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Beste bewoners, 
 

De afgelopen weken worden we belaagd met allerlei berichten rondom de tweede golf: 
een stijgend aantal besmettingen, dalende IC-capaciteit, sluiting van de horeca, 
oplichtingen… En naast de tweede golf ook nog eens gure herfstvooruitzichten.  
Allemaal negatieve berichten, de realiteit en belangrijk, maar soms zou ik wel eens de 
krant opzij willen leggen en de radio en TV uit willen zetten. Gewoon om weer de 
positiviteit te kunnen voelen stromen. Want naast al deze ellende zijn er gelukkig ook 
mooie momenten en berichten die helaas overschaduwd worden door andere berichten. 
Vandaar dat ik dit voorwoord maar eens ga gebruiken om positieve berichten te 
onderstrepen, in de hoop dat ik u allen hiermee een warme golf van positiviteit bezorg.   
 

De laatste stralen van de nazomerzon zijn nog net voelbaar, maar we zien vooral dat het 
volgende jaargetijde tevoorschijn komt. De kleuren van de bladeren, de geur van vochtige 
aarde… Herfst! De tijd van ‘cocoonen’ is aangebroken. Cocoonen… een woord dat dit jaar 
meer betekenis en bekendheid heeft gekregen. Want het effect van een lockdown is dat 
we meer thuis zijn en daarom ook meer kunnen (en moeten) genieten van onze eigen 
leefomgeving. Van uw eigen appartement, maar ook van de sfeer die in ons prachtige  
Woonlandschap leeft. De sfeer van warmte, gezelligheid en saamhorigheid.  
 

Want we bevinden ons allen in dezelfde situatie. Hoe mooi is het dan als we gezamenlijk 
oplossingen aanvliegen, zoals ik onlangs heb ervaren met onze huurdersvereniging. Een 
heel plezierig gesprek over hoe we de mondkapjes en richtlijnen rondom corona het 
beste binnen ons Woonlandschap kunnen vormgeven. Heel fijn hoe we op deze 
momenten zien en ervaren hoe iets handen en voeten krijgt wanneer je gezamenlijk 
ergens je schouders onder zet. Opeens mondt dan iets uit in een gezamenlijke deler waar 
iedereen achter staat en wat daardoor door velen van ons gedragen wordt. #bedankt! 
 

Eenmaal in het positieve denken vallen mij meteen meer voorbeelden te binnen. Zoals 
een bewoner die appels plukt voor onze keuken om hier appeltaart mee te bakken, en 
deze uit te delen aan onze bewoners (ik zie nu al uit naar het heerlijke resultaat). Of het 
leuke interview in de Oosterpoorter met één van onze bewoners. En een bewoner die 
aangeeft dat hij een auto heeft en best iemand van A naar B zou willen brengen wanneer 
diegene geen auto meer heeft. Allemaal mooie tips die ik krijg om zaken hier nog leuker 
of praktischer te maken. Kortom… vanuit een positieve denkwijze ziet de wereld er 
meteen een stukje vrolijker en lichter uit! 

 
 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 

 

 
 
 

Voorwoord  
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Algemeen 

 
 
 
 

Het Bewonersportaal  |  Kent u het al?  
  
Op het zogenaamde ‘Bewonersportaal’ op onze website vindt u onder andere de meest 
actuele bewonersgids, belangrijke telefoonnummers, instructies voor tijdens noodsituaties,  
informatie over zorg, alle edities van Leynieuws en nog veel meer. Veel bewoners kennen het 
portaal al en nemen er regelmatig een kijkje, maar de afgelopen tijd hebben we ook gemerkt 
dat er bewoners zijn die niet (goed) op de hoogte zijn van het portaal en/of het niet gebruiken. 
Mocht u het portaal nog niet bezocht hebben, neemt u dan toch eens een kijkje. Via het 
Bewonersportaal heeft u als bewoner van De Leyhoeve namelijk alle belangrijke en actuele 
informatie altijd bij de hand. 
 

