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Voorwoord  
 

 
Beste bewoners, 
 
De bomen kleuren goudgeel en de blaadjes dansen in de wind. We staan alweer met beide 
voeten in het najaar. Alhoewel, die heerlijke nazomerse temperaturen gaven  
ons allen een heel ander gevoel. Als de herfst zo zou kunnen blijven, dan kunnen we  
nog lang genieten van bijzondere herfstwandelingen door onze Groningse omgeving.  
Want hier bevinden zich nog veel onontdekte plekjes en pareltjes. Bent u bijvoorbeeld  
al in Winsum geweest? Onlangs uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland!  
Tja, dan is de Groningse slogan ‘er gaat niets boven Groningen’ zo gek nog niet  
en ook de makers van ons volkslied wisten het al; Van Lauwerzee tot Dollard tou, 
van Drenthe tot aan ‘t Wad, doar gruit, doar bluit ain wonderlaand rondom ain wondre 
stad. Ain Pronkjewail in golden raandis Grönnen, Stad en Ommelaand. 
  
Even heel iets anders. Tijdens een bezoek aan mijn vader las ik laatst een bijlage van de NRC, 
waar de titel mij intrigeerde tot verder lezen: “Durf, geduld en een vleugje magie: het 
magische huwelijk tussen bier en whisky”. Twee dranken waar ik van houd, maar waar ik 
geen enkele overeenkomst qua smaak in herken. Bij een biertje denk ik aan de warme dagen 
en lichte pils en bij whisky denk ik aan de donkere dagen en een glas met rokerige ‘Peated 
whisky’. Tenminste, dat zijn mijn favorieten. Dus een huwelijk tussen deze twee; wat moet 
ik me daarbij voorstellen? Mijn geduld wordt op de proef gesteld, want ik moet tot maart 
wachten - en dan heeft de Hertog Jan Grand Prestige lang genoeg gerijpt in een whiskyvat 
uit de streek Islay - om te kunnen ontdekken welke nieuwe smaaksensatie er is ontstaan.  
Ik ben nu al benieuwd of straks mijn geduld wordt beloond! 
  
Over ‘geduld’ gesproken. Een lastig woord, zeker als je het woordenboek erop naslaat krijg 
je een waslijst aan definities: toestaan, toelaten; verdragen, verduren en het vermogen om 
rustig af te wachten… Lastig, maar toch ook heel erg belangrijk! Zo ook in deze tijd waarin er 
om ons heen wordt gesproken over ‘de tweede golf’. Wederom een tijd van onzekerheid en 
voorzichtigheid. Gelukkig hoeven we in dit proces - in tegenstelling tot mijn geduldig 
wachten op het magische huwelijk tussen bier en whisky - bij het wachten niet aan de zijlijn 
te blijven staan. Hierin hebben we namelijk ook zelf ook een belangrijke rol. En wel die van 
het naleven van de coronamaatregelen. Het blijft immers belangrijk om drukke plekken te 
vermijden, 1.5 meter afstand te bewaren van elkaar, uw eigen gezondheid goed in de gaten 
te houden en ons aan de hygiëneregels te houden. Dit is voor iedereen lastig en zorgt soms 
voor ongezelligheid en stress. Toch geloof ik erin dat ik straks in maart - door het samen 
actief naleven van deze richtlijnen - onder het genot van een nieuw drankje kan proosten op 
een mooie toekomst, waarin we hopelijk in staat zijn om corona actief te bestrijden. 
 

Milou Buisman 

General Manager Leyhoeve Groningen 
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Algemeen 

 
 
 
 

Golfclinic 
 
“Niet geputt, is altijd mis …”  
  
Op 9 september jongstleden heeft een groep 
sportieve bewoners door weer en wind deelgenomen 
aan de golfclinic bij Golfclub Holthuizen.  

