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Beste bewoners, 
 

Op de dag dat dit nieuwsbericht verschijnt is het alweer bijna december. December… 
feestmaand, wintermaand, lichtjesmaand. Enkele van de vele namen die door ons 
aan de maand december worden gegeven.  
 
December dankt zijn naam aan het Latijnse woord ‘decem’ wat ‘tien’ betekent. Dit 
woord verwijst dus naar de tiende maand, maar hoe kan dat? In onze kalendertelling 
is het immers de twaalfde maand. Best verwarrend eigenlijk. Toch is er een 
verklaring voor!  
 
Vroeger begon de kalender namelijk met maart, waardoor december de tiende 
maand van het jaar was. Later werden januari en februari toegevoegd aan de 
kalender, en werd december de twaalfde maand van het jaar. Ondanks dat ‘decem’ 
niet meer de tiende maand van de kalender was, bleef december toch december 
heten.  
 
Voor velen staat de decembermaand ook in het teken van Kerst, traditioneel  
gezien hét familiefeest van het jaar. Maar hoe dan dit jaar? Het gezellige samenzijn 
op deze dagen is even niet zo gewoon als voorheen…  
 
Het staat vast dat we de feestdagen anders moeten gaan vieren en invullen. Dat 
vraagt om een enorme dosis creativiteit, maar vooral ook om positiviteit. Oftewel 
spreekwoordelijk; laten we er samen voor zorgen dat het (kerst)glas niet half leeg, 
maar juist half vol is! 
 
Vanuit die gedachtegang ontpopt er zich bij mij opeens een idee: een Kerstestafette. 
We gaan er gewoon een aantal ‘Kerstdagen’ aan vastplakken. Ik stem voor tien 
dagen Kerst in plaats van twee, om op die manier toch met elkaar Kerst te kunnen 
vieren. Laten we deze maand extra uitpakken in sfeer en beleving, en er met z’n allen 
toch een onvergetelijke Kerst van te maken. 
 
Ik moet eerlijk bekennen dat er bij mij, terwijl ik mezelf voor deze Leynieuws  
verdiep in de rijke historie en verhalenbundels die er over Kerst te vinden zijn,  
de kerstkriebels opkomen. En ik heb mezelf hierna voorgenomen om de ouderwetse 
traditie, om pas de dag na Sinterklaas te starten met de kerstversiering, te verruilen 
voor iets nieuws. Nu met alle ‘Pietendiscussies’ en de ‘coronastilte’ is het hier de 
hoogste tijd voor… een nieuwe traditie; de ‘Pre-kerst-toast’ op 1 december om  
01.12 uur. Als startsein voor het optuigen van mijn eigen kerstboom en het 
omtoveren van mijn huis tot een waar winterwonderland. Doet u ook mee? 

 
 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 

 

 
 
 

Voorwoord  
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Algemeen 

 
 
 
 

Kerstweetjes  |  Door Milou  
  
In het voorwoord gaf ik al aan dat ik me heb verdiept in de historie en verhalen met betrekking 
tot het Kerstfeest. Hieronder een lijst van leuke intressante kerstweetjes die ik tijdens mijn 
zoektocht ben tegengekomen:  
 

• De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510 en wel uit 
het plaatsje Riga in Letland. Hier was de versierde boom het 
middelpunt tijdens het heidense midwinterfeest. Jonge 
mannen en vrouwen dansten eromheen en op de laatste 
feestdag werd de boom verbrand.  
 

• De elektrische kerstlampjes zijn uitgevonden door een 
vriend van Edison in 1882. Hij plaatste dat jaar als PR-stunt 
een boom in zijn woonkamer met 80 rode, witte en blauwe 
lichtjes. Pas rond 1930 kwamen de lichtjes betaalbaar en 
beschikbaar gesteld voor de ‘gewone’ mens. 

 
• In Polen en de Oekraïne hangen ze niet alleen kerstballen in de kerstboom, maar ook 

nepspinnen. Dit zou volgens een oude legende geluk brengen. Brrr…, ik moet er niet 
aan denken!  

 
• Ieder jaar worden er speciaal voor Kerst  
  zo’n 60 miljoen kerstbomen gekweekt. 
 
• De kans op een witte Kerst is helaas  
  maar 7%. Deze berekening is gemaakt op  
  basis van de periode 1900-2015. In deze  
  periode hebben we in Nederland slechts  
  acht keer een officiële witte Kerst gehad. 
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• Het bekendste kerstliedje ‘Jingle Bells’ was oorspronkelijk bedoeld 
voor Thanksgiving, is in 1857 geschreven door James Pierpont en heette 
oorspronkelijk ‘One Horse Open Sleigh’. 
 
