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Voorwoord  
 

 
 

Beste bewoner, 

Afgelopen week was ik aan het lezen in een blad genaamd ‘Zet een 
streep door de winter’. Wat een heerlijk vooruitzicht! Gewoon het 
doorstrepen van deze koude kille periode … 
 
Buiten is het nog koud, maar binnen verheugen we ons al op de lente. In 
de natuur wordt gesproken over een cyclus van seizoenen. Van het 
ontwaken en openbarsten (lente) naar zichtbaarheid en overvloed 
(zomer) tot het loslaten en vergankelijkheid (herfst) naar de tijd van het 
naar binnen keren (winter). 
 
Wat mij betreft stappen we snel over naar de lente, waarin de prachtige 
kleuren van alles wat groeit en bloeit weer zichtbaar worden! De eerste 
vroege ‘voorjaarsbloeiers’ zoals de narcis en het sneeuwklokjes laten 
zich nu al zien. Heeft u ze ook al gespot?  
 
Van deze eerste tekenen van de lente word ik altijd weer ontzettend 
vrolijk. Zo ook van de gezelligheid die ik bespeur in ons Woonlandschap. 
Ik zie steeds meer bewoners op verschillende momenten elkaar 
ontmoeten en SAMEN dingen ondernemen. Dat SAMEN maakt ons uniek 
en hoe mooi is het dan om te zien hoe hier invulling aan wordt gegeven? 
 
Denk maar aan SAMEN de maand afsluiten onder het genot van een 
hapje, drankje en muziek, waarbij alle bewoners even kunnen 
aanschuiven om SAMEN te genieten. Niet alleen de bewoners van de 
reguliere appartementen maar ook de bewoners van de zorgvleugel. 
Zulke momenten laten zien hoe bijzonder ons woonlandschap is en dat 
“SAMEN aangenaam oud worden” niet alleen een slogan is. 
 
 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 
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Algemeen  

 
Leyhoeve Meesterwerken 
 
 
 

Er is in 2020 iets bijzonders in De Leyhoeve Groningen te aanschouwen; de 'Leyhoeve 
Meesterwerken'. De vele enthousiaste clubs, gevormd door bewoners van De Leyhoeve, 
worden in 2020 in het zonnetje gezet. Elke club wordt gekoppeld aan een kunstwerk, 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). 
 
 
 
 

LEYHOEVE MEESTERWERK FEBRUARI  |  Droomjungle aan het Winschoterdiep 

De tweede club, die in februari aan de beurt is, betreft de Leyhoeve Tuinclub. Het 
Meesterwerk van deze maand is gebaseerd op het kunstwerk ‘Le Rève’ (De Droom) van  
Henri Rousseau en is gemaakt in 1910. Dit weelderig groene werk vormt de perfecte  
omgeving voor de actieve tuinclub.  

 
Rousseau wordt gezien als een 
vertegenwoordiger van de naïeve of 
primitieve stroming in de kunst. Vormen 
worden op eenvoudige wijze, soms bijna 
kinderlijk, verbeeld. Terugkerende thema’s 
waren oerwoudachtige ensceneringen.  
Le Rève was Rousseau’s laatste werk. 
Hij overleed in 1910. 
 
 
Links: ‘Le Rève’, Henri Rousseau (origineel) 
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Het Leyhoeve Meesterwerk van februari is getiteld: 'Droomjungle aan het Winschoterdiep’. 
En zie hieronder het resultaat:   

In dit specifieke schilderij zijn te zien: een diva op de bank (een vroegere maîtresse; de 
verwijzing naar de droom), twee leeuwen, een slangenbezweerder evenals een olifant 
tussen de bosjes. Exact op deze posities binnen het originele schilderij heb ik de leden van 
de tuinclub een plaats gegeven binnen het Leyhoeve Meesterwerk. Daarbij was het logisch 
dat Truus Talman zich op de bank neervlijde, omdat zij net 2 dagen daarvoor geopereerd 
werd aan haar knie. De overige tuinclubleden zijn: Nine van Bruggen, Gré Jager, Irmgard 
Tamling en Niek Broese. De keuze voor overalls is gemaakt om een kleurrijk geheel te 
creëren, en tegelijkertijd voldoende rust in het beeld te brengen. 