De reeds ervaren golfers hebben met elkaar de baan 
kunnen verkennen. De beginners gingen op pad onder 
begeleiding van een ervaren golfprofessional samen 
met clublid, evenals één van uw medebewoners, Fred 
Claassen. 

Alle beginners leerden de ‘swing’ en hebben tevens 
leren ‘chippen’ en ‘putten’. Uiteindelijk mocht 
iedereen de geleerde technieken in de praktijk 
brengen op de par-3 baan.  

Al met al werd er een sportieve, maar vooral ook een 
gezellige middag van gemaakt. De week erop hebben 
Anouk en Milou aan de senioren competitieleden van 
Golfclub Holthuizen een presentatie mogen geven 
over ons Woonlandschap en wat we hier zoal te 
bieden hebben. Wie weet dat deze samenwerking 
leidt tot leuke nieuwe ontwikkelingen in de toekomst!  
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REGULIER WONEN 

Wij staan voor u klaar!  

 
Bij de receptie krijgen we regelmatig de vraag welke collega’s 
er binnen het Woonlandschap allemaal klaarstaan voor het 
‘regulier wonen’, oftewel voor de bewoners die niet op de 
zorgvleugel wonen. Daarom hebben we dit even voor u op een 
rijtje gezet:  
 

General Manager Milou • Sales & Verhuur Anouk • Team Facilitair Siemen (Hoofd technische 
dienst), Harrold, Richard • Team Receptie Nienke (Front-office Coördinator), Carola, Lucretia, 
Laura • Team Horeca Camiel (Food & Beverage Manager), Monique D. (Shiftleader), Monique 
G., Laura, Rachel, Elka, Alma, Gea, Jorian, Mayke • Team Keuken Elvis (Chef kok), Balazs (Sous-
chef), Edwin, Silvano, Esther, Charly. 
 

Kortom: heel veel mensen die voor u klaarstaan! En dan hebben we de medewerkers die 
thuiszorg verlenen en externe diensverleners niet eens genoemd … 
 

Kinderopvang OMY 
 
Ons logo staat inmiddels ook buiten op het 
balkondeurtje en op de muur bij de ingang 
van de opvang. Zo zijn we nog beter vindbaar 
en zien we u hopelijk snel een keertje 
binnenwandelen voor een praatje en een 
kopje koffie! 
 
Het aantal kindjes dat naar de opvang komt 
begint geleidelijk te groeien. De kans is dus 
groot dat u ons regelmatig met de kinderen 
ziet wandelen door de wandelgangen. En als 
het weer het toelaat spelen we vaak heerlijk 
buiten op één van de balkons. 
 
Ook hebben we weer een nieuwe collega: Jacqueline. Zij stelt zich graag even aan u voor! 
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Even voorstellen…  
Hoi, mijn naam is Jacqueline en samen met mijn gezin woon ik in Peize. Ik heb 
jarenlang op een kantoor gewerkt en door omstandigheden laat ik me nu 
omscholen tot pedagogisch medewerker. Sinds kort loop ik stage bij 
kinderopvang Omy. Hier ben ik op maandag, dinsdag en donderdag. Ik vind het 
werk heel erg leuk en leer ontzettend veel! 

 
Zelf heb ik ook kinderen waarmee ik uiteraard van alles heb meegemaakt, geleerd en ervaren. 
Het lijkt me mooi om ook andere kinderen van alles te mogen leren. Er is gelukkig volop tijd 
om de kinderen te leren kennen en een spelletje met ze te doen of met ze te babbelen. Erg 
fijn en leuk om hier mijn stage te mogen volbrengen. Groetjes en wie weet tot snel! 
 
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!! 
 
 
PRESENTATIE   
Energetix Sieraden 
 
Mijn naam is Metty Groendwold en ik verzorg bijeenkomsten over Energetix Sieraden.  
 