• Volgens een lijst van de Forbes - fictieve rijkste personen - prijkt de 
Kerstman op nummer één (1651-jarige leeftijd, geschatte waarde is 
oneindig, wordt naar verluidt geteisterd door exorbitante rijkdom en 
maakt jaarlijks een cadeautrip rond de wereld in een vergeefse poging er 
iets van kwijt te raken). Andere personen in deze lijst zijn: Dagobert Duck 
op nummer zes (80-jarige leeftijd, staat bekend om zijn liefde voor 
geldzwemmen, maakt neefjes Kwik, Kwek en Kwak zeer waarschijnlijk tot  
erfgenaam); Willy Wonka op nummer 10 (Leeftijd onbekend, geschatte 
waarde 2,6 miljard, hard getroffen door de suikervrije dieettrend, 
momenteel door Britse autoriteiten verdacht van het smokkelen van 
illegale snoepwaar uit Oompa Loompaland.’) en; Scrooge  op nummer 
twaalf  (Leeftijd onbekend, kortstondig van zijn ondernemerspad geraakt 
door een filantropische fase in zijn leven, nu weer ‘back in business’, 
levenslange single met sterke paranormale inborst, want gelooft dat zijn 
huis wordt geteisterd door geesten). 
 

 
 

Winnaar puzzel 
Leynieuws NR.11 
 
De oplossing voor de puzzel in de Leynieuws 

NR.11 was: samen 
 

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

 

Mevrouw Gé Timmer 
 

Van harte gefeliciteerd! U wint een Hooghoudt 
Kopstoot cadeaupakket. Dit kunt u ophalen bij 
de horeca. 
  

Geniet van deze prijs!   
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Bericht vanuit MC Helperpark 

De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat er 
onduidelijkheid bestaat over de toegang tot de 
huisartsenpraktijk. De praktijk is op werkdagen 
geopend tussen 8.00 en 17.00 uur en u kunt nog 
steeds terecht op ons spreekuur. Door de corona-
epidemie zijn wij, voor uw en onze veiligheid, 
genoodzaakt goed te registeren wie er in de praktijk 
aanwezig zijn. De huisartsen zien immers ook 
patiënten met corona. Dit is de reden dat u ook niet 
(meer) rechtstreeks de praktijk in kunt wandelen.  

 
Heeft u een afspraak? Belt u dan even aan bij de 
voordeur. Het kan soms even duren voordat de deur 
geopend wordt, bijvoorbeeld omdat de assistente  
aan het telefoneren is of met het spreekuur bezig is. 
Wij vragen hiervoor uw begrip.  

 
Daarnaast heeft de telefonische bereikbaarheid een tijd te wensen over gelaten. Onze excuses 
hiervoor. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij sinds half oktober een nieuwe 
telefooncentrale hebben, waardoor u minder lang in de wachtrij zult staan. De belasting aan 
de telefoon is op dit moment echter wel groter vanwege corona, dus kan het soms zijn dat u 
toch even moet wachten. Is er een noodsituatie? Kiest u dan ‘optie 1’ en u wordt direct 
geholpen.  
 
Vriendelijke groet, 
 

Medewerkers | Medisch Centrum Helperpark 
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Huishoudelijke mededelingen    

 
Batterijen rookmelders 

Eén keer per twee jaar dient u de 
batterijen van de rookmelders in uw 
appartement te vervangen. Wanneer de 
batterijen vervangen moeten worden, 
komt er een hard piepend geluid uit de 
rookmelders. 
 
Wilt u dit voor zijn? De huismeesters 
kunnen de batterijen voor u vervangen 
voor € 18,- (inclusief nieuwe batterijen).  
 
Dit tarief geldt voor alle appartementen vanaf de begane grond t/m de 5e verdieping en geldt 
voor beide rookmelders. Voor appartementen op de 6e etage geldt een ander tarief - op 
aanvraag - in verband met het hoge plafond. Om de batterijen te laten vervangen kunt u een 
afspraak maken bij de receptie. 
 
 

 

Parkeren voor bezoekers 
Momenteel werken wij aan een nieuwe oplossing voor de bezoekersparkeerplaatsen.  
Nu moeten bezoekers eerst de auto parkeren op de ‘10-minuten-parkeerplaats’ en een 
parkeertag ophalen bij de receptie. Helaas komt het vaak voor dat aan het einde van de dag 
de tag niet is ingeleverd. Kortom: een onwenselijke situatie. Om die reden zijn we bezig met 
een andere werkwijze, via een intercom bij de inrit en lift C. Zodra de werkwijze en de 
benodigde apparatuur gereed zijn, zullen we u hierover uiteraard informeren. 

