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Voorwoord  
 

 
Beste bewoners, 
 
De vakantie ligt inmiddels achter ons en wat zijn de zomerdagen voorbijgevlogen… 
Een zomer vol records, met qua temperatuur een relatief koude start en daarna 
zowaar een hittegolf. Een vakantie richting onze warmere Zuiderburen, die 
sommigen in verband met de kleurcodes en de vrees voor corona achterwege 
hebben gelaten, was voor een lekker zonnetje en de nodige vitamine D dus ook niet 
per se nodig. 
  
Het is alweer bijna september, ook wel bekend als de herfst- en fruitmaand. Dat 
laatste zorgt voor een glimlach op mijn gezicht. Want bij fruit denk ik in het voorjaar 
en in de zomer aan heerlijke rode fruitsoorten zoals aardbei, Japanse wijnbes en 
frambozen. En in het najaar denk ik aan de lekkerste bramen, appels en peren, 
welke bij uitstek te gebruiken zijn voor heerlijke taarten en toetjes! Zo test ik 
jaarlijks nog mijn grootmoeders recept: Home made appelcompôte met 
handgeslagen slagroom en chocoladekrullen… Mmmmm. 
  
Naast deze fijne gedachten heb ik helaas ook zorgen. Zorgen over het corona virus 
en de ontwikkeling hiervan. Op dit moment zijn we in ons Woonlandschap nog 
steeds corona-vrij en ik hoop écht dat we dit zo kunnen houden.  Hiervoor blijven 
we ook úw hulp inroepen. Zoals Rutte altijd zegt: “Alleen samen krijgen we het virus 
eronder”. Daarom vraag ik u allen om goed de RIVM regels te blijven volgen. Niet 
alleen binnen uw eigen appartement, maar in ons gehele Woonlandschap.  
 
Helaas zien we bij een gezellig samenzijn nog vaak dat er met stoelen wordt 
geschoven en dat hierbij de 1.5 meter regel wordt vergeten. Onthoud dat deze 1.5 
meter regel niet alleen bestaat om uzelf te beschermen, maar ook de mensen om u 
heen. Daarnaast is de 1.5 meter regel ook van belang om te zorgen dat wij de horeca 
voor u open mogen houden en wij de diverse clubs kunnen blijven faciliteren.  
 
Als we op de huidige voet door blijven gaan, kunnen we ons niet aan de 
horecarichtlijnen houden, en vrees ik dat ik minder populaire stappen moet gaan 
zetten. Stappen die ik graag zou willen voorkomen. Ik persoonlijk zou niet graag 
terug willen naar de beginperiode van corona waarin het zo ontzettend stil was in 
ons Woonlandschap, zonder clubjes en bewoners in de gemeenschappelijke 
horecaruimtes beneden. Laten we er dus samen voor zorgen dat we de 1.5 meter 
regel niet overschrijden en het gezellig kunnen houden binnen ons Woonlandschap. 
Helpt u mee? 
 

Milou Buisman 

General Manager Leyhoeve Groningen 
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Algemeen 

 
 
 
 

Parkeertags  
  
Zoals al regelmatig aangegeven in de vorige nieuwsbrieven, worden 
er veel parkeertags na gebruik helaas niet ingeleverd. Ondanks dat de 
receptie de tags goed controleert en telefonisch navraag doet naar de 
niet ingeleverde tags, gaat het regelmatig fout en komen de tags niet 
terug bij de receptie. Hierdoor wordt het voor andere bezoekers 
steeds vaker lastig om te parkeren, simpelweg omdat er geen tags 
meer beschikbaar zijn.  
 
Wij willen u dan ook vragen nog eens navraag te doen bij uw bezoek, of er toevallig ergens 
een verdwaalde parkeertag is blijven liggen. De tags kunnen ingeleverd worden bij de receptie 
of in de brievenbus van 258-L. Parkeertags die niet ingeleverd worden, blokkeren wij na één 
week en kunnen daarna niet meer gebruikt worden. Het is dus niet zinvol om oude tags te 
houden. 

 

Hoera, een zoon! 
 
Hoera!! Onze collega Carola van de receptie is bevallen 
van een prachtige zoon genaamd: Jeroah Lennox.  

Van harte gefeliceerd!  
 
Vanaf eind september verwachten we Carola weer 
terug aan de receptie.  