Wellicht heeft u al gehoord over de sieraden of draagt 
u ze zelfs al? In alle sieraden zijn magneten verwerkt. 
Deze magneten kunnen klachten van allerlei aard 
verminderen en u een beter gevoel van welzijn geven. 
Wereldwijd maken miljoenen mensen gebruik  
van deze magneet-therapie voor onder andere: 
verlichting van pijn, vermindering van stress of 
depressie  en  bijvoorbeeld  verhoging  van  energie. 
 
Bent u nieuwsgierig naar deze sieraden? Graag wil ik u uitnodigen voor een informatieve 
bijeenkomst. Op vrijdagmiddag 16 oktober vanaf 14.00 uur kunt u vrijblijvend kennis maken 
en geef ik uitleg over de bijzondere werking van deze stijlvolle sieraden en wellness-
producten. Zo laat ik u door middel van enkele testen de werking van de magneten zien. 
Mocht u na afloop nog vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag. Ik hoop u binnenkort 
te mogen ontmoeten in De Leyhoeve. U kunt zich vooraf aanmelden bij de receptie. 
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Met Arriva naar Martiniplaza 

 

Speciaal voor u organiseert Arriva Touring en het Martiniplaza vier leuke voorstellingen voor 
een gezellige middag of avondje uit. Dit zal plaatsvinden in het najaar van 2020. De exacte 
dagen en tijden worden later bekend gemaakt.   

 
De volledig verzorgde voorstellingen zullen conform richtlijnen  
van het RIVM worden georganiseerd. U wordt gehaald en gebracht 
in een luxe touringcar en ook tijdens de voorstelling wordt u van een 
hapje en drankje voorzien. Er wordt rekening gehouden met de 
geldende hygiënemaatregelen en de juiste afstanden tussen de 
stoelen. Ook mensen die minder goed ter been zijn kunnen de 
voorstelling bezoeken.  

 
Eén van de mogelijke voorstellingen is het 
theatherconcert ‘De Grote Drie’: een productie 
die juichend werd ontvangen, veelvuldig is 
genomineerd en reeds is onderscheiden met 
een Musical Award voor ‘beste musical’. Het 
betreft een fictief verhaal over de drie grote en 
unieke theatervedettes Adèle Bloemendaal, 
Conny Stuart en Jasperina de Jong. 
  
We volgen de drie diva’s in aanloop naar een gezamenlijk concert dat er in het echt nooit was, 
maar dat we wel graag hadden willen zien. In deze concertante versie concentreren we ons 
op dit concert. De drie actrices vertolken in hun character ‘hun’ grootste successen. Cast: Ellen 
Pieters (Adèle), Frédérique Sluyterman van Loo (Conny) en Hanneke Drenth (Jasperina).  
 
DIT KUNT U VERWACHTEN 
Bij alle geheel verzorgde middagen/avonden is inbegrepen:  

• Entree voorstelling in Martiniplaza 
• Vervoer per touringcar (heen en terug) 
• Tarief tussen € 40,- en € 70,- 

De voorstellingen, data en tijden worden op een later moment bekend gemaakt.  
 

Interesse?  
Indien u interesse heeft in het meegaan met één van deze voorstellingen, kunt u dit alvast 
kenbaar maken via de receptie van De Leyhoeve.  U verplicht zich hiermee niet tot meegaan. 
Wij willen enkel weten of er voldoende animo is.  
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Kom kijken naar het volgende meesterwerk 

 
Eindelijk is het zover: er wordt weer een Leyhoeve Meesterwerk gepresenteerd! Dit zal 
gebeuren op vrijdag 2 oktober om 17.00 uur. Kom kijken hoe de Jeu de Boules Club in een 
kunstwerk geplaatst is. Welk kunstwerk het betreft, zal tijdens de presentatie worden 
onthuld. U krijgt tevens het antwoord op de prangende vraag wat er in het gras te zien was 
(zie foto en vorige nieuwsbrief). Graag tot ziens op 2 oktober aanstaande!  
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Huishoudelijke mededelingen    
 
 

Werkzaamheden Boumaboulevard 
Op maandag 28 september aanstaande wordt er gewerkt aan een 
afwateringsgoot op de Boumaboulevard. Deze goot veroorzaakt 
momenteel geluidsoverlast op het moment dat er verkeer overheen 
rijdt. Daarom wordt de afwatering op deze plek aangepast.  
  