Zo komt u op het Bewonersportaal: 
1. Ga naar www.leyhoeve.nl  
2. Kies voor de locatie ‘Groningen’.  
3. Rechtsboven op deze pagina kunt u naar het blokje met ‘Login’ gaan en hierop klikken. 

Gebruikt u een mobiele telefoon? Dan vindt u ‘Login’ mogelijk onder ‘Menu’ (helemaal 
onderaan).  

4. U komt nu op de inlogpagina van het Bowonersportaal. Hier moet u een wachtwoord 
invullen: 9723ZA (uw postcode). Klik vervolgens op enter. 

5. U bent nu binnen op het Bewonersportaal. Via de verschillende tegels kunt u alle 
informatie raadplegen. 
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Wees alert voor ‘spoofing’ 
De laatste tijd horen wij steeds meer verhalen over geraffineerde fraude via de telefoon.  
Het zogenaamde ‘spoofing’.  
 

u wordt plotseling gebeld door een 
bankmedewerker die vertelt dat er een 
groot bedrag naar een nog niet eerder 
gebruikte rekening is overgeboekt. Hij weet 
u over te halen om via internetbankieren in 
te loggen en deze opvallende overboeking 
te bekijken. Maar ondertussen wordt er live 
bij u meegekeken door een crimineel die 
middels uw inlogcodes uw bankrekening 
kan plunderen.  

 
Of u ontvangt een What’sApp-bericht van een bekende of naaste die aangeeft dat hij zijn 
mobiel kwijt is en uw hulp nodig heeft: of u even via een ‘tikkie’ een klein bedrag kunt 
overmaken? 
 
Wie kent deze verhalen inmiddels niet? En wie kent niet dat gevoel van ‘mij overkomt dit niet 
want ik let altijd goed op’. Helaas overkomt het toch velen. Criminelen zijn tegenwoordig heel 
geraffineerd en u moet van heel goede huize komen om alle trucs te doorzien. Wees dus extra 
alert in deze tijden en trek tijdig aan de bel als u onraad voelt. De meeste banken hebben 
hiervoor een eigen fraudedesk opgericht die snel en adequaat kan handelen.  
 
 

Carpoolen 
Vanuit een bewoner is het initiatief gekomen om 
met elkaar als bewoners te gaan carpoolen. 
Heeft u een auto en kan er af en toe iemand met 
u mee rijden? Of heeft u juist geen auto en heeft 
u er behoefte om een keer met iemand mee 
ergens naartoe te rijden? Meldt u zich dan bij de 
receptie.  
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Vrij biljarten 

Om teleurstelling bij niet-biljartleden te voorkomen is het idee ontstaan van het zogenaamde 
‘vrij biljarten’. Dit zijn vastgestelde momenten waarop iedereen, dus ook wanneer u geen lid 
bent van de biljartclub, vrij is om te komen biljarten. Dit kan alleen of met andere 
medebewoners. 

 

Vrije biljartmomenten (wekelijks): 
• Vrijdag (gehele dag) 
• Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 
• Maandagochtend tot 13.00 uur 
 
Biljartballen zijn verkrijgbaar bij de receptie.   
 
Omdat de biljartclub zelf het onderhoud van onze 
biljarttafel verzorgt, zou het fijn zijn als u (wanneer 
u uiteraard zelf geen biljartlid bent) een kleine 
vergoeding achterlaat voor het spelen. Hierbij kunt 
u denken aan bijvoorbeeld € 0,50 of € 1,- per spel. 
Bij de receptie staat hiervoor een potje. 

  
Om iedereen de kans te geven om te biljarten op deze vrije speelmomenten, benadrukken wij 
de regel dat elk potje ongeveer 30 minuten (of 20 stoten) mag duren. Hierna is het tijd voor 
een volgende speler. 
  