 
Rectificatie | Gewijzigde datum Golflinic 
De Golfclinic - speciaal voor u als bewoner van De Leyhoeve - op de 
golfbaan van Golfclub Holthuizen in Roden, wordt een weekje vooruit 
geschoven. In plaats van 2 september aanstaande zal de clinic plaatsvinden 
op woensdag 9 september aanstaande van 14.30 - 16.30 uur. Wilt u graag 
deelnemen? Opgeven voor de golfclinic kan bij de receptie.  
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Kinderopvang OMY 
 

Vanaf 1 juni 2020 is HappyKidzzz 
doorgegaan onder een nieuwe naam: 
Kinderopvang Omy. We werken met 
vaste gezichten op de groep en stellen 
ons graag even voor: 
 
 
 

 
 
Hallo, mijn naam is Anneke. Ik heb de leiding over Kinderopvang Omy. 
Inmiddels heb ik  al meer dan 13 jaar ervaring in de kinderopvang. Ik vind het 
belangrijk dat alle kinderen gezien worden in de groep en dat iedereen zich 
thuis voelt. Daar sta en zorg ik voor! 
 

 
Hallo, ik ben Priscilla en ik woon samen met mijn vriend in de stad.  Bij 
kinderopvang Omy is geen dag hetzelfde. Ik vind het erg leuk om kinderen te 
stimuleren in hun ontwikkeling met gepaste activiteiten afgestemd op de 
behoefte van het kind. Ik vind het daarnaast belangrijk dat kinderen zich thuis 
voelen bij Kinderopvang Omy. 
 

 
Hallo! Mijn naam is Ella de Jong, 22 jaar oud. Ik ben een spontane meid die 
het heerlijk vindt om met kinderen te werken. Ieder kind is uniek en met 
elk kind krijg je een band. Kinderen kunnen voor vanalles bij mij terecht, 
van even knuffelen tot het oplossen van praktische zaken.  
 
 
Kinderopvang Omy zit op de gang tegenover het zwembad. Kom gerust een keertje langs om 
te kijken, of gewoon voor een praatje en een kop koffie. Dat vinden wij gezellig en de kindjes 
ook!! 
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LEZING: 

Ontzorg je nabestaanden én jezelf 

 
‘Een lezing over een wellicht gevoelig maar belangrijk 
onderwerp.’ 
 

Op vrijdag 25 september aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur zal er in De 
Leyhoeve een lezing worden gehouden waarin u kunt ontdekken hoe u 
uzelf én uw nabestaanden kunt ontzorgen door zorg te dragen voor uw 
spullen en paperassen. 
 
Een mooie vaas, een geliefd schilderij, oma’s servies, hobbymaterialen, 
oude liefdesbrieven, foto’s, medische gegevens, andere administratie en 
nog veel meer… Allemaal in de loop van het leven verzamelde en bewaarde 
spullen en paperassen. 
In sprookjes leven mensen lang en gelukkig. Maar wij - gewone 
stervelingen - wanneer wij onverhoopt te maken krijgen met afnemende 
fysieke kracht of mindere helderheid van geest, wie gaat er dan voor onze 
spullen zorgen? 

 

‘Je hele boel prettig georganiseerd! Hóe fijn is dat?  
Voor nu en later, voor jezelf en voor je nabestaanden.’ 
 
Vroeger, in een tijd dat er minder spullen waren, was het heel gewoon dat de kinderen of 
andere nabestaanden de huisraad van een overleden ouder of andere dierbare verdeelden en 
opruimden. Vandaag de dag leven we in een wereld met een overvloed aan spullen. Onze 
kinderen hebben het druk met werk en gezin. Hun huizen zijn naar hun eigen smaak ingericht. 
Het is maar de vraag of de spullen van de ouders daar nog bij passen. Kortom: in hoeverre is 
het nog terecht om hen te zijner tijd met het opruimen van onze huisraad op te zadelen als 
wij nu nog veel zélf kunnen doen? 
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Professional organizer / opruimcoach Leni van Noord houdt in 
deze lezing een warm pleidooi om zélf zorg te dragen voor uw 
spullen en paperassen en op die manier voor de nabestaanden èn 
uzelf. Tijdens de lezing is er vanzelfsprekend ruimte voor 
uitwisseling van ervaringen met het onderwerp.  
 
De lezing is gratis toegankelijk. De zaal wordt later bekend 
gemaakt.  
 
Wél graag even per e-mail aanmelden bij Leni van Noord: 
info@deontluikenderoos.nl vóór 18 september aanstaande. 
Doe dit tijdig want vol is vol. 
 
Meer informatie over de spreekster: www.deontluikenderoos.nl  
 
 

Yoga 

 

Jezelf een uurtje verwennen. Rust vinden in je hoofd en contact maken met je lichaam.  
De samenwerking tussen hoofd en lijf opfrissen. Vaak bepaalt het hoofd wat er gaat gebeuren.  
Luister wat meer naar wat uw lichaam aangeeft. Zie het als een cadeautje aan uzelf, op de 
woensdagochtend zijn er nog enkele plekken. Kom gerust een proefles volgen en ervaar zelf 
wat het voor u doet. U kunt zich 5 minuten voor de les melden bij de ruimte van Fysiotherapie 
Den Ommelanden. Er is een yoga les van 9.30 - 10.30 uur en een les van 11.00 - 12.00 uur.  
Er zijn Yoga matjes aanwezig. Graag een handdoek meenemen en voor de eindontspanning 
iets warms: een vest, fleecedeken of iets dergelijks en warme sokken.  