 
Tot die tijd vragen we u om de parkeertags zo snel mogelijk weer in te leveren 
als uw bezoek weg is. Omdat het na 20.00 uur niet meer mogelijk is om een tag 
in te leveren bij de receptie, vindt u hiervoor een tijdelijke brievenbus bij lift C. 
Dit geldt alleen voor de tags die na 20.00 uur niet ingeleverd kunnen worden, 
en dus niet voor overdag. 
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Stroomstoring | Wat nu? 

 
Als er zich onverhoopt een stroomstoring 
voordoet, is het prettig als u goed bent 
voorbereid. Hieronder een aantal handige tips: 
 

• Zorg ervoor dat u zaklampen in huis 
heeft en leg deze op strategische 
plaatsen, zodat u er in geval van nood 
altijd makkelijk en snel bij kunt.  
Ook beschikken de meeste mobiele 
telefoons tegenwoordig standaard over 
een zaklampfunctie. En anders kunt u 
deze via de appstore downloaden. 
 

• Zorg dat u altijd waxinelichtjes of kaarsen en een aansteker of lucifers in huis heeft. 
 

• Werkt uw tv en/of internet niet na de stroomstoring? Probeer dan eerst het modem 
(deze vindt u in de meterkast of vlak bij uw tv) te resetten door minimaal 30 seconden 
de stekker uit het stopcontact te halen. Is het probleem hiermee niet verholpen, dan 
kunt u uw provider bellen of bijvoorbeeld uw buurman/-vrouw om hulp vragen.  

 
• De bediening van de deur van de parkeergarage is ook afhankelijk van netstroom.  

Dat betekent dat de garagedeur tijdens een stroomstoring niet reageert op tags  
en/of uw kenteken en dus handmatig geopend moet worden. Belt u in dit geval ons 
noodnummer: 06 307 921 84 

 
• Ook de telefooncentrale van De Leyhoeve werkt niet tijdens een stroomstoring, 

waardoor u ons niet kunt bereiken op het algemene nummer. Belt u in geval van nood 
ook dan het noodnummer: 06 307 921 84 
 

  
Zoals al eerder in een Nieuwsflits aangegeven - na de recente stroomstoring - gaat het team 
van De Leyhoeve direct na de melding (conform de vastgestelde protocollen) aan de slag om 
het probleem zo spoedig op te lossen. Mocht u zich echt onveilig voelen, dan kunt u ons te 
allen tijde bereiken op ons noodnummer: 06 307 921 84. Dit nummer is altijd bereikbaar, zelfs 
als de stroom is uitgevallen. 
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Wist u dat?      

 
… het BewonersTevredenheidsOnderzoek mogelijk in uw spamfilter terecht is gekomen?  

Heeft u de e-mail met de link naar het onderzoek dus niet ontvangen? Checkt u dan 
eerst even uw spambox (ongewenste berichten). U kunt het onderzoek nog invullen 
tot en met 4 december aanstaande. 

 
Tip: Via de instellingen van uw mailaccount kunt u voorkomen dat bepaalde typen 
berichten óf berichten van een bepaalde afzender in uw spambox terechtkomen,  
maar dit is in de praktijk niet zo eenvoudig. Het beste is om regelmatig in uw spambox 
te kijken en aan te geven dat bepaalde berichten geen spam zijn. Zo kunt u uw spambox 
‘trainen’ en ervoor zorgen dat deze berichten een volgende keer (waarschijnlijk) in uw 
inbox terecht komen. Helaas heeft de afzender hier dus geen invloed op.   

 

 
…  Nederland de hoogste museumdichtheid ter wereld heeft? 
 
…  de landelijke collecte van het  KWF in september 2020 € 4.202.066,- heeft opgebracht? 
 
…  u tijdens het wachten op de lift plaats kunt nemen op één van de klapstoeltjes in  
  liftportalen A en C in de parkeergarage? 
 
… er een groene postbus hangt in de parkeergarage bij lift C waar u (of uw bezoek) na  
  20.00 uur de parkeertag kan deponeren? 
 
… de grootste kerstboom in Nederland in IJsselstein te vinden is. Ieder jaar wordt daar  
  de tv-zendmast versierd met maar liefst 121 lampjes. De mast is 375 meter hoog. 
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Zorg  

 

Leyhoeve actief tijdens 
Inspiratieweek Radicale Vernieuwing 
 
Al sinds de start van de beweging radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg in 2017 is De Leyhoeve zeer actief betrokken bij 
de beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg’ (RVV). Het 
motto ‘van regels naar relaties’ is er een waar wij ons zeer bij thuis 
voelen en we dragen dit gedachtengoed dan ook graag breed uit.  
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de beweging is ervaringen uit te wisselen en 
samen verder te vernieuwen. Zo heeft de beweging dit jaar een pilot af kunnen spreken met 
het ministerie van VWS over de interpretatie van de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Of, zoals we 
dat inmiddels vanuit radicale vernieuwing noemen: vrijheid en veiligheid. Ook De Leyhoeve 
neemt deel aan deze pilot.  
 