Winnaar puzzel Leynieuws NR.10 
 
De oplossing voor de puzzel in de Leynieuws NR.10 was: 

kwaliteit 
 

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

 

Mevrouw Marja Roos-Schröter 
 

Van harte gefeliciteerd! U kunt uw prijs ophalen bij de 
horeca.  

 

Geniet van deze prijs!  
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Huishoudelijke mededelingen    

 
Tips | Onderhoud appartement 

 

De herfst is weer aangebroken en dat betekent kortere dagen en 
kouder weer. Hierdoor wordt binnen zitten of juist genieten van 
het zonnetje - zodra deze er is - een verleidelijk idee. Maar er moet 
natuurlijk ook klein onderhoud worden verricht aan uw 
appartement en balkon. Met deze tips bent u straks helemaal 
verzekerd van een zorgeloze herfst! 
  
Omdat het steeds vochtiger wordt gaan uw deuren soms niet 
meer zo soepel open en dicht. Dit kunt u eenvoudig verhelpen 
door de deur eens af te stellen of de scharnieren en het hang- en 
sluitwerk te smeren.  

 
Ook is het goed om regelmatig de sifon in de badkamer en keuken te reinigen 
om verstopping te voorkomen. Ontkalk daarnaast regelmatig de perlatoren van 
uw kranen en de douchekop. Dit is belangrijk in verband met legionella.  
 
Tot slot is het natuurlijk fijn om een opgeruimd en schoon balkon te hebben, zodat u heerlijk 
van de herfstzon kunt genieten als deze zich laat zien. Uw balkon ziet er altijd netjes uit als u 
regelmatig: eventuele groene aanslag en bladeren verwijdert, uw balkon van binnen en van 
buiten wast (maar let hierbij wel op de veiligheid van uzelf) en alle vocht- en/of koudgevoelige 
items van uw balkon haalt en deze opslaat in uw berging. 
  
Wilt u uw appartement ook graag goed onderhouden, maar heeft u het druk met andere 
activiteiten of vindt u het gewoon prettiger om het te laten doen? Dan staan onze 
huismeesters graag voor u klaar!  

 

  
Totaalpakket | Najaarsonderhoudsbeurt woning en balkon 
Voor alle werkzaamheden die hierboven genoemd staan, kunt u via de receptie een afspraak 
inplannen. De kosten voor het totale pakket zijn € 95,- 
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Vaatwasser 

 

Graag willen we u erop attenderen dat het belangrijk is 
om de vaatwasser niet te openen terwijl deze een 
programma draait. De weerstand voor het openen van 
de deur is op dat moment te hoog waardoor de 
schroeven uit de spaanplaat getrokken worden. Het 
resultaat hiervan is dat de frontplaat van de 
vaatwasser loskomt van de klep. Wanneer dit het geval 
is, zal de leverancier van de keuken dit beoordelen als 
ondeskundig gebruik, waardoor het helaas niet binnen 
de garantie valt.  
  

Postbezorging 
Wanneer er een postbezorger in de hal bij de 
brievenbussen de post in uw brievenbussen aan 
het deponeren is, vragen wij u ook hierbij de  
1.5 meter afstand te handhaven. Wanneer de 
postbezorger in de buurt van uw postvakje staat, 
kunt u het beste op een later moment terugkomen. 
Ook als het druk is in de hal met andere bewoners 
geven wij dit advies. Om alle bewoners de kans te 
geven om hun post veilig te kunnen ophalen, 
vragen wij u om het bezoek aan de brievenbus zo 
kort mogelijk te houden.  

 

Afrekening Servicekosten 
 

Ondanks alle inspanningen achter de schermen 
hebben wij helaas de Afrekening Servicekosten  
over 2019 nog niet kunnen afronden. Deze zeer 
tijdrovende en tevens nauwkeurige klus wordt 
bemoeilijkt door langdurige ziekte in ons financiële 
administratie team. Wij hopen u over 3 weken te 
kunnen voorzien van betreffende afrekening. Onze 
excuses voor de vertraging. 
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Wist u dat?      

