vooral hebben geproost 
op het jaar 2020. Hopelijk een jaar vol gezondheid, liefde en geluk.  

Hopelijk een jaar vol bijzondere Leyhoeve momenten, waarbij het eerste 
moment al ontstond nadat onze medebewoner Marjolein Spiekerman 
de eerste unieke 2020 Leymeester onthulde. Benieuwd naar het vervolg 
hiervan? Kom dan naar de eerste 2020 einde maandborrel op vrijdag 31 
januari. 

2020 staat ook in het teken van de nieuwe bewoners, die we al hebben 
mogen verwelkomen of die hier binnenkort naartoe zullen verhuizen. 
Het Open Huis van afgelopen zaterdag heeft namelijk weer tot vele 
nieuwe aanvragen geleid!  

Ik hoop dat al onze nieuwe bewoners zich in korte tijd net zo thuis en 
welkom gaan voelen in ons Woonlandschap als ikzelf en u allemaal.  

Want SAMEN maken we dit Woonlandschap tot wat het is; een 
bijzondere plek in Groningen, waar je deze zonsondergang tegenkomt.. 
(met dank aan Ineke Wekker!) 
 
 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 
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Algemeen  

 

Nieuwe website live! 
 

In 2019 had De Leyhoeve maar liefst 8 (!) websites online staan, te weten: leyhoeve.nl, 
leyhoeve-tilburg.nl, leyhoeve-groningen.nl, leyhoeve-zorg.nl, restaurant-leyhoeve.nl, 
brasseriedeleyhoeve.nl, ilfornogroningen.nl en seniorenwoningengroningen.nl. Een hele 
mond vol!  
 
Vorig jaar is er hard gebouwd aan één nieuwe ‘corporate’ website en deze is op 6 januari 
jongstleden gelanceerd. Hiermee hebben we de stap gemaakt van 8 losse websites met 8 
verschillende domeinnamen naar één website waarin we per locatie zowel wonen, zorg, 
horeca, banqueting, maar ook onze vacatures digitaal op de kaart zetten. Ofwel, weer een 
prachtige professionaliseringsslag! Nieuwsgierig naar de nieuwe website? Kijk dan 
op www.leyhoeve.nl. 
 

BEWONERSPORTAAL   

Elke locatie heeft een eigen bewonersportaal (digitaal informatieloket), waar u als bewoner 
van De Leyhoeve terecht kunt voor algemene informatie zoals de bewonersgids, Leynieuws 
en andere handige informatie.  
 
U komt bij het bewonersportaal door op www.leyhoeve.nl te kiezen voor Groningen - u komt 
nu op de webpagina’s van Groningen - en vervolgens op het ronde icoontje rechtsboven met 
daaronder ‘Login’ te klikken. U kunt ook rechtstreeks naar het bewonersportaal door de 
volgende link te gebruiken: www.leyhoeve.nl/groningen/bewonersportaal 
 
Om het portaal te bekijken gebruikt u het wachtwoord: 9723ZA (=onze postcode) 
Let op: geen spaties gebruiken en ZA als kapitalen invullen. 
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Terugblik 
 

Kerst en Oud & Nieuw 2019     

 

 
Wat een ongelooflijk grote opkomst beide kerstdagen in De Leyhoeve. Wij hopen dat jullie 
met z’n allen met jullie familie en vrienden net zo genoten hebben van deze dagen als wij.  
Oudejaarsavond begon met lekkere oliebollen, krentenbollen en appelbeignets. Begin van de 
avond kwamen de bewoners binnen druppelen en het werd steeds gezelliger aan de bar. Elka 
liep regelmatig rond met lekkere hapjes en Gea en Monique stonden genietend achter de bar 
jullie te voorzien van een drankje. Toen was het ineens al bijna 00:00 uur en begon het aftellen 
naar het nieuwe jaar 2020! Met vuurwerk, proostend, elkaar gelukkig en gezond nieuwjaar 
wensend gingen we met een groot aantal bewoners het nieuwe jaar in! 
 