 

Proefles? U bent van harte welkom! 
U kunt zichzelf geheel vrijblijvend aanmelden voor 
een proefles door een e-mail te sturen naar: 
p.vandervelde@den-ommelanden.nl  
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden via: 
088 - 000 57 57 

 

Gineke Schreuder  

Yoga docent Leyhoeve  
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Meesterwerk Jeu-de-Boules Club in de maak 
 
Al in februari maakte de Jeu-de-Boules Club een start met het Meesterwerk, waarin de 
Baanmeesters uiteraard een grote rol krijgen.  
 
Destijds moesten de voorbereidingen in verband met corona vrij plotseling gestaakt worden, 
net als met het Meesterwerk van de kaartspelers het geval was. Maar onlangs trokken de Jeu-
de-Boules Baanmeesters Nico, Albert en Wim met fotograaf Marjolein er vroeg op uit om 
foto’s te maken.  
 
De stemming zat erin, het weer was goed, het ochtendlicht was perfect en de lange 
schaduwen gaven een boeiend effect. De Baanmeesters waren gepast gekleed, maar hadden 
de ballen thuisgelaten. Was dat opzet of was er iets anders aan de hand?  
 

De vraag dringt zich op: waarom 
turen twee van de Baanmeesters 
toch zo richting in het gras? 
Misschien in de hoop alsnog een 
verdwaalde Jeu-de-Boules bal te 
spotten, of wordt misschien 
overwogen een extra baan aan 
te leggen? 
 
U gaat het zien! Wanneer en  
hoe dit Leyhoeve Meesterwerk 
gepresenteerd gaan worden, 
wordt nog aangekondigd. Ook 
het maken van het Meesterwerk 
van de kaartspelers zal snel weer 
opgepakt worden.  
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Hallo!       

 

Even voorstellen…   
Janine Finke 
Adviseur Wonen met Zorg 

 
Mijn naam is Janine Finke, ik ben 36 lentes jong, getrouwd en samen met 
onze twee dochters en trouwe viervoeter wonen wij in Assen. Ook zijn de 
drie oudere kinderen van mijn man nog regelmatig thuis te vinden, kortom: 
het is bij ons thuis altijd gezellig druk.  
 
Ik vind het leuk om voor het hele gezin te koken, maar ga ook graag uit eten. 
Om even helemaal te ontspannen zwem ik graag, ook vind ik het leuk om 
te fotograferen. 

 
Werken in de zorgverlening is iets wat ik van jongs af aan al graag wilde doen. Als kind beplakte 
ik al mijn poppen met pleisters en ik tekende mijzelf altijd als zuster. Het was dus een logische 
stap om Verpleegkunde te studeren en te gaan werken in de zorg. Toch ben ik verder gaan 
studeren want naast mijn hart voor de zorg ben ik ook gedreven en ondernemend ingesteld. 
In 2011 heb ik dan ook met veel plezier de opleiding “Small Business and Retailmanagement” 
afgerond.  Na een aantal jaren als commercieel medewerker te hebben gewerkt, begon het 
uiteindelijk toch te kriebelen om weer in de zorg aan de slag te gaan.  In eerste instantie als 
verpleegkundige, maar door de jaren heen heb ik gemerkt dat mijn interesse steeds meer 
uitging naar de organisatorische aspecten rondom de zorgverlening. 
 
Met mijn  zorgachtergrond maar ook vanuit mijn persoonlijke ervaringen als mantelzorger 
hoop ik deze nieuwe functie van “Adviseur Wonen met Zorg” met veel enthousiasme en 
gedrevenheid vorm te geven.  
 
Voor wie ik nog niet ben tegengekomen, tot snel! 
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Even voorstellen…   
Bouwinus Tonkes 
Clustercoördinator 

 
Mijn naam is Bouwinus Tonkes, 53 jaren jong, trotse vader van 2 kinderen 
van 23 en 21 jaar, ik woon in Hoogezand. Sinds begin dit jaar hebben wij 
een puppy een Labradoudle ( zwart zonder krullen "#$% ), genaamd Kay. 
Mijn hobby’s zijn wandelen met de hond en het bezoeken van 
voetbalwedstrijden van FC Groningen.  