 
... de zon rond 23 september precies boven de evenaar staat, waardoor dag en nacht overal  
    op aarde even lang duren? 
 

... onze horeca momenteel uitsluitend geopend is voor bewoners van De Leyhoeve? 
 

... Erik Gunnink weer bij ons terug is in de Horeca?  
     Erik is momenteel bezig met de opleiding voor Horeca leidinggevende.  
 

… afgelopen week vele vloeren in ons Woonlandschap een grote najaarsbeurt hebben  
    gekregen? Applaus voor ons huismeester-team! 
 

... we een nieuwe BN-er in ons midden hebben?  
    Of heeft u het interview in de Oosterpoorter nog niet gelezen? 
 

... we in onze regio - in Uithuizermeeden - een klein museum hebben genaamd ‘Het  
    behouden Blik’, waar we onze Blikrijke historie kunt terugvinden? 
 

… het Groninger museum vanaf 14 november de primeur heeft met de tentoonstelling  
    ‘Unzipped’? Een bijzondere reis door de muzikale carrière en het leven van de Rolling  
    Stones? 
 

... er ontzettend veel mooie wandelroutes bestaan in het Groningse land? Heeft u een  
    bijzondere route ontdekt? Deel deze dan met ons, zodat we dit weer met andere  
    bewoners kunnen delen. 
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Leyhoeve Clubs 
 
 

TuinClub | Wij zoeken… 
… enthousiaste tuinmannen en tuinvrouwen.  
 

Over de tuinclub 

 

Als tuinliefhebbers vinden wij het heerlijk om in 
de buitenlucht te tuinieren. We werken alléén, in 
duo’s of in een groepje. Iedereen krijgt een stuk 
tuin toebedeeld. Het gaat om klein onderhoud 
van de tuinen rondom De Leyhoeve. Het groot 
onderhoud, zoals snoeiwerk, doet een tuinfirma. 

 
Wij houden van planten, want planten zijn ontzettend belangrijk. Want wist u dat planten veel 
meer doen dan alleen sfeer creëren? Ze zuiveren de lucht, verminderen stress (heel handig in 
deze tijden) en prikkelen creativiteit.  
 
Kortom: Wilt u volgend jaar al in het vroege voorjaar genieten van de buitenlucht? Wilt u uw 
creativiteit prikkelen door lekker buiten met de handen bezig te zijn? Genieten van de eerste 
zonnestraaltjes midden in het groen? Geef u dan snel op voor de TuinClub! Want komend jaar 
hebben we nog maar een paar plekken beschikbaar. Interesse? Meld u dan aan bij de receptie. 
 
 
 

Bibliotheek | Boeken met grote 
letters gezocht 
De bibliotheek beneden begint al aardig vorm te krijgen. 
Om de laatste planken te kunnen vullen zijn we onder 
andere op zoek naar boeken met grote letters. Heeft u 
nog boeken met goed leesbare grote letters liggen waar 
u niets meer mee doet? Dan horen wij dit graag!  
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Leyhoeve-richtlijnen 

Inmiddels zijn we allemaal alweer een beetje gewend aan dit nieuwe normaal van 1.5 meter 
afstand, mondkapjes enzovoort. Gelukkig hebben wij de mogelijkheid gekregen om de horeca 
voor onze bewoners open te houden. Ook mogen we De Leyhoeve Clubs openhouden. Echter, 
om dit te kunnen blijven doen hebben we uw medewerking nodig. 
 
We zien helaas nog te vaak dat er stoelen worden verplaatst, te veel toeschouwers zijn, meer 
dan vier personen aan tafel zitten en dat niet iedereen bij het drinken van een borrel een 
zitplaats neemt. 
 