 

Namens het hele team van Woonlandschap  
de Leyhoeve wensen wij jullie een ontzettend  

gelukkig en gezond 2020! 
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Extra instructieronde thermostaat  

 

Na een eerdere instructieronde met betrekking tot de thermostaat eind 2019, waarbij de 
huismeesters uileg gaven over de thermostaat en de werking ervan, bleek dat er nog vele 
vragen waren van bewoners.  Vandaar dat er op woensdag 8 januari jongsleden een  tweede 
instructieronde plaatsvond. Aan bod kwamen diverse vragen als: “Hoe kan het dat het niet 
warm wordt in mijn appartement? Is mijn thermostaat kapot? Hoe kan de gewenste 
temperatuur omhoog gaan zonder dat ik dat zo heb ingesteld?”  
 
Een groot aantal vragen hebben we ter plekke kunnen behandelen. 
Andere hebben de huismeesters genoteerd en teruggekoppeld aan 
onze leverancier. Op verzoek van velen gaan we ons buigen over 
een nieuwe gebruiksvriendelijke handleiding waarin de meest 
voorkomende vragen vermeld staan; zowel vraagstukken met 
betrekking tot bediening en gebruik, verwarmingssnelheid (ca. 1 
graad per uur) als onderhoud.  
 
Samen met onze leverancier hebben we, tot grote vreugde van 
betrokken bewoners, snel kunnen schakelen en zijn de meeste 
problemen opgelost. Daarnaast zal bij het jaarlijkse onderhoud 
tevens de thermostaat wordt bekeken. 
 
 

Huishoudelijke mededelingen    
 

Klein onderhoud  
Heeft u hulp nodig bij kleine onderhoudsklusjes 
zoals het vervangen van de batterij in de 
rookmelder, het testen van de rookmelder, het 
vervangen van de filter in de recirculatiekap,  
het ontstoppen van afvoerpuntjes, etcetera? 
Meld dit dan bij de receptie. Tegen een kleine 
vergoeding kunnen onze huismeesters dit soort 
kleine klusjes bij u uit handen nemen.  
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Services 
 

Vanuit De Leyhoeve bieden wij een aantal services aan. Hieronder ziet u een overzicht: 
 

Losse services (bij maandafname) 
 

Prijs per maand 

Afval ophaalservice 2 x per week € 21,50 
Afval ophaalservice 1 x per week € 13,50 
Kranten/post bezorgservice € 32,00 
  
Huishoudelijke hulp 1 uur per week € 155,00 
Huishoudelijke hulp 2 uur per week € 310,00 
Huishoudelijke hulp 3 uur per week € 466,00 
Huishoudelijke hulp 4 uur per week € 622,00 
Huishoudelijke hulp 5 uur per week € 777,00 
  
Bewassing Franse balkons en balkonglazen per glas € 3,10 
Glazenwasser per raampartij € 8,00 
  
Elektrisch opladen scootmobiel in de parkeergarage € 16,00 
Elektrisch opladen elektrische fiets in de parkeergarage € 8,00 

 
Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande services? Geef dit dan aan bij de receptie. 
 
 
 

 

Dimmers plaatsen 

 
Van enkele bewoners hebben wij vernomen dat de verlichting die is 
aangebracht in de woning te fel is en dat het om deze reden - ondanks de 
donkere winterdagen - niet prettig is om de verlichting aan te hebben. Het 
gevolg hiervan is dat sommige bewoners de verlichting daarom niet 
gebruiken en dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wilt u de verlichting die u in 
uw woning heeft aangebracht weer gebruiken en op een prettige/sfeervolle 
wijze laten branden? Er is hiervoor een goede en relatief eenvoudige 
oplossing die wij u kunnen aanbieden; namelijk het installeren van een 
dimmer. Dit kan zowel op inbouwspots als of gewone verlichting.  

 
De kosten voor een dimmer inclusief installatie zijn. voor ledverlichting € 135,- en bij gewone 
verlichting € 110,-. Wenst u hiervan gebruik te maken, dan kunt u hiervoor een afspraak inplannen bij 
de receptie. Houdt u er rekening mee dat de levertijd van de dimmers ongeveer één week bedraagt. 
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Wist u dat? 
 