 
Sinds 1 juni ben ik werkzaam bij De Leyhoeve als clustercoördinator van Cluster 1. Ik loop al 
meer dan 30 jaar mee in de zorg als verpleegkundige, de laatste 20 jaar ook als 
leidinggevende/coördinator. Mijn sollicitatieprocedure liep tijdens de corona periode. De 
eerste kennismaking met de collega’s en de afdeling was dan ook met mondkapje en 
handschoenen. Ik kan u zeggen, dat was een heel bijzondere ervaring! 
 
Ik hoop samen met het team iets moois op te bouwen bij De Leyhoeve. 
 

 
Even voorstellen…   
Diane Tillema 
Wijkverpleegkundige | Projectleider ELV & Dagbesteding 

 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Diana Tillema en ik ben inmiddels alweer sinds 1 januari dit 
jaar werkzaam als wijkverpleegkundige binnen De Leyhoeve in Groningen. 
Naast mijn activiteiten als wijkverpleegkundige, begeleid ik het project ELV 
(Eerstelijnsverblijf) en dagbesteding.  
 
Ik woon met mijn man en 2 kinderen in Uithuizermeeden. Wij hebben een zoon van 14 en een 
dochter van 10 jaar. Mijn man en ik hebben samen tevens een bouwbedrijf: Bouwbedrijf 
Kremer en Zonen B.V. in Uithuizen.  
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Ik heb hiervoor 24 jaar in verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum gewerkt. Daar heb ik 
verschillende opleidingen gedaan en verschillende functies bekleed. Het gevoel bekroop mij 
vorig jaar dat ik toe was aan een leuke nieuwe uitdaging elders. Na een aantal leuke  
 
gesprekken met Danitsja en Annet heb ik de knoop doorgehakt. Het is een hele andere manier 
van werken, maar vooral ook een andere manier van zorg verlenen en naar de mensen kijken. 
In De Leyhoeve staat de mens centraal en niet de handicap, ziekte of onmogelijkheden. Dit in 
combinatie met het prachtige gebouw, de mooie en luxe appartementen, de horeca en fijne 
collega’s maakt het dat ik mij al helemaal thuis voel.  
 
Ik hoop op een fijne samenwerking met mijn collega’s en dat we samen veel mooie dingen 
kunnen doen voor onze bewoners! 

 
Huishoudelijke mededelingen    
 

Bibliotheek 

 
Beste medebewoners, 
 
Zoals jullie misschien al hebben kunnen zien is de bibliotheek 
nu helemaal op orde. Wij proberen te zorgen dat dit zo blijft. 
 
De indeling is als volgt: 
- In de kasten tussen de lounge en de brasserie staan de romans (fictie). 
- Op de andere planken staat met stickers aangegeven welke categorie (onderwerp) daar 

staat. 
 
Één plank van de kastenwand tussen de gang en de lounge is gereserveerd voor gelezen 
boeken die u weer inlevert. Leg ze daar gerust neer. Wij zorgen - meestal op  woensdagmiddag 
- dat elk boek weer op de goede plank komt te staan. 
 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking en veel leesplezier gewenst! 
 

Hannah Westenberg, Fien Visscher & Lidy Benten 
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Brievenbus tip 

 
Bij deze geven wij u graag een 
handige tip voor het ‘nee|ja’ en 
‘nee|nee’ plaatje op de brievenbus: 
 
Door er hard op te drukken klikt 
deze eruit en kan deze omgedraaid 
worden.  
 
Bent u het andere plaatje kwijt? Wij 
hebben nog een aantal op voorraad 
bij de receptie. 
 

 
 

Winnaar puzzel Zomereditie Leynieuws 
 
De oplossing voor de puzzel in de Zomereditie van Leynieuws was: genieten 
 

Bedankt weer voor alle inzendingen! 
Hieruit hebben wij de volgende 
winnaar getrokken: 

 
Mevrouw Cobi Smit - Post 
 
Van harte gefeliciteerd!  
 
Bij de horeca ligt een heerlijke fles 
wijn voor u klaar. Geniet van deze 
prijs!  
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Zorg  
 
Bezoekers 
zorgsuites 
 
Vanuit De Leyhoeve Zorg Groningen 
kunnen wij u melden dat wij heel 
erg blij zijn dat familie en 
mantelzorgers weer op bezoek 
mogen komen. Verblijf op de 
huiskamers door familie is het enige 
dat nog niet mogelijk is.  
 