Tussen 9.00 en 17.00 uur zal er steeds één rijbaan van de Boumaboulevard zijn afgesloten. 
Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs de werkzaamheden. Op woensdag 16 
september en donderdag 17 september worden in de aanloop naar dit werk voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. Hier zal het verkeer geen hinder van ondervinden.  
  

Uw eigen huisnummer voor een juiste adressering 
Bent  u pas net bij De Leyhoeve komen wonen? Dan willen wij u 
vragen om bij het doorgeven van uw adreswijziging óók uw eigen 
huisnummer door te geven. Het algemene huisnummer van De 
Leyhoeve hoeft u hierbij niet te benoemen.  
 
Mocht u post ontvangen waarbij uw eigen huisnummer ontbreekt, 
wilt u dit dan doorgeven aan de afzender? Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking!  

 

Fietsen in de parkeergarage  
De  fietsenrekken in de parkeergarage staan momenteel erg vol. We begrijpen dat het 
hierdoor lastig is om hier een plekje te vinden en dat er veel fietsen op de verkeerde plaats 
worden neergezet. Er staan bijvoorbeeld regelmatig fietsen naast de lift en het trappenhuis.  
 
In verband met veiligheid is het niet de bedoeling dat er hier 
fietsen worden geplaatst. Daarom vragen wij u om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van uw eigen berging of eventueel 
van de bewaakte fietsenstalling bij het station. 
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Winnaar puzzel Leynieuws NR.9 
 
De oplossing voor de puzzel in de Leynieuws NR.9 was: fitnessruimte 
 

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

 
Mevrouw Lidy Benten 
 
Van harte gefeliciteerd! Bij de 
horeca ligt een heerlijke fles wijn 
voor u klaar. U kunt deze uiteraard 
ook tijdens de lunch of het diner 
bestellen. Geniet van deze prijs!  

 
 
 
 

Wist u dat… 

 
… de opbrengt van de collecte voor het KWF Kankerbestrijding €119,50 is geweest?  
Hartelijk dank voor de donaties! 

 
… u beter geen etenswaren op het balkon of in de kelder kunt bewaren? Dit kan namelijk 
ongedierte aantrekken. 
 
… ‘de beste slag’ tijdens de golfclinic is gewonnen door Albert Elzinga? 
 
… in de week van 5 oktober de parkeergarage machinaal wordt schoongemaakt? De planning 
hiervoor volgt binnenkort. Houd hiervoor uw mail in de gaten. 
 
… het keukenteam ieder weekend zorgt voor zelfgemaakt gebak?  
 
… het mandje voor de herhaalrecepten weg is bij de receptie? U kunt uw herhaalrecepten 
voortaan in de brievenbus van de apotheek (258-M) deponeren. 
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Ingezonden           

 
KUNST- & CULTUURCLUB   
Leyhoeve excursie naar Klooster Yesse 
  
Met een groepje van twaalf personen uit De Leyhoeve 
komen we per fiets, scootmobiel of wandelend aan bij 
het bezoekerscentrum van het Cisterciënzer 
Vrouwenklooster Yesse. Zó dichtbij is de plek van dit 
Groningse erfgoed, op de grens van Groningen en 
Haren.  
 
We zitten gezellig in de zon, op anderhalve meter 
afstand, in de tuin. Met grote informatieve posters als 
illustratie, vertelt initiatiefneemster Annemieke Bos 
bevlogen het verhaal van de geschiedenis. Zij woont 
vanaf haar vierde op de plek van de kerk van het 
klooster en toen ze op latere leeftijd eenmaal 
geïnteresseerd raakte was het eind zoek! Al meer dan 
twintig jaar heeft ze (aanvankelijk spaarzaam 
beschikbare) informatie verzameld. De afdeling 
Archeologie van de RUG doet sinds 10 jaar regelmatig 
opgravingen, en er zijn talloze samenhangende - te 
bezichtigen - bewijzen gevonden voor de geschiedenis 
zoals ze die nu aan ons vertelt.   
 