…er zeker 250 geïnteresseerde bezoekers op onze 
Open Dag zijn geweest? 
 
…van al onze bewoners 43% man is en 57% 
vrouw? 
 
…De Leyhoeve ook vanaf het dak van het 
Forum te bewonderen is? En dat er in het 
Forum van alles te doen en te beleven valt, zoals 
‘AI more than human’, diverse cursussen en lezingen 
(bijvoorbeeld over de skyline van Groningen) 
 
…Groningen door een bezoeker als stoer, ongerept en authentiek wordt omschreven? Een 
stad die barst van energie? 
 
 
 
 
 
 

Algemeen  

 
 
 

Leyhoeve Meesterwerken 

 

Er is in 2020 iets nieuws in De Leyhoeve te aanschouwen; de 'Leyhoeve Meesterwerken'.  
De vele enthousiaste clubs, gevormd door bewoners van de Leyhoeve, worden in 2020 in het 
zonnetje gezet. Elk van deze clubs wordt gekoppeld aan een kunstwerk, en waar mogelijk: 
passend bij het thema van de club. Vervolgens worden er foto’s gemaakt van de clubleden en 
deze foto’s worden bewerkt, zodat er een nieuw Leyhoeve Meesterwerk ontstaat. Elke maand 
wordt er een nieuw stuk aan de collectie toegevoegd! 
 
Het idee komt van Marjolein Spiekerman, die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering 
(foto’s, keuze kunstwerk en bewerkingen), en ontvangt hierbij de enthousiaste steun van de 
General Manager van De Leyhoeve in Groningen, Milou Buisman. 
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LEYHOEVE MEESTERWERK JANUARI  |  De Carambolische Les van ingenieur Lou 

De club, die in januari het spits afbeet, was de biljartclub ’t Schoone Ley. Marjolein koos voor 
het schilderij  ‘De anatomische les van dr. Tulp’ van Rembrandt (uit 1632). Dit schilderij werd 
door Marjolein gekozen omdat dit haar de gelegenheid om er de biljarttafel in op te nemen 
en er meerdere personages geplaatst konden worden. De biljartgroep is flink gegroeid, dus 
het was helaas ondoenlijk om alle 28 leden te portretteren voor dit project. 
 
En zie hieronder het resultaat: ‘De Carambolische Les van ingenieur Lou’! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘De anatomische les van dr. Tulp' was Rembrandts eerste groepsportret. De onmiskenbare 
dynamiek - zo kenmerkend voor Rembrandt - is in dit schilderij al goed te zien. Het 
kleurengamma is wat soberder dan bij zijn latere werken. De ‘studenten' zijn: v.l.n.r. Ger 
Tjapkes, Conny van den Berg, Jan van Beukering, Nico Westerbrink, Karel Visser, Truus 
Epema,  Popko Dijkema. De professor himself is Lourens Kniesenburg en de biljarter, die de 
demonstratie tijdens de les verzorgt, is Bart Noordewier. Kragen werden bij een 
kostuumcentrale gehuurd, kleding aangepast en houding en mimiek van de personages 
werden goed geoefend.  
 
LEYHOEVE MEESTERWER FEBRUARI   
Ondertussen zijn we alweer druk bezig met het  
Leyhoeve Meesterwerk voor februari. Zie hiernaast  
‘the making of’. 
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Ingezonden           

 