De afgelopen maanden is het voor iedereen - bewoners, familie, maar ook alle 
zorgmedewerkers - een ware beproeving geweest. Activiteiten met de bewoners hebben we 
gelukkig weer kunnen oppakken en we houden ons nog steeds aan de landelijke richtlijnen 
om corona binnen onze zorgvleugel te vermijden. Tot op heden kunnen wij u melden dat het 
prima gaat!  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
VERPLEEGKUNDIG  SPREEKUUR  |  WOENSDAG 15.00 – 16.00 uur 
 

Elke woensdagmiddag tussen 15.00 - 16.00 uur kunt u terecht bij wijkverpleegkundige Dorien 
Koopsen voor het verpleegkundig spreekuur. Het spreekuur vindt plaats in de Brasserie.   
Heeft u bijvoorbeeld vragen over zorg, verpleging af alarmering? U kunt Dorien te allen tijde 
aanspreken, ook om gewoon even kennis te maken. En mocht het nodig zijn, dan komt Dorien graag 
bij thuis voor een vervolgsafspraak. U bent van harte welkom!  

 
 

 Dorien Koopsen | Wijkverpleegkundige   

 

 
 



 
 
 

 13 Ley nieuws 
Groningen NR.9 2020 | 

 

 
 
 

Vrijwilligers gezocht 
 
Wij zoeken voor de Zorgsuites 
vrijwilligers die met onze bewoners 
leuke activiteiten willen ondernemen 
zoals bijvoorbeeld muziek maken, 
zingen, voorlezen, een spelletje doen of 
gewoon een klein stukje wandelen. En 
misschien heeft u zelf andere leuke 
ideeën?  
 
Helpende handjes bij de grotere 
activiteiten zijn ook meer dan welkom. 
Denk hierbij aan een optreden van een 
koor en/of Sint- en Kerst vieringen. 
 
Heeft u de tijd én affiniteit met het 
organiseren van activiteiten voor onze 
bewoners, dan horen wij graag van u!  

 
U kunt zich per e-mail opgeven via gineke.barteling@leyhoeve.nl. 

 

Mascha Heddes & Gineke Barteling 

  



 
 
 

 14 Ley nieuws 
Groningen NR.9 2020 | 

 

Wist u dat… 

 
… we nog steeds het heerlijke landbrood verkopen voor € 2,00 
    per stuk.  
 
… er vanaf juli weer gezwommen kan worden met maximaal 3 
    personen? 
 

… het Koffie-uurtje na lange tijd weer van start is gegaan?  
    Natuurlijk met de 1.5 meter afstand en op reservering.  

 

… er nog maar 6 reguliere appartementen beschikbaar zijn? 
 
… De Leyhoeve Cubs weer zijn gestart? Voor de nieuwe bewoners: Wanneer u  
    informatie wilt over de Leyhoeve Clubs, schuif dan gerust aan! (zie agenda) 
 
… Vanaf woensdag 2 september aanstaande de yoga-lessen weer van start gaan? 
 
… u de Dagspecial ook in de middag kunt nuttigen? Wat u dan krijgt,  
    is altijd een verrassing.  
 

… u zelfgemaakte mondkapjes bij de receptie kunt verkrijgen? 
    (of bestellen: zie vorige nieuwsbrief)  
 

… er door onze bewoner dhr. van Ham tijdens de collecte week van KWF  
    kankerbestrijding een collecte bus bij de receptie zal worden geplaatst?  
 

… het jaarlijks mechanisch onderhoud aan alle deuren heeft plaatsgevonden  
    en de batterijen zijn vervangen? 
 
… in de eerste week van oktober de parkeergarage machinaal geveegd wordt?  

      De planning volgt later. 
 
… er elke donderdag, vrijdag en zaterdag pizza’s  
    besteld kunnen worden in de Brasserie?  
    De pizza’s kunnen ook afgehaald worden voor  
    thuis. 
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Horeca Nieuws   
 

1.5 meter Haringhappen  
 
Vorig jaar tijdens de Haring Party hadden we nooit kunnen bedenken dat het er een jaar later zo 
uit zou zien: Onze feestelijke Haring Party, waar iedere bewoner én het personeel van  
De Leyhoeve inmiddels naar uitkijkt, moest op 1.5 meter afstand. Ondanks deze maatregel hebben 
we ons goed gedragen en hebben we er het beste van gemaakt.  
 
De keukenbrigade presenteerde u een heerlijk en 
rijkelijk buffet. Er was keuze uit verschillende salades, 
vis- en vleessoorten… en niet te vergeten: haring en 
verrukkelijke bietenballen! Om het feest nóg 
completer te maken was er een pianist, zanger en 
zangeres, waarbij we gezellig konden meezingen en 
stiekem nog even konden dansen. We hopen dat u er  
net zo van heeft genoten als wij en zien u graag ook 
volgend jaar weer bij de Haring Party - hopelijk met 
mooi weer én zonder corona maatregelen. 
 