Het niet onaanzienlijke klooster werd in 1215 gesticht toen tijdens het vierde concilie van 
Lateranen werd besloten dat vrouwenkloosters autonoom mochten bestaan.  
 
Gegoede families uit Groningen stuurden hun jonge dochters om zich te wijden aan het 
kloosterleven. Het was soms ook een erekwestie tussen de families, dus of de meisjes zelf 
altijd kozen voor de drie eeuwige geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid valt te 
bezien… 
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Veel interessants viel te melden over het 
leven van de nonnen, hun inkomsten, hun 
landbebouwing van maar liefst 3000 hectare 
en hun inzichten in latere eeuwen in 
noodzakelijke waterbeheersing.  
 
Maar ik besluit met het noemen van het einde 
van het Yesse tijdperk: het begin van de 
Reformatie waardoor de Katholieke zusters in 
1589 vluchtten naar een vluchthuis in de stad 
Groningen. Daarnaast luidden rond 1594 
oorlogen, plunderingen en inkwartiering van 
soldaten het begin in van de teloorgang van 
het klooster. 
  
Een bezoek aan het bezoekerscentrum van klooster Yesse (www.kloosteryesse.nl) is werkelijk 
aan te raden. Het terrein met het documentatiegebouwtje is goed toegankelijk. Er zijn 
regelmatig rondleidingen en er worden kloosterwandelingen georganiseerd.   
 
Een volgende rondleiding bijwonen? Voor een volgende Leyhoeve-rondleiding zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Bij belangstelling kunt u een e-mail sturen naar de Kunst- & 
Cultuurclub Leyhoeve via k.c.leyhoeve@icloud.com. 

Ineke Wekker 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
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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 Zorg  
 
Leerlandschap 
 
Op 31 augustus is bij Leyhoeve Zorg, locatie Groningen, Leerlandschap de Leyhoeve van start 
gegaan. Samen met 3 ROC’s (Alfa College, Noorderpoort College en Menso Alting College) is 
dit mooie nieuwe project opgezet. 
 

Wat houdt dit precies in?  
Er zijn in totaal 17 BOL stagiaires geselecteerd. Zij gaan leren en stage lopen binnen Cluster 3. 
De lesdagen worden coachdagen genoemd. De 17 studenten zijn in 2 groepen verdeeld.  
Eén groep van 9 stagiaires krijgt op maandag en dinsdag coachdagen en de andere groep van 
8 stagiaires krijgt op donderdag en vrijdag coachdagen. Er zijn stagiaires van verschillende 
opleidingen (HZW, MVZ en VPK) en ook zitten zij in verschillende leerjaren. Per week lopen de 
stagiaires - naast de 2 coachdagen - 20 uur per week stage en werken dan alle diensten mee: 
huiskamerdiensten, zorgdiensten, dagdiensten en avonddiensten. 
  

De stagiaires gaan samen leren aan thema’s en 
vanuit een thema worden leerstenen opgebouwd. 
Ieder niveau heeft hierin zijn eigen leerlijn; dit wordt 
‘Hybride Leren’ genoemd. 

 
De vakanties van de stagiaires zullen verspreid zijn 
over het schooljaar. Stagiaires hebben dus niet de 
standaard schoolvakanties vrij, maar overleggen met 
elkaar wie wanneer vakantie heeft. 

  
De introductieweek stond in het teken van De Leyhoeve en de stagiaires. Je kunt hierbij 
denken aan: de theorie van Anneke van der Plaats, 'Positieve Gezondheid' van Machteld 
Hubert, de missie en visie van De Leyhoeve en uitleg van Nedap. Ook werd er een speurtocht 
binnen De Leyhoeve georganiseerd. 
  