In augustus heeft er een stuk van Gerda van Linschoten in de nieuwsbrief gestaan over de 
herinneringen van het Groningens ontzet. Daarbij werd gevraagd om andere herinneringen 
met ons te delen. Ingezonden zijn drie mooie verhalen over ‘De Rups’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERHAAL 1 
Begin jarig vijftig, locatie Vismarkt nabij het 'Koude Gat'. Ik stond daar voor ‘De Rups’, een 
bekende kermisattractie, die zijn beste jaren duidelijk had gehad. Bruin van kleur, zonder verf 
en haveloos. Nadat De Rups na enig geratel was gestopt en een aantal bezoekers snel de 
uitgang hadden gevonden, was het mijn beurt. Naast mij stond een meisje van mijn leeftijd. 
Ik greep haar hand en zei: Ik heet Menno, kom mee naar De Rups. Zo ongeveer moet het 
gegaan zijn. Herinneringen aan haar heb ik in het geheel niet. Eenmaal gezeten in een bakje, 
of slechts gezeten op een plank, keken wij recht voor ons uit, wachtend op het moment dat 
de kap met veel gestoot en geratel over onze hoofden zou worden getrokken en ons in 
duisternis zou hullen. Dat was het moment waarop het aankwam. De Rups gunde je geen 
tweede keer. Ik keek naar rechts en zag dat zij vooruit bleef kijken. Mijn kus verdwaalde ergens 
in de buurt van haar linker mondhoek. Doordat de kap niet afsloot en brede kieren veel licht 
doorlieten, zag ik aan haar gezichtsuitdrukking dat het welletjes was geweest en dat zij blij 
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was dat de kap zich opende en De Rups kort daarna stopte. Ik liet haar voorgaan, zag nog als 
laatste haar wapperende jas. Ik heb haar nooit meer teruggezien.  
 
Jaren later, om precies te zijn in 2019 tijdens het avondeten aan de aanschuiftafel in De 
Leyhoeve, vertelde ik over mijn schutere poging op liefdesgebied. Tegenover mij zat W., een 
dame enige jaren jonger dan ikzelf. “Gesteld nou”, zei ik tegen W., “dat jij die bewuste dag 
daar had gestaan bij De Rups?” “Onmogelijk”, zei W. met grote stelligheid. “Van mijn vader 
mocht ik niet over de kermis dwalen.” “Maar ja”, ging ik verder, “wat weet je nog zeker? Het 
is al zo lang geleden. In die tijd en misschien nu ook nog wel hielden alle bakvissen een 
dagboekje bij waarin alle belangrijke gebeurtenissen dagelijks een plaats kregen. Jij had vast 
ook zo’n boekje? Onze leeftijden kloppen ook ongeveer. We waren beide 'Stadjers'. Scheur de 
bladzijde van die bewuste dag uit je dagboek en laat ons dat lezen.” En wat staat er: Ik liep 
toevallig langs De Rups, een jongen, type lange slungel, pakte mijn hand en trok mij naar De 
Rups. Hij riep nog: Ik heet Menno! Ik kwam naast hem zitten, was blij dat het voorbij was. 
Volgens mij niks gebeurd, tot zover het dagboek. 
 
“Nee, nee”, schreeuwde W. bijna. “Ik heb geen dagboekje en ben nooit in De Rups geweest. 
Dit doen wij echt niet!!” 
 
Maar ik hield vol. In theorie klopte alles. “Stel je voor dat ze dit verhaal geloven, na zoveel 
jaren, bijna zeventig jaar later zitten zij tegenover elkaar. Is dat niet ongelofelijk?”  
 
W. onderbrak mij: “Geen sprake van dat we dit sprookje verkondigen. Een golf van publiciteit 
komt over ons heen. Nee, het is een leugen en dat wil ik niet.” Ik besefte dat W. gelijk had en 
legde mij erbij neer. Een goed verhaal gebaseerd op helaas een leugen. 
 
Een dag later, toen het gesprek wederom over De Rups ging, vertelde Z. dat zij met haar vader 
zeker een half uur vast had gezeten in De Rups. Gezien de gebrekkige kwaliteit, die haar ook 
was opgevallen, was dit ongelukkige feit allerminst een verrassing. “Schrijf het op”, zei ik tegen 
Z. Zo uitgebreid mogelijk en laat het G. weten.  
 
De reden dat G. de oproep heeft geplaatst is dat zij graag wil weten of De Rups getuige is 
geweest van de eerste kennismaking van een jongen met een meisje, een kennismaking die 
uitmondde in een vriendschap of nog mooier in een huwelijk. Wie zou daar niet nieuwsgierig 
naar zijn? 
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Ik vrees dat veel inwoners geen ervaring met De Rups hebben gehad, en als dat wel het geval 
is, daar geen mededelingen over willen doen. Met andere woorden: zij zullen hun ervaringen 
niet met anderen willen delen.  