 

Maandbuffet ‘Saté & Rosé’ | € 22,50 p.p. (bewonerstarief) 
  
Vrijdag 28 augustus aanstaande organiseren wij weer een ‘Laatste vrijdag van de maandbuffet’. 
Dit keer met het thema ‘Saté & Rosé’. Voor de visliefhebber staan er ook Zeeuwse mosselen op 
het menu. Bij mooi weer gaan we naar buiten en kunt u terecht op ons voor- of achterterras.  
Bij minder mooi weer in onze Brasserie.  Tijdens deze avond kunt u tevens genieten van onze 
kelderrestanten Roséwijnen tegen zeer aantrekkelijke prijzen!  Hieronder het buffetmenu:  
 

Kleine antipasti proeverij (op bord aan tafel geserveerd) 
Vlees: Diverse soorten saté van de grill | tafelzuren | cassave | witte rijst | salades 

Vis: Onbeperkt Zeeuwse mosselen | frieten | koude sauzen 
Diverse zoetigheden (op bord aan tafel geserveerd) 

  
Reserveren? Wij vragen u vooraf te reserveren en hierbij aan te geven of 
u liever vlees of vis wenst.  Op basis van uw én onze goede ervaringen 
tijdens de Haring Party ten aanzien van de tafelschikking, zullen wij ook bij 
de komende maandbuffetten gaan werken met een tafelschikking.  
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Ingezonden         

 

Twee nieuwe appartementjes 

 

Sinds begin 2019 wonen wij (Jans en Trudi Sikkens) in De Leyhoeve 
en lopen regelmatig een rondje Helperpark. Zeker in deze tijd waarin 
premier Rutte in het begin van de corona-crisis ons opriep om vooral 
in de eigen omgeving erop uit te gaan.  
 
Zowel vorig jaar als dit jaar mogen we genieten van de vele bloeiende 
planten in vele kleuren. Deze bloemenpracht trekt ook de nodige 
vlindersoorten aan (onder meer het klein en groot Koolwitje, 
Icarusblauwtje, Atalanta en Dagpauwoog). Daarbij nog de nodige 
bijen, hommels en wespen.  
 
Maar waar wij goed gehuisvest zijn, is er voor deze insecten geen 
passende huisvesting. Daarom ontstond bij ons de gedachte hierin 
verandering te brengen door twee ‘insectenhotels’ te doneren en zo 
het Woonlandschap wat completer te maken. Dit idee hebben we 
voorgelegd aan Milou Buisman en zij reageerde meteen enthousiast.  
 

De volgende stap was het aanschaffen van deze ‘hotels’. Door onze hobby 
(vogels kijken) hebben we de nodige contacten en één van deze contacten bleek 
voldoende te zijn. Onze vriend Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum 
Texel kon de hotels leveren en hij was zo vriendelijk de verzendkosten voor zijn 
rekening te nemen.  
 
Vrijdag 24 juli was het dan zover: beide insectenhotels zijn met hulp van onze 
huismeester Harrold aangebracht. Op de foto is zichtbaar dat het bovenste deel 
verticale openingen heeft. Dit deel is bestemd voor vlinders. Het onderste deel 
is voor de bijen en andere insecten. Hopelijk hebben wij allemaal - als bewoners 
van De Leyhoeve én de insecten - er veel plezier van! 
 

Jans & Trudy Sikkens  

Appartement 266-27 
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Onze hobby tijdens een 
vrijwillige quarantaine 
 
Wij hebben gekozen voor vrijwillige quarantaine, 
maar trekken er toch op uit. Hoe kan dat? En… 
Hoe doen we dat?  
 
We hebben een hobby die ons in beweging houdt 
- in de buitenlucht - en hierbij hoeven we niet per 
se andere mensen tegen te komen.  
 
Onze hobby is geocaching: een schatzoekspel. 
Iemand verstopt een doosje (cache) met een 
boekje erin, en maakt op een speciale 
internetsite (www.geocaching.com) bekend waar 
hij dat gedaan heeft. Dan zoeken wij met GPS of 
een smartphone dat doosje op, zetten onze naam 
in het boekje, en schrijven op de internetpagina 
wat we ervan vonden. 
 

Wat is daar nou leuk aan?  De mensen die de doosjes verstoppen zijn wat meer ervaren spelers 
(cachers). Ze doen er moeite voor om het spel aantrekkelijk te houden, bijvoorbeeld door een 
mooie of interessante omgeving uit te zoeken. Ze kunnen het doosje grappig vormgeven of 
listig camoufleren. Ze kunnen er een puzzel van maken om de verstopplek te weten te komen, 
of om de doos open te maken. Ze maken het een uitdaging om de verstopplek te bereiken, of 
zorgen juist dat je er met een rolstoel bij kunt komen. Zo liggen er in Nederland 40.000 doosjes 
verstopt en meer dan 3 miljoen wereldwijd! Er liggen er al tien binnen een kilometer van de 
voordeur van De Leyhoeve.  
 