Inmiddels heeft het Leerlandschap al volop positieve aandacht in de media gekregen. Wij 
wensen de stagiaires, Leercoach Rennie Jansen, de werkbegeleiders en alle andere 
betrokkenen veel leer-/werkplezier en succes! 
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OPROEP 
Nieuwe leden Cliëntenraad Leyhoeve Zorg      

 
	
De cliëntenraad (CR) is op 30 september 2019 van start gegaan. De huidige leden van de CR 
zijn: Marian Jansen (namens reguliere appartementen), Alie Hiddema (regulier), Anton van 
Balen (regulier), Joop Walters (regulier), Ron Guichard (mantelzorger namens bewoners van 
de zorgsuites) en Wim Meijer (ook mantelzorger).   
 
Taken van de cliëntenraad 
Een belangrijk deel van het werk in het eerste jaar bestond uit 
procedures, verdiepen in de zorgmaterie en overleg over 
algemene Leyhoeve zaken en de coronacrisis. 
  
Verder bestaat het takenpakket van de cliëntenraad (CR) uit:  

§ De CR is als wettelijk verplicht orgaan een serieuze gesprekspartner van de bestuurder 
van een Zorgorganisatie. 

§ De CR behartigt de belangen van alle cliënten (bewoners met zorgvraag) en/of hun 
vertegenwoordigers door invloed uit te oefenen en (financiële) controle uit te voeren 
op het beleid van de zorgverlener. 

§ Om dat goed te kunnen doen, kent de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg 
(WmcZ) aan de cliëntenraad een aantal rechten toe zoals het recht op informatie en 
het adviesrecht. Dat betekent dat de CR recht heeft op tijdige informatie over de 
geplande reorganisaties en over financiële zaken. 

 
 

 
 
 

 
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 of 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 u thuis voor een vervolgsafspraak. U bent van harte welkom!  

 
 

 Dorien Koopsen | Wijkverpleegkundige   
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§ De CR is lid van het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) waardoor de leden 
gemakkelijker deel kunnen nemen aan cursussen bedoeld voor een meer 
professioneel functioneren van de CR. Tevens kan de CR een beroep doen op de daar 
aanwezige kennis van diverse deskundigen voor advies bij bepaalde problemen. 

§ De CR is aanwezig bij de (jaarlijkse) bespreking tussen het Zorgkantoor Menzis en de 
bestuurder van Leyhoeve Zorg. Het Zorgkantoor stelt, evenals de bestuurder, de 
aanwezigheid en inbreng van de CR hierbij zeer op prijs. Bijvoorbeeld wordt het 
jaarlijks Kwaliteitsplan besproken, waarbij ook de visie en bijdrage van de CR aan de 
orde komt. 

§ De CR heeft meerdere keren per jaar overleg met de bestuurder en onderling overleg. 
§ De CR heeft minimaal 1 x per jaar overleg met de Raad van Toezicht en de 

ondernemingsraad (OR). 
§ De CR is actief en zeer nauw betrokken bij de beweging Radicale Vernieuwing 

Verpleeghuiszorg. Inmiddels is er een kernteam binnen deze beweging gevormd 
waarvan De Leyhoeve een van de actieve deelnemers is. 

 
De CR van Leyhoeve Zorg Groningen heeft over gezamenlijke 
zaken overleg met de CR Leyhoeve Zorg Tilburg.  
 

Oproep nieuwe leden  
Er bestaat een rooster van aftreden van de leden. De 
volgende leden treden af en zijn niet herkiesbaar: 
Marian Jansen en Joop Walters. 
 
De hoeveelheid werkzaamheden maken het noodzakelijk dat 
we een CR van 7 personen willen vormen. Daarom zijn we voor 
het komend jaar op zoek naar een 3-tal nieuwe CR-leden.  
 