Uw M. 

VERHAAL 2 
Kleine anekdote over de rupsbaan 
Het was mei, kermis, nog voor de oorlog. Ik was nog erg jong. Daar aangekomen op de 
vismarkt stond de rupsbaan. Wij - mijn vader, broer en ik - erin. Mijn moeder wilde niet mee. 
Het ging een beetje op en neer, heuvelachtig. Kap dicht, kap open. Tot we stil stonden en 
wachtten tot de kap open ging, wat niet gebeurde. Er zaten ook veel kinderen in en die 
begonnen te huilen. “Ach”, zei mijn vader, “als het nog erg lang duurt, snij ik er een gat in.” 
Na lange tijd ging het open. Mijn moeder stond nog steeds te wachten en was blij dat zij er 
niet in zat.  
 
Ik ben nooit meer in de rupsbaan geweest en liep er met een boogje omheen. 
 
VERHAAL 3 
Ook ik denk terug aan die tijd dat ‘De Rups’ op de kermis stond. Voor mij was het in de jaren 
zestig dat ik mijn vakantiedagen had gepland. De laatste 14 dagen van augustus. Dan zou ik 
voor het eerst samen met mijn toenmalig vriendje naar het feest gaan op 28 augustus, het 
‘Gronings Ontzet’, en dus ook naar de kermis. En ja, waar ga je dan in? …Natuurlijk! In De 
Rups! 
 
Daar kreeg ik van hem natuurlijk ook een zoen! En ieder jaar als er kermis was en De Rups was 
ook aanwezig, dan ging ik daar met hem naar toe. We zijn uiteindelijk samen in 1968 getrouwd 
en hebben een heel fijn huwelijk gehad. Helaas is hij op jonge leeftijd overleden en jammer 
genoeg is De Rups er ook niet meer! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
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: 
info@leyhoeve-groningen.nl. Wie weet 
staat deze dan in de volgende Leynieuws! 
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Horeca nieuws   
 

Nieuw in 2020: 
De Leyhoeve trakteert  
als u jarig bent! 

 
Bent u als bewoner jarig en wilt u dit met uw 
vrienden en/of familie vieren in onze Horeca? 
Indien u in de week van uw verjaardag met 
minimaal 4 personen bij ons a la carte komt 
lunchen of dineren, ontvangt u als jarige een 
gratis lunch- of hoofdgerecht naar keuze.  

 
 
 
 
NB. Wist u dat onze keukenbrigade op 
bestelling een smakelijke huisgemaakte 
verjaardagstaart voor u kan verzorgen?  
 
 

 
 

Vrijdagmiddag borrel 17.00-18.00 uur 
 

De vrijdagmiddag borrel is groeiende, zeker nu er steeds meer 
appartementen zijn verhuurd. Waar we zijn begonnen met een 10-
tal bewoners in ons Grand Café, zien we dat dit aantal steeds verder 
groeit, waarbij het Grand Café vaak te klein wordt. Uiteraard kunt 
u de consumpties ook nuttigen en bestellen aan de centrale bar in 
onze Bibliotheek/Lounge. Tijdens de vrijdagmiddag borrel zorgt het 
Horeca-team voor een borrelgarnituur. Consumpties tijdens de 
borrel kunt u voldoen door middel van consumptiemunten á € 1,80 
per stuk.  
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Even voorstellen: 
Nieuwe gezichten Horeca-team 
 
Het is u waarschijnlijk al opgevallen, maar wij hebben inmiddels een aantal nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen in het Horeca-team. Hieronder alle namen en gezichten op een rij: 
 
 
 
 
 

                                                          
 
        
                                         
 

Wij wensen onze nieuwe collega’s  

ontzettend veel werkplezier! 

 
 

Reminder: 
Borrel & Muziek 

 
Op vrijdag 31 januari 2020 zal ‘Falcon Combo’ de muzikale 
invulling verzorgen tijdens de ‘Laatste-vrijdag-van-de-maand- 
borrel’.  

 
Het Falcon Combo is een band bestaande uit zang, toetsenist, 
drums en saxofonist.  
 