Er zijn miljoenen mensen aan het zoeken, van jong tot oud. Iedereen geeft een eigen draai aan 
het spel. Sommigen zoeken leuke fiets- of wandeltochten uit. Sommigen zoeken alleen op 
vakantie. Sommigen doen het alleen, anderen met een stel of bijvoorbeeld met de kinderen 
of kleinkinderen. Je kan het zo gek maken als je wilt, en als je geen zin hebt, hoef je niks.  
Onderweg kom je regelmatig andere cachers tegen, dit kan ook via het internet of op speciale 
bijeenkomsten. Zo hebben wij tot op heden al heel wat vrienden gemaakt.   
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Maar… Hoe doen wij dat nu? We bedenken hoeveel tijd we willen besteden aan een 
cacherondje, en of we met de fiets of met de auto gaan. Dan zoeken we op internet welke 
caches in aanmerking komen: Zijn ze niet te moeilijk te vinden? Liggen ze niet te ver van de 
weg af? Hebben we puzzeltjes die we van tevoren thuis hebben opgelost? Hebben we 
eventueel gereedschap nodig om een van de caches te pakken te krijgen?  
 
Daarna gaan we op pad. Op de plaats aangekomen is er altijd een paar meter zoekruimte, en 
je weet meestal niet precies waarnaar je op zoek bent. Maar met wat ervaring krijg je er oog 
voor: Een vogelhuisje zonder vlieggat? Een opvallend stapeltje takken waar iets onder ligt? Een 
holle boom? Een enkele losse steen in de verharding? Met een magneet vastgeplakt in de 
vangrail? Kunnen de ervaringen van andere cachers ons helpen? Heeft de verstopper nog een 
hint gegeven?  
 
Als we het doosje vinden, is het soms nog een hele toer om hem open te maken. Als we het 
boekje in handen hebben plaatsen we hierin onze naam. En soms vinden we de cache niet en 
moeten we opgeven. Thuisgekomen doen we verslag van onze tocht op de  internetsite, zodat 
de verstopper kan lezen wat we ervan vonden, en andere cachers kunnen leren van onze 
ervaringen.  

 

Bertie Prinsen  & Albrecht de Jonge  
Appartement 270-12 

  
 
 

 
 
 

 
OOK EEN LEUK ONDERWERP  
VOOR IN DE NIEUWSBRIEF? 
 

Bijvoorbeeld een grappig of bijzonder verhaal, een lekker 
recept of gewoon een andere leuke of interessante bijdrage? 
Mail uw bijdrage dan naar: receptie@leyhoeve-groningen.nl.  
Wie weet staat deze dan in de volgende Leynieuws! 
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Puzzel en win!  

Maak weer op kans op  
een heerlijke fles wijn! 
Wilt u kans maken op heerlijke fles wijn van  
DareWines? Probeer dan onderstaande puzzel  
op te lossen. Veel puzzelplezier!  

 

              Woordzoeker 
  De overgebleven letters vormen de oplossing. 

 
 
 
 
  

ZO DOET U MEE: 
Mail de oplossing van de 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.  

 
 

AN
TW

O
O
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FO
RM

ULIER |  PU
ZZEL LEYN
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W

S N
R.9 2020 

U
w
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…
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…
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: …
…
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…
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…
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…
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…
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…

…
…
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…

…
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…
…
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 / v 

E-m
ailadres: …

…
…
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…
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…

…
…

…
…

…
…

…
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…
…

…
…

…
…

…
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…
…
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…
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N
um

m
er appartem

ent: …
…

…
…

…
…

 Telefoon: …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 

ACTIEF 
EETLUST 
FIETSEN 
FLOREREN 
FRIS 
GEZONDHEID 
GROENTESAP 
INSPANNING 
KERNGEZOND 
KRACHTIG 
LEVENDIG 
MINERALEN 
NECTARINES 
OMEGA-DRIE 
STERK 
VIEF 
VISOLIE 
VITALITEIT 
VITAMINE C 
VITAMINERIJK 
WELBEVINDEN 
WORTELTJES 
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Recept van de maand  

 
Door: Lucretia 
 

Vissalade Tonijn 
 

Ik hou erg van koken en we hebben geregeld eetafspraken 
met vrienden. Uitgebreid meerdere gangen koken wissel ik 
af of combineer ik met gezonde salades. Soms kook ik via een 
recept of laat ik mijn fantasie z’n gang gaan en bedenk zelf 
iets, zoals deze heerlijke vissalade. Met de  (hoeveelheid) 
ingrediënten en kruiden kun je ook variëren.  