 

LEYHOEVE MEESTERWER MAART   
Ondertussen is het Leyhoeve Meesterwerk van de maand 
maart alweer in wording. Hierbij wordt De Digiclub in beeld 
gebracht.  De vraag gaat al rond: Wat doet Wim in dat 
horecajasje met een ijscopetje? Zou hij dan toch een baantje 
binnen De Leyhoeve gevonden hebben als Ley-IJsmeester?  
We gaan het zien op 27 maart! 
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CRITERIA KEUZE CLUBLEDEN 
Ik krijg regelmatig vragen van Leyhoeve-bewoners, zoals: Waarom kom ik niet op de foto? Ik 
zit toch ook in die of die club? 
 
Hoe graag we het ook zouden willen, het is helaas ondoenlijk om alle clubleden op de foto te 
zetten. Daarom hanteren we 3 criteria, om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling te komen: 
  
1. Het moet gaan om leden van het eerste uur; 
2. Deze leden moeten nog steeds actief zijn binnen de club; 
3. Personen mogen bij voorkeur niet vaker dan 2x op een foto voorkomen.  
    Dit uiteraard om zoveel mogelijk mensen een kans te geven. 
 
De initiatiefnemers van de betreffende clubs geven zelf aan welke leden het beste binnen 
deze criteria passen. 

 
 
 

Europapark gaat los!  
 
Noteer 16 mei alvast in uw agenda: 
Sinds voorjaar 2019 zijn er onder 
auspiciën van de Gemeente 
Groningen 4 sub-werkgroepen actief 
binnen de werkgroep ‘Inrichting 
Europapark’.  
 
De gemeente ontwikkelt de wijk 
Europapark steeds meer van 
bedrijventerrein naar woon- en 
leefomgeving. De 4 sub-werkgroepen; 
(1) Groen & Klimaat, (2) Bewegen & 
Recreatie, (3) Parkeren en (4) 
Verkeersveiligheid, hebben de 
afgelopen maanden vele wensen 
evenals verbeterplannen ingediend 
en besproken met de Gemeente.  

Marjolein Spiekerman 
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Om de plannen van de werkgroepen 
aan de bewoners van de wijk 
Europapark te presenteren, wordt 
er op zaterdagmiddag 16 mei as. 
van 14.00 tot 17.00 uur, onder de 
noemer ‘Europapark gaat los!’, een 
wijkfeest georganiseerd voor alle 
bewoners. Dit feest zal plaatsvinden 
in het Helperpark en op het 
achterterras van De Leyhoeve. De 
ideeën met de meeste stemmen 
zullen indien mogelijk door de 
Gemeente worden uitgevoerd. 
 
Enkele plannen die nu voorliggen zijn: 
 

§ Verbeterde fiets-voetpaden rondom de Euroborg en in de gehele wijk. 
§ Het aanbrengen van verlichting aan het fietspad tussen de Lunettenhof en het Oude 

Winschoterdiep 
§ Het vergroenen van de trappen en omgeving rondom de Euroborg, de Stoker en 

Brander. 
§ Herinrichting van de Boumaboulevard; oversteekplaats van park naar park, indien 

mogelijk weghalen en vergroenen van de middenbaan tot aan de brug, aanpassen en 
verkeersveiliger maken van het kruispunt Dilemma/Leyhoeve. 

§ Het vergroenen van de wijk op diverse plekken 
§ Meerdere plannen om alle bewoners in de wijk aan te sporen om meer te bewegen en 

te recreëren. Bijvoorbeeld door middel van kanoverhuur, plank-peddel-verhuur en 
zwemmogelijkheden in het Winschoterdiep. 

§ Een route door het Helperpark om de historie van het Europapark-gebied weer te 
geven. 

 
Heeft u als bewoner van De Leyhoeve vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op 
met één van onderstaande werkgroepleden. 
 