Om te voorkomen dat we moeten ingrijpen, of zelfs nog erger - dat we de horeca alsnog ook 
voor onze bewoners moeten sluiten -, vraag ik u om onderstaande eenvoudige richtlijnen te 
lezen en deze ook met elkaar zo maximaal mogelijk proberen te handhaven: 
 

Mondkapjes 
• Voor alle algemene ruimtes geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen.  
• Zodra u een zitplaats heeft kunt u uw mondkapje weer afzetten. 
• Verlaat u uw zitplaats, dan vragen wij u om het mondkapje weer op te doen.  

 

Afstand onderling en maximale capaciteit 
• Te allen tijde is de richtlijn van 1.5 meter afstand van kracht. 
• Maximaal vier personen per tafel (dit geldt ook voor de leestafel in de lounge) 
• Maximaal 12 personen in de lounge van de bibliotheek.  

Voor deze 12 personen is hier een zitplaats aanwezig. 
• Maximaal 8 personen in de lounge van het biljart.  

Maximaal 2 biljarters rondom de tafel. 
• Stoelen mogen niet verplaatst worden. Helaas ook niet voor mensen uit 1 huishouden. 

Dit om heen-en-weer-geschuif en onduidelijkheid voor anderen te voorkomen.  
• Voor beide lounges geldt dat wij u verzoeken om zo snel mogelijk een zitplaats te 

zoeken en loopbewegingen te beperken. 
 
Ik realiseer me dat deze regels zeer streng klinken en zijn. Toch kunnen we alleen op deze 
manier ons Woonlandschap veilig houden en ervoor zorgen dat we de horeca open mogen 
houden en zo ook de sociale activiteiten doorgang kunnen vinden. 
 

Milou Buisman 
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Overzicht Leyhoeve Clubs 
 

Club Contactpersoon Mailadres/telefoonnummer 
BiljartClub Dhr. Kniesenburg l.kniesenburg@kpnplanet.nl 
HandwerkClub  Mw. Böcker anniebocker@gmail.com 
Kunst- & CultuurClub Mw. Spiekerman m.spiekerman@me.com 
DigiClub Dhr. Epema gepema@solcon.nl 
SjoelClub Dhr. Meijer 050-5341435 
BoracoClub Dhr. Wagensveld pwagensveld1@kpnmail.nl 
BridgeClub Dhr. & Mw. Hermanie miekevb@xs4all.nl 
KlaverjasClub* Dhr. van Balen info@jakowe-advies.nl 
TuinClub Milou Buisman milou.buisman@leyhoeve.nl 
Jeu de Boules Club** Dhr. Wim Wegman wimatg@gmail.com 

 
Voor een actueel overzicht van de dagen en tijden waarop de diverse Leyhoeve Clubs actief 
zijn, verwijzen wij u naar de kalender achterin de nieuwsbrief. 
 
*  In verband met corona is er bij de KlaverjasClub momenteel een ledenstop.  
**  De Jeu de Boules Club heeft momenteel een winterstop. 
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Zorg  
 

Leyhoeve Leerafdeling 
 
Begin september 2020 ging binnen De Leyhoeve Groningen de zogenaamde Leerafdeling van 
start. Een bijzonder traject waar wij erg trots op zijn en waarbij wij u graag willen meenemen 
in het leerproces van de stagiares. Daarom zal elke maand een stagiair zijn of haar ervaringen 
met u delen. Deze eerste keer een bijdrage van Niek op ’t Holt, 3e jaars student Mz/Vz 
(Maatschappelijke zorg/Verzorgende) aan het Noorderpoort College: 
 

“ Mijn ervaring als stagiair bij De Leyhoeve is tot nu toe geweldig. Naast leuke 
en begripvolle bewoners en collega´s vind ik de visie van de organisatie erg 
aansprekend, en daarom is het ontzettend fijn om hier te werken. In het begin 
moest ik een beetje wennen, omdat er in vergelijking met andere 
zorgorganisaties weinig druk op je staat en je veel tijd kunt besteden aan de 
bewoners. Ik sta 100% achter de wijze waarop De Leyhoeve de zorg en 
recreatie vormgeeft en ik hoop dat in de toekomst meer organisaties tegen 
mag komen met een vergelijkbare visie. 