Uiteraard kunt aansluitend weer genieten van een smakelijk 
dinerbuffet ‘Oosterse Smaken’. 

 
 
 
 

Alma Gea Hilly Marijke Ralph 
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Baby Twan is geboren! 
 

Afgelopen maanden heeft u Laura vast wel met een dikke buik 
door De Leyhoeve zien lopen. Laura en Wim zijn inmiddels 
trotse ouders geworden van een gezonde zoon, genaamd 
Twan!  
 
Van harte gefeliciteerd namens het hele Leyhoeve-

team en heel veel geluk samen! 

 

 

Ook ’s middags een warme 
Bewonersmaaltijd 

Graag willen wij u als bewoner de mogelijkheid bieden 
om ook ’s middags een warme Bewonersmaaltijd te 
nuttigen. Indien u hiervan gebruik  wilt maken willen 
wij u vragen om dit uiterlijk 1 dag van tevoren aan ons 
door te geven. Ons keukenteam zal dan zorgen voor 
een maaltijd vanuit de wekelijkse cyclus of, indien 
deze niet meer voorradig is, voor een passend en 
smakelijk alternatief. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaar puzzel Leynieuws NR.1 2020: 
€15,00 Horeca tegoed! 
 
 

Bedankt voor de inzendingen van de vorige puzzel. Uit alle inzendingen 
hebben wij één winnaar getrokken: 
 
Mevrouw Geertruid Nanninga - appartement 262-35 

 
Van harte gefeliciteerd! U kunt zich melden bij de horeca om deze prijs 
te verzilveren. 
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Agenda   
 

Uitgelicht  
 
 
 
  

Borrel, Muziek & Dinerbuffet| Borrel en muziek vanaf 
17.00 uur met aansluitend optie tot Dinerbuffet (voor 
buffet graag vooraf reserveren). 

 
 

 
31 
Jan 

Bewonersuurtje | Van 11.00 tot 12.00 uur in de 
Pizzeria 
 

 
 

 
11 
Feb 

Bewonersbuffet | Vanaf 18.00 uur staat er een heerlijk 
dinerbuffet met ‘Oosterse Smaken’ voor u klaar. Wij 
ontvangen graag uw reservering bij de Horeca. 
 

 
 

 
31 
Jan 
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Maandkalender                Februari 2020 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
27 28 29 30 31 01 02 
9.30 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 
 

11.00 & 14.00 
FysioFitness 
14.00 
Handwerkclub 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 
 

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

11.15 Aquafit 
14.00 Bridgeclub 
13.30 Biljartclub 
14.30 Sjoeluurtje 
19.00  
Biljartclub 
 

13.00 
FysioFitness 
17.00 
Borrel & Muziek 
18.00 Oosters 
buffet 

  

03 04 05 06 07 08 09 
9.30 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 

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

9.30 & 11.00 
Yoga 
10.00 
Koffieuurtje 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 
 

11.15 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
14.00 Bridgeclub 
14.30 Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 
 

13.00 
FysioFitness 
17.00-18.00 
Bewoners-
borrel 
 
 

  

10 11 12 13 14 15 16 
9.30 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 
19.30 
Klaverjassen 

11.00 & 14.00 
FysioFitness 
11.00 
Bewonersuurtje 
13.30 Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00 Biljartclub 
 

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

11.15 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
14.00 Bridgeclub 
14.30 Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 
17.00-18.00 
Bewoners-
borrel 
 

  

17 18 19 20 21 22 23 
9.30 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 

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

9.30 & 11.00 
Yoga 
10.00 
Koffieuurtje 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 
 
 

11.15 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
14.00 Bridgeclub 
14.30 Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 
17.00-18.00 
Bewoners-
borrel 
 

  

24 25 26 27 28 29 01 
9.30 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 
19.30 
Klaverjassen 

11.00 & 14.00 
FysioFitness 
13.30 Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00  
Biljartclub 
 

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

11.15 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
14.00 Bridgeclub 
14.30 Sjoeluurtje 
19.00 Biljartclub 

13.00 
FysioFitness 
17.00 
Borrel & muziek 
18.00 Buffet 
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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 

 