Reguliere bewoners en mantelzorgers die affiniteit hebben met enige van de volgende zaken 
zouden we graag in de CR opgenomen zien: Het wel en wee in de zorgafdeling • Contact met 
de overige mantelzorgers • Financiën • Eten en drinken • Gezondheid, veiligheid en hygiëne 
• Zorgproblemen van reguliere bewoners • Wijkverpleging in de reguliere appartementen • 
Recreatiemogelijkheden/ontspanning voor de cliënten • Secretariaat • Reglementenkennis.  
 
In de periode vanaf nu tot 30 oktober 2020 kunnen belangstellenden zich aanmelden via: 
clientenraad.groningen@leyhoeve.nl.  
 
Marian Jansen (Voorzitter) & Joop Walters (Secretaris) 
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Horeca Nieuws   
 

Nieuwe kaart per 1 oktober 
 

Met ingang van 1 oktober aanstaande is er weer een nieuwe menukaart en kunt u weer 
genieten van nieuwe lunch- en dinergerechten in onze Brasserie. Uiteraard zullen ook de 
wildgerechten niet ontbreken! Binnenkort kunt u deze nieuwe kaart in uw brievenbus 
verwachten, zodat u de gerechten op uw gemak kunt bekijken.  
 

 
 

 

 
 

Maandbuffet | Lekker Wild 
 

Zoals u van ons gewend bent, 
verzorgen wij op 30 oktober 
aanstaande weer een maandbuffet. 
Het thema van het buffet is dan 
‘Lekker Wild’, oftewel - passend bij 
het jaargetijde - presenteren wij u 
heerlijke wildgerechten. Graag 
vooraf reserveren. € 22,50 p.p. 
(bewonerstarief) 
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Ideeën |  
Kerst & Jaarwisseling  
 
Hoewel wij momenteel nog nagenieten van 
een prachtige nazomer, zijn wij ondertussen 
ook al bezig met de voorbereidingen voor 
Kerstmis en de jaarwisseling.  
 
Ook met de huidige maatregelen willen wij er 
graag voor zorgen dat u van een onbezorgde 
en culinaire Kerst in onze horeca kunt komen 
genieten.  
 
Heeft u suggesties of ideeën die wij in ons kerstaanbod kunnen meenemen? Dan ontvang ik 
deze graag per mail via camiel.nunesvaz@leyhoeve.nl. 
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Puzzel en win!  

Maak kans op een  
Bols cadeaupakket! 
Wilt u kans maken op cadeaupakket van Bols?  
Probeer dan onderstaande puzzel op te lossen.  
Veel puzzelplezier!  

 

Zweeds raadsel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes  
van bovenstaande oplossingsbalk. 
 
 
 
 
  

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.  
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Recept van de maand  

 
Door: Elka Hemmer 
 
 

Makkelijke en frisse kipsalade 
 
Een super eenvoudige maar ooooh zo lekkere 
salade, en nog gezond ook! (mits je je een beetje 
inhoudt met de tartaarsaus..) 

Dit heeft u nodig: 

• Kipfilet 
• Veldsla 
• Witte druiven 
• Pepita mix 
• Tartaarsaus van Devos & Lemmers (D&L) 
• Zout, peper  
• Eventueel wat knoflookboter 

 
 
Bereiding:  

• Snijd de kipfilet in stukjes en kruid dit met de zout, peper en eventueel het 
knoflookpoeder. 

• Bak de kipfilet goudbruin. 
• Pluk ondertussen de steeltjes van de veldsla en doe deze in een bak. 
• Snijd de druiven doormidden en roer deze door de sla. 
• Voeg naar smaak een hoeveelheid tartaarsaus toe aan de salade en roer erdoorheen. 
• Leg de gebakken kipfilet op de sla; dit kan zowel warm als koud. 
• Strooi als laatste de pepitamix  over de salade. 

En smullen maar! 