 
Ik zou dan ook iedereen aanraden om hier te komen werken of stage te lopen, 
en te kunnen proeven van deze mooie vorm van zorg. De ervaring die je hier 
gaat opdoen met een zeer vernieuwende benaderingswijze van zorg neem je 
voor de rest van je leven mee.” 

 

Niek 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
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 altijd 
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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Bruidsmodeshow op de zorgafdeling 
 
Op donderdag 1 oktober jongstleden konden de bewoners van de zorgafdeling genieten van 
een ware bruidsmodeshow! Een flink aantal collega’s had de trouwjurk van zolder gehaald om 
deze te showen op de afdeling. 
 

Met inachtneming van de 1.5 meter-regel liepen de 
prachtige modellen (oftewel collega’s van de 

afdeling "#$%) in de meest mooie creaties langs de 
verschillende huiskamers. Hier werden ze met 

veel enthousiasme ontvangen. Bewoners 
wilden vooral ook weten van wanneer de 
jurken dateerden en er werden rijkelijk 
complimentjes uitgedeeld. Een middag die 
zeker voor herhaling vatbaar is! 
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Horeca Nieuws   

 

Feestdagen 
 

Al geruime tijd vraagt de coronacrisis een creatieve 
manier van denken en aanpak voor wat betreft onze 
gastvrijheid en dienstverlening. Ondanks de extra 
maatregelen die momenteel gelden, vinden wij het 
belangrijk dat u ook tijdens de feestdagen de 
mogelijkheid heeft om culinair te kunnen genieten. 

 

Daarom heeft ons keukenteam voor de Kerstdagen en 
de jaarwisseling alvast een aantal mooie ideeën 
uitgewerkt, zodat u ‘wellicht in een kleinere setting’  
de feestdagen toch op een ontspannen manier kunt 
doorbrengen. Op een later moment, wanneer deze 
ideeën vrijwel met zekerheid doorgang kunnen vinden, 
zullen we dit aan u communiceren.   

 

 
Alvast een tipje van de sluier:  
 
Saladeschotels & Gourmetpakketen 
Op 1e en 2e  Kerstdag ontzorgen wij u graag 
door middel van onze saladeschotels en/of 
gourmetpakketten. Heeft u geen eigen 
gourmetstel? Op verzoek verzorgen wij deze  
- tegen een kleine bijdrage - graag voor u! 

 
Kerst KookBox 
Liever zelf een mooi kerstmenu bereiden? 
Bestel dan onze Kerst KookBox met hierin alle 
ingrediënten en recepten voor een smakelijk 
3- of 4-gangenmenu.   

 



 
 
 

 15 Ley nieuws 
Groningen NR.11 2020 | 

 

 

Heerlijk diner bij u thuis 
 

Omdat wij momenteel alleen bewoners in de 
Brasserie mogen ontvangen, is het niet mogelijk 
om uw gasten mee te nemen naar de Brasserie. 
Wilt u toch heerlijk dineren in uw eigen 
appartement? Vanaf nu kan dat! U kunt zowel  
à la carte gerechten of de dagspecial bestellen.  
 

Zo bestelt u uw diner voor thuis 
U kunt uw bestelling dagelijks tot 19.30 uur doorgeven aan de horeca. Het diner kan 
vervolgens worden opgehaald. Wenst u dat wij de maaltijd bezorgen aan uw appartement?  
Dat is mogelijk tegen een vergoedig van €3,50.  

 
 
 
 

 

Landbrood 
Met ingang van 1 november aanstaande worden onze 
landbroden - dagelijks vers afgebakken door onze keukenbrigade 
- gepresenteerd bij de bar. Hier zijn de broden de gehele dag 
verkrijgbaar gedurende de openingstijden van de horeca.  