Nine van Bruggen (Bewegen en Recreatie): ninevbruggen@kpnmail.nl 
Marjolein Spiekerman (Bewegen en Recreatie): m.spiekerman@me.com 
Wim Wegman (Verkeersveiligheid): wimatg@gmail.com  
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Rondom De Leyhoeve 
Het appartementencomplex ‘Powerhouse’ - naast de Mediacentrale - is bijna klaar en 
daarmee lopen de  diverse bouwwerkzaamheden rondom De Leyhoeve langzamerhand ten 
einde. Dan is het (in ieder geval voorlopig) eindelijk gedaan met de eventuele overlast en 
zullen wellicht ook de ramen wat langer schoon blijven. Zoals u eerder in deze nieuwsbrief 
kunt lezen wordt op korte termijn de laatste hand gelegd aan het verder verfraaien van het 
park. Daarnaast zal er verlichting worden aangebracht, zodat u ook ‘s avonds als het donker 
is  een veilig rondje door park kunt wandelen. De meeste woningen aan de Boumaboulevard 
zijn inmiddels bewoond. Echter moeten de kantoor- en winkelruimtes nog een bestemming 
krijgen.  
 

 
 
 

WIE ZIJN ONZE NIEUWE (OVER)BUREN  |  WEET U HET? 
Wij zijn erg benieuwd welke bedrijven zich straks aan de overkant gaan vestigen, maar  
hebben hier helaas nog geen informatie over kunnen vinden. Weet u misschien al wel welke 
bedrijven onze nieuwe (over)buren worden? Een drogist, bloemenwinkel, geschenkwinkel of 
slijterij? Deel het dan met ons! U kunt het ons laten weten via de receptie. Wij zijn benieuwd! 
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Huishoudelijke mededelingen    
 
 

Bezoekersparkeerplaatsen 
Ondanks meerdere verzoeken in voorgaande 
nieuwsbrieven verloopt het gebruik van de 
parkeertags voor bezoekers die gebruik willen 
maken van de parkeergarage niet conform 
voorwaarden. Parkeertags worden met 
regelmaat niet ingeleverd of worden voor 
langere tijd bij zich gehouden. Hierdoor zijn wij 
genoodzaakt de regels aan te scherpen: 
 

- Vanaf zaterdag 29 februari aanstaande is het uitsluitend mogelijk om parkeertags 
tijdens de openingstijden van de receptie af te halen (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 
en 17.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 17.30 uur). 

- Het blijft mogelijk om de tag na 17.30 uur in te leveren bij een medewerker van de 
horeca.  

- Indien u de tag voor langere tijd nodig heeft, dient u dit bij afhalen door te geven. 
- Ter controle noteren wij naast de naam bewoner(s) ook het appartementnummer.   
- Vervolgens willen wij u erop wijzen dat parkeren voor bezoekers alleen is toegestaan 

op een parkeerplaats welke bestemd is voor bezoekers. Helaas worden er regelmatig 
auto’s op een gereserveerde plaats gezet.  

 
Wij verzoeken u vriendelijk ook uw bezoek van bovenstaande regels op de hoogte te brengen. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Wist u dat? 
 

… wij de afgelopen periode weer een aantal nieuwe bewoners 
mochten verwelkomen? 
 
… de Brasserie en Pizzeria druk bezocht worden door externe 
gasten dankzij onze deelname aan Social Deal? Onze ‘rating’ op 
social deal is 9,8! 
 
… de menukaart van de Brasserie is aangepast? 
 
… iedereen zich kan aanmelden voor de Leyhoeve Bewonerspagina 
op Facebook? Heeft u hierbij hulp nodig? Schuif dan een keer aan 
bij de DigiClub. 
 
… dat FC Groningen op dit moment op de 8e plek staat in de 
Eredivisie? 
 
… de ingang van onze Pizzeria nu nog beter zichtbaar is?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
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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Zorg   
 
 

Even voorstellen… 
Hallo, mijn naam is Dorien Koopsen. Per 1 januari 2020 ben ik 
gestart als wijkverpleegkundige bij De Leyhoeve.  Ik ben 40 jaar 
jong en woon samen met mijn man en 2 zoons in Groningen.  
In mijn vrije tijd lees en puzzel ik veel en ook speel graag 
bordspelletjes. 
 
Al mijn hele loopbaan werk ik met plezier in de zorg en heb ik vanuit verschillende functies 
vele werkvelden gezien. Thuiszorg spreekt mij hierbinnen het meest aan. Ik hoop dan ook 
lange tijd en met veel plezier bij De Leyhoeve te mogen werken. 
 
Ik ben momenteel aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag en vanaf 1 maart ook op 
vrijdagochtend.  
 

VERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR 
Ook kunt u vanaf 1 maart bij mij terecht voor het verpleegkundige spreekuur. Dit zal 
plaatsvinden op de woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur. U kunt mij dan vinden in de 
Brasserie. Spreek mij gerust even aan om kennis te maken, vragen te stellen (ten aanzien van 
o.a. zorg, verpleging en/of alarmering) en als het nodig is maken we een vervolgafspraak bij u 
thuis. 
 

Graag tot ziens! 

Dorien Koopsen 
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Leyhoeve Leert 
 

De Leyhoeve is een van de deelnemers aan de landelijke beweging ‘Radicale Vernieuwing 
Verpleeghuiszorg’. Binnen deze beweging proberen wij uit te vinden wat écht nodig is om zorg 
zo te organiseren dat die aansluit bij wat voor mensen belangrijk is in het leven. Zodat 
waarden van bewoners en hun naasten, evenals van mensen die de zorg organiseren, het 
vertrekpunt kunnen zijn. 

In het kader van deze beweging organiseren wij diverse activiteiten, waaronder ‘Leyhoeve 
Leert’. Leyhoeve Leert is een maandelijkse bijeenkomst van maximaal anderhalf uur, waarin 
we actuele thema’s met medewerkers, bewoners, mantelzorgers en andere geïnteresseerden 
bespreken. ‘Samen leren, samen ervaringen delen en uiteindelijk samen de verpleeghuiszorg 
naar een hoger niveau tillen!’ is daarbij het uitgangspunt. 
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PROGRAMMA 
LEYHOEVE LEERT 2020  
 
De eerstvolgende sessies zijn: 
 

MAART | Hoe gaan we om met verzuim? 
Dinsdag 10 maart 16.00 - 17.30 uur  
 

APRIL | Koken met diëten en allergieën  
Donderdag 9 april 16.00 - 17.30 uur  
 

MEI | Palliatieve zorg: welk gesprek voer je 
wanneer? 
Donderdag 14 mei 16.00 - 17.30 uur  
 

JUNI | Hulpmiddelen: wat pas je wanneer toe? 
Donderdag 11 juni 16.00 - 17.30 uur  
 

SEPTEMBER | Parkinson: wat is het en hoe ga je ermee om? 
Maandag 7 september 16.00 - 17.30 uur 
 

OKTOBER | Grenzen aangeven: wanneer en hoe zeg je nee? 
Maandag 5 oktober 16.00 - 17.30 uur 

 

 

SCHUIF AAN EN PRAAT MEE! 
U bent van harte uitgenodigd om bij deze sessies aan te schuiven en mee te praten! 
Aanmelden kan via LeyhoeveLeert@leyhoeve.nl o.v.v. ‘Leyhoeve Leert + betreffende maand’. 
 
 

MEER INFORMATIE? 
Voor het complete programma en meer informatie over de sessies kunt u terecht op: 
www.leyhoeve.nl/beleid-en-kwaliteit/leyhoeve-leert-2020  
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Horeca nieuws   
 

Vrijdag 27 maart vanaf 14.00 uur 

Voorjaars-Wijnproeverij 
 

In samenwerking met Dare Wines, onze vaste 
wijnleverancier, organiseren wij op vrijdag  
27 maart aanstaande vanaf 14.00 uur een 
grote Voorjaars-Wijnproeverij. Door middel 
van een blinde wijnproeverij stellen wij 
vervolgens een top 3 van voorjaarswijnen 
samen. Op deze wijze willen wij u als bewoner 
van De Leyhoeve graag betrekken bij het 
samenstellen van de wijnkaart. De locatie van 
de proeverij is nog niet bekend, maar volgt zo 
spoedig mogelijk.  

 
 
 
Vrijdag 27 maart vanaf 17.00 uur 
Borrel & Dinerbuffet 
‘Oostenrijkse smaken’  
 

Aansluitend op de Voorjaars-Wijnproeverij bent 
u op vrijdag 27 maart aanstaande vanaf 17.00 
uur van harte welkom bij de wekelijkse 
vrijdagmiddag borrel, gevolgd door een 
dinerbuffet met het thema ‘Oostenrijkse 
smaken’ (18.00 uur). De vrijdagmiddagborrel zal 
daarnaast een leuke interactieve invulling 
krijgen, verzorgd door de studenten van het 
Noorderpoort College.  
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Lunch- & diner actie via Social Deal  

 

Culinair genieten voor een zeer scherpe prijs? Sinds 1 februari jl. 
heeft de horeca een leuke lunch- en diner actie via Social Deal. 
Uiteraard is het ook mogelijk om rechtstreeks - dus niet via de 
website van Social Deal - bij de horeca deze lunch- en diner actie 
te reserveren.  