 

 

Eet smakelijk! 
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Agenda   
 

Uitgelicht  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
 
  

 
 

 
25 
Sep 

 
 

 
25 
Sep 

Dinerbuffet ‘Mediterraans’ | Een avondje genieten van heerlijk 
Mediterraans eten en live muziek!  Let op VOL = VOL. Reserveren kan 
bij de horeca.  
 

Lezing ‘Ontzorg je nabestaanden én jezelf’ | Ontzorg je nabestaanden 
én jezelf. Je hele boel prettig georganiseerd! Hóe fijn is dat? Voor nu 
en later, voor jezelf en voor je nabestaanden. Aanmelden kan vóór 18 
september aanstaande via info@deontluikenderoos.nl  

 

 
 

 

 
 

 
30 
Okt 

Maandbuffet ‘Lekker Wild’ |  Het thema van het maandbuffet in 
oktober is ‘Lekker Wild’. Hierbij presenteren wij u heerlijke 
wildgerechten. Graag vooraf reserveren. 
 
 

 

16 
Okt 

 
 

01 
Okt 

 
 

Nieuwe menukaart | Met ingang van 1 oktober aanstaande is er weer 
een nieuwe menukaart en kunt u weer genieten van een nieuwe 
lunch- en dinergerechten in onze Brasserie! 
 

 

Presentatie magnetische sieraden | Informatieve bijeenkomst over 
‘Energetix sieraden’. In alle sieraden zijn magneten verwerkt, die 
klachten van allerlei aard kunnen verminderen en u een beter gevoel 
van welzijn geven. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

28 29 30 01 02 03 04 
9.30-10.15  
Aquafit 
13.00-14.00 
FysioFitness 
14.00 -16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

10.00-13.00 
Biljart 
10.00|11.00 |13.00 

FysioFitness 
11.00-12.00 
Digiclub 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 

9.30 & 11.00 
Yoga 
10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00 
Boraco 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub  
Nieuwe 
menukaart 

12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
13.00-14.00 
FysioFitness 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 
17.00 
Presentatie 
Leyhoeve 
Meesterwerk 
 
 

  

05 06 07 08 09 10 11 
09.30-10.15 
Aquafit 
13.00-14.00 
FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Digiclub  
10.00|11.00 |13.00 

FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 

9.30 & 11.00 
Yoga 
10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub  

12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
13.00-14.00 
FysioFitness 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 
 

  

12 13 14 15 16 17 18 
09.30-10.15 
Aquafit 
13.00-14.00 
FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

10.00-13.00 
Biljart 
10.00|11.00 |13.00 

FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 

9.30 & 11.00 
Yoga 
10.00-13.00 
Biljart 
10.00  
Muziek OMY 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00 
Boraco 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
13.00-14.00 
FysioFitness 
14.00-17.00 
Presentatie 
Energetix sieraden 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 

  

19 20 21 22 23 24 25 
09.15-10.15 
Aquafit 
13.00-14.00 
FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Digiclub 
10.00|11.00 |13.00 

FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 
 

9.30 & 11.00 
Yoga 
10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
13.00-14.00 
FysioFitness 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 
 

  

 
 

Maandkalender                Oktober 2020 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

26 
09.15-10.15 
Aquafit 
13.00-14.00 
FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

27 
10.00-13.00 
Biljart 
10.00|11.00 |13.00 

FysioFitness 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Handwerkclub 

 

28 
9.30 & 11.00 
Yoga 
10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Koffie-uurtje 
14.00 
Boraco 
14.00-16.30 
Biljart 

 

29 
10.00-13.00 
Biljart 
11.15-12.00 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

30 
12.00-14.00 
Pannenkoekendag 
13.00-14.00 
FysioFitness 
17.00-18.30 
Bewonersborrel 
18.00 
Einde van de 
maand buffet 
‘Lekker Wild’ 

 

31 01 

 

Maandkalender (vervolg)              Oktober 2020 

 
 

 
 

 

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 

 