 
U hoeft dus niet meer van tevoren aan te geven of u gebruik wilt maken van de broodservice. 
Zijn de broden uitverkocht? Dan zullen wij op uw verzoek het gewenste brood voor u 
afbakken. Graag tot ziens! 

 
 

Openingstijden Horeca 

Graag informeren we u nog eens over de openingstijden van 
de horeca. De horeca is dagelijks geopend tussen 11.00 tot 
20.00 uur. Wij hebben ontheffing tot 20.00 uur. Dat betekent 
dat de horeca om deze tijd ook echt helemaal leeg moet zijn. 
 
Wilt u reserveren? Geef deze dan bij voorkeur door aan een 
medewerker van de horeca (vanaf 11.00 uur) of reserveer per  
e-mail via reserveringen-groningen@leyhoeve.nl 
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Maandbuffet |  
Winters genieten 
Zoals u traditioneel van ons gewend bent, verzorgen 
wij op vrijdag 27 november aanstaande weer een 
maandbuffet. Dit keer verzorgt onze keukenbrigade 
diverse soorten stamppot inclusief bijpassende 
garnituren. 
 
Vooraf serveren wij u aan tafel een huisgemaakte en 
goedgevulde erwtensoep of ossenstaartbouillon. En 
als dessert staat er een heerlijke winterse cheesecake 
van stoofperen en kaneelijs op het menu. 

 
Indien mogelijk zal tijdens het maandbuffet onze wijnpartner Dare Wines 
voor een interactieve invulling van deze avond zorgen, met het spel 
‘Dare Wines The Game’. Door het spelen van dit spel zet u een stap 
in de wondere wereld van sommeliers!  
 
Aanvang diner 18.00 uur 
Prijs per persoon € 22,50 
 
 
 

 

 
 

Bewonersborrel 

 

In verband met de huidige coronamaatregelen, 
hebben wij besloten om de bewonersborrel op 
vrijdagmiddag de komende weken niet door te 
laten gaan. Zodra de bewonersborrel weer 
doorgang kan vinden, brengen wij u hiervan op de 
hoogte.  
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Ingezonden 

 

Leyhoeve Meesterwerk 
In grote harmonie en vrolijkheid sloot een groepje 
kaartspelers met een dansje de fotosessie voor een 
nieuw Leyhoeve Meesterwerk af. Maar… zo ging het er 
niet de hele middag aan toe. Oh nee… eerder was er 
veel tumult en commotie te bespeuren en dreigden 
zaken bijna uit de hand te lopen. Wat er precies aan 
de hand was?  U kunt het binnenkort met eigen ogen 
zien! 
 
 

Voordat het fotomoment plaatsvond werden er kostuums bijeen gezocht en in elkaar genaaid, 
werden er pruiken uit de kast gehaald, en werden er hoeden, mutsen en attributen 
uitgewisseld… Iedereen was er druk mee bezig. En dat moest natuurlijk vastgelegd worden 
voor de nieuwsbrief! Fotograaf Marjolein moest er eveneens aan geloven: ook zij werd door 
een groepslid op de foto gezet (terwijl fotografen vaak niet voor niets áchter de camera staan) 
en naderhand in de groepsfoto gemonteerd. 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

Puzzel en win!  
Maak kans op een Hooghoudt Kopstoot 
cadeaupakket 
 
Wilt u kans maken op een Hooghoudt Kopstoot cadeaupakket? Probeer dan de 
puzzel op te lossen. Deze vindt u op de volgende pagina. Veel puzzelplezier! 