 
LUNCHDEAL |  2-gangen:  

Soep naar keuze vooraf + Lunchgerecht uit onze speciale Social Deal lunchkaart.  
 

DINERDEAL |  3-gangen 

3-gangen keuze menu uit onze speciale Social deal dinerkaart. 
Wat dacht u van bijvoorbeeld van een kreeftenbisque vooraf, smakelijke vangst van de dag 
als hoofdgerecht en heerlijke Crema Catalana als dessert? 
 
Let op: De bewonerskorting van 10% is niet van toepassing i.c.m. met de Social Deal actie.  
Op sommige gerechten kan een meerprijs van toepassing zijn. 
 
 

Nieuwe lunch- & dinerkaart 
  

Ontdek de nieuwe lunch- en dinerkaart! Croque Monsieur, klassieke 
kreeftenbisque en verse tonijn: zomaar een selectie van de nieuwe 
gerechten. Komt u ook genieten van deze (en meer) nieuwe 
gerechten?  
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Nieuw: 
Leyhoeve Cultureel! 

Per 1 april 2020 gaat de horeca ieder kwartaal in 
samenwerking met verschillende partijen leuke culturele 
activiteiten organiseren, waarbij wij zowel u als bewoner 
maar ook omwonenden de mogelijkheid bieden om aan  
te schuiven. Hoe de invulling er precies uit gaat zien?  
Dat houden we nog even geheim J. 

 
Puzzel & Win 
 
 

Maak kans op een Hooghoudt 
bierpakket!  

Wilt u kans maken op een Hooghoudt bierpakket ter 
waarde van €25,-? Probeer dan op de volgende pagina de 
puzzel op te lossen. Informatie over hoe u precies mee 
kunt doen, treft u aan op de puzzelpagina zelf. Wij 
wensen u veel puzzelplezier!  
 
 
 
 
 
 

 
  

    

MEEDOEN?  
Mail de oplossing van de puzzel op de volgende pagina (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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KRUISWOORD  
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijk 
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Agenda   
 

Uitgelicht  

 
 
 
  

Voorjaars-Wijnproeverij | Vanaf 14.00 uur in 
samenwerking met Dare Wines.  

 
 

 
27 
Mrt 

Leyhoeve Meesterwerk Maart | Vanaf 17.00 uur kunt 
u het Leyhoeve Meesterwerk bewonderen. Deze 
maand: de DigiClub.   
 

 
 

 
27 
Mrt 

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

 
 

 
27 
Mrt 

Wijkfeest Europapark gaat los | Van 14.00 tot 17.00 
uur in het Helperpark en op terras aan de parkzijde van 
De Leyhoeve.   
 

 
 

 
16 
Mei 
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Maandkalender                     Maart 2020 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

24 25 26 27 28 29 01 
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 Hongaars 
Dinerbuffet 

  

02 03 04 05 06 07 08 
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 
Bewonersborrel 
 
 

  

09 10 11 12 13 14 15 
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 
Bewonersborrel 
 

  

16 17 18 19 20 21 22 
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 
Bewonersborrel 
 

  

23 24 25 26 27 28 29 
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 
14.00 Voorjaars- 
Wijnproeverij 
17.00 
Bewonersborrel + 
Presentatie 
Meesterwerk  
18.00 Oostenrijks 
Dinerbuffet 
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Maandag       Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
 

30 31 01 02 03 04 05 
9.30 Aquafit 
13.30 Biljartclub 
19.00 Biljartclub 

11.00 & 14.00 
FysioFitness 
13.30 Biljartclub 
14.00 
Handwerkclub 
19.00  
Biljartclub 
 

 
 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wij maken Leynieuws Groningen 
 
HOOFDREDACTIE  |   Milou Buisman, Carola Huisman 
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 

 