 
 

 

 

 
 
 
 
Bereiding  

1. Laat de tonijn uitlekken en doe in een schaal 
2. Meng er de stukjes augurk, kappertjes en rode ui door 
3. Meng de mayonaise met de mosterd en roer dit goed door de tonijn. 
4. Doe de sla in een lage schaal, meng er de komkommer, tomaat, avocado en gerookte 

zalm door en leg de tonijnsalade erboven op. 
5. Maak een dressing van extra vierge olijfolie met citroensap en schenk dat over de salade 
6. Garneer de salade met peterselie of bieslook.  

Ingrediënten 

• 1 zakje gemengde salade             
• 1 komkommer, blokjes 
• 15 cherrytomaatjes, gehalveerd 
• 1 rode ui, kleine stukjes 
• 1 avocado, in plakjes 
• 100/150 gram gerookte zalm, snippers 
• Extra vierge olijfolie 
• 1 citroen, uitgeperst 
• Peterselie of bieslook 

 
 

• 2 blikjes tonijn in water 
• 1/1,5 eetlepels kappertjes 
• ongeveer 10 kleine augurken, in blokjes 
• 2 eetlepels mayonaise  
• 1 eetlepel mosterd 
• Eventueel paar druppels Knorr Maggie 

(naar smaak) 
• Peper naar smaak 

 
 

Eet smakelijk! 
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Agenda   
 

Uitgelicht  
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Golfclinic | Op 9 september aanstaande tussen 14.30 – 16.30 
uur kunt u deelnemen aan een golfclinic op de golfbaan  
van Golfclub Holthuizen in Roden. De clinic vindt plaats onder 
begeleiding van ervaren clubleden. U leert hierbij de ‘swing’  
en hoe u moet ‘chippen’ en ‘putten’. Uiteindelijk gaat u zelf  
de baan op om de geleerde technieken in de praktijk te 
brengen tijdens een wedstrijdje tegen uw medebewoners.  
Opgeven voor deelname aan de golfclinic kan bij de receptie. 
 

 
 

 
 

 
 

9 
Sep 

Lezing ‘Ontzorg je nabestaanden én jezelf’| Op vrijdag 25 
september aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur zal er in De 
Leyhoeve een lezing worden gehouden waarin u kunt 
ontdekken hoe u uzelf én uw nabestaanden kunt ontzorgen 
door zorg te dragen voor uw spullen en paperassen. De lezing 
wordt gegeven door Leni van Noord (professional organizer / 
opruimcoach) en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan vóór 18 
september aanstaande via info@deontluikenderoos.nl  

 
 
 

 

 
 

 
 

25 
Sep 

 

Maandbuffet ‘Saté & Rosé’ | Vrijdag 28 augustus aanstaande 
organiseren wij weer een ‘Laatste vrijdag van de maandbuffet’. 
Dit keer met het thema ‘Saté & Rosé’. Voor de visliefhebber 
staan er ook Zeeuwse mosselen op het menu. Tijdens deze 
avond kunt u tevens genieten van onze kelderrestanten 
Roséwijnen tegen zeer aantrekkelijke prijzen! Graag vooraf 
reserveren. 
 
 

 
 

 
 

28 
Aug 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

31 01 02 03 04 05 06 
14.00 -16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Digiclub 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 
 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00 
Bibliotheek 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Boraco 
 

10.00-13.00 
Biljart 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 
 
 

  

07 08 09 10 11 12 13 
09.30-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
 

10.00-13.00 
Biljart 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 
 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00 
Bibliotheek 
14.00-16.30 
Biljart 
14.30-16.30 
Golfclinic 
 

10.00-13.00 
Biljart 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

12.00-14.00 
Pannenkoeken dag 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 
 

  

14 15 16 17 18 19 20 
09.30-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Digiclub 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 
 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00 
Bibliotheek 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Boraco 
 

10.00-13.00 
Biljart 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
17.00-20.00 
Bewonersborrel 

  

21 22 23 24 25 26 27 
09.15-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
 

10.00-13.00 
Biljart 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 
 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00 
Bibliotheek 
14.00-16.30 
Biljart 
 

10.00-13.00 
Biljart 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

10.00-12.00 
Lezing  
12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 
18.00 
Nazomer Buffet 
 

  

Maandkalender            September 2020 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

28 
09.15-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

29 
10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Digiclub 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 

 

30 
10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
14.00 
Bibliotheek 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Boraco 

 

01 
10.00-13.00 
Biljart 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

02 
12.00 – 14.00 
Pannenkoekendag 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 

 

03 04 
 

 

Maandkalender (vervolg)          September 2020 

 
 

 
 

 

Wij maken Leynieuws Groningen 
 
HOOFDREDACTIE  |   Milou Buisman, Laura Meijer, 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 

 