In verband met corona zal 
er deze keer geen grote 
presentatie plaatvinden. 
Uiteraard kunt u het 
meesterwerk binnenkort 
wel gewoon bewonderen. 
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Kruiswoord 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over  
naar de gelijkgenummerde vakjes van de 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 dit in bij de receptie.  
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Recept van de maand  
Door:  
Carola Huisman 
 
 

Bananenbrood 
 
 
Terwijl de bladeren weer van de bomen 
vallen en de regen tegen het raam aan tikt, 
duiken mijn oudste zoon en ik vaak de 
keuken in om iets lekkers te bakken. 
Variërend van een simpele kwarktaart tot 
gedetailleerde dinosauruskoekjes. Onlangs 
bakten we onderstaand recept, een heerlijk 
bananenbrood… en dat zonder toegevoegde 
suikers! Heerlijk, die geur van kaneel door 
het hele huis tijdens de herfstdagen… 

Ingrediënten:  150 gram volkoren speltmeel • 200 gram amandelmeel • 2 theelepels 
bakpoeder • 1 eetlepel koek en speculaas kruidenmix of 1 eetlepel kaneel • 4 rijpe bananen 
• 100 gram medjouldadels • 3 middelgrote eieren • 100 gram ongebrande pecannoten  

Benodigde materialen: bakpapier  •  cakevorm (30 cm)  •  keukenmachine 

Bereiding:  

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed de cakevorm met bakpapier. Zeef in een grote 
kom het speltmeel met het amandelmeel, bakpoeder en speculaaskruiden. Pel ¾ van de 
bananen en verwijder de pit uit de dadels. Maal de dadels en bananen fijn in de 
keukenmachine. Laat draaien en voeg dan een voor een de eieren toe. 

2. Hak de noten grof. Schep de bananenpuree en gehakte noten door het bloemmengsel en 
verdeel over de ingevette cakevorm. Halveer de laatste banaan in de lengte. Verdeel met de 
snijkant naar boven over het beslag en druk een beetje aan. Bak in ca. 35 min. gaar in het 
midden van de oven. Laat in ongeveer 2 uur afkoelen. 



 
 
 

 20 Ley nieuws 
Groningen NR.11 2020 | 

 

Agenda   
 

Uitgelicht 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

27 
nov 

 

Maandbuffet ‘Winters genieten’ | 
Deze maand staan er o.a. diverse 
soorten stamppot op het menu. 
Onze wijnpartner Dare Wines zorgt 
- indien mogelijk - voor een leuke 
interactieve invulling. 
 
 
 
 

 

 
 

 

1 
nov 

Dagelijks vers landbrood | Vanaf 
1 november aanstaande is ons 
dagelijks verse landbrood ook 
zonder bestelling verkrijgbaar.  
De broden liggen dagelijks voor u 
klaar bij de bar.     
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
02 03 04 05 06 07 08 
09.30-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Digiclub  
11.00 & 14.00 
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 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub  

12.00 – 14.00 
Pannenkoeken 
dag 
 

  

09 10 11 12 13 14 15 
09.30-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00 & 14.00 
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 
Boraco 
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 
 

12.00 – 14.00 
Pannenkoeken 
dag 
 

  
 
 

16 17 18 19 20 21 22 
09.15-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00-12.00 
Digiclub 
11.00 & 14.00 
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 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Sjoelclub 
14.00-17.00 
Bridgeclub 

12.00 – 14.00 
Pannenkoeken 
dag 
 

  

23 24 25 26 27 28 29 
09.15-10.15 
Aquafit 
14.00-16.30 
Biljart 
14.00-17.00 
Klaverjas 

10.00-13.00 
Biljart 
11.00 & 14.00 
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 
14.00 
Boraco 
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 

12.00 – 14.00 
Pannenkoeken 
dag 
18.00 
Wintersbuffet 
 

  

Maandkalender             November 2020 
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Meer informatie?  
www.leyhoeve.nl 

  

Wij maken Leynieuws Groningen 
 
HOOFDREDACTIE  |   Milou Buisman, Carola Huisman, Nienke Hoeksema 
VORMGEVING & EINDREDACTIE  |  Annemijn de Jong, Randall van Thiel 
 
CONTACT?  Mail naar info@leyhoeve-groningen.nl of bel 050 206 92 92    
 

 