De uitwisseling van ervaringen kent jaarlijks een 
hoogtepunt tijdens de landelijke inspiratiedag in 
Bussum. Veel van onze collega’s hebben al aan  
deze dagen deelgenomen. Maar dit jaar kwam daar  
corona tussendoor… Hierdoor werd de landelijke 
inspiratiedag een digitale inspiratieweek. Met heel 
veel sessies over ontwikkelingen bij organisaties én 
dagelijks een ‘RVV Late Night Talkshow’ waarin de dag 
werd samengevat.  
 

Ook De Leyhoeve was weer een actief deelnemer. Veel van onze collega’s en leden van de 
cliëntenraad hebben zich tijdens diverse sessies laten inspireren. Elly van der Wijk, 
Programmamanager Leyhoeve Zorg,  gaf samen met Marie-Antoinette Bäckes van het LOC 
een sessie over samenwerken met ondersteunende diensten. En Diana van de Boom 
(huiskamermoeder in Tilburg) en Elly van der Wijk schoven aan bij de RVV Late Night Talkshow 
van donderdag 12 november jongstleden.   
 
We kijken terug op een zeer geslaagde digitale versie van de inspiratieweek, met vele nieuwe 
indrukken en ideeën voor ons dagelijks werk!  
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Even voorstellen  
 

Mijn naam is Marisca Wesselius. Ik ben cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg 
en dwang (CVP Wzd) bij Woonlandschap de Leyhoeve Groningen. Sinds de 
komst van de Wet zorg en dwang  op 1 januari 2020 bestaat het recht om als 
cliënt dan wel wettelijk vertegenwoordiger ondersteuning te krijgen van een 
CVP Wzd,  indien iemand volgens de Wet onvrijwillige zorg ontvangt. 
 
Als cliëntenvertrouwenspersoon ben ik (1) onafhankelijk en dus niet in  
dienst van de zorgaanbieder (in dit geval Leyhoeve Zorg B.V.); (2) partijdig,  
ik sta naast de cliënt; (3) procesondersteuner, ik werk vertrouwelijk en heb 
geheimhoudingsplicht.  

 
Mijn kerntaken zijn: 

• Informatieverstrekking over o.a. de rechtspositie van de cliënt/vertegenwoordiger 
• Pro-actief werken: ik geef voorlichting en zal regelmatig op locatiebezoek komen 
• (Klachten)ondersteuning: de vraag verhelderen, ondersteunen bij het schrijven van 

brieven, het samen voorbereiden van gesprekken, ondersteunen bij gesprekken, 
ondersteunen bij een klachtenprocedure. 

• Signalering: signaleren van situaties waarbij de rechtspositie van de cliënt in het 
geding is. 

 
Ik zal regelmatig aanwezig zijn op de locatie om een praatje te maken met cliënten en/of 
familie.  Hieronder ziet u mijn contactgegevens. U kunt mij bellen of mailen. Ook kunt u een 
afspraak met mij maken bij Woonlandschap de Leyhoeve Groningen.  
 
 

Contactgegevens Marisca Wesselius 
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) | Leyhoeve Groningen 
 
Mobiel 06 82 53 26 58      Telefoon (Quasir algemeen) 085 487 40 12 
E-mail mariscawesselius@quasir.nl   E-mail (Quasir algemeen) cvp@quasir.nl 
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Leyhoeve Leerafdeling 
 

Elke maand delen stagiaires van van onze Leerafdeling op de zorgvleugel hun ervaringen in de 
Leynieuws en geven we u een kijkje achter de schermen. geven door de stagiaires zelf hun 
ervaringen met u te laten delen. Dit maal door Bart en Henk Jan: 
 
 “Hallo, mijn naam is Bart Wolters, 22 jaar, en ik doe de opleiding MzVz (Maatschappelijke 
zorg/Verzorgende IG). Ik ben op maandag 31 augustus gestart met mijn stage bij De Leyhoeve. 
Ik maak hiermee onderdeel uit van de zogenaamde Leerafdeling, ook wel ‘Het leerhoes’ 
genoemd. De afdeling bestaat uit 18 studenten van verschillende scholen en verschillende 
opleidingen. Er zijn zowel stagiares van de opleiding Helpende/Welzijn (niveau 2), MzVz 
(niveau 3) en Verpleegkundige (niveau 4). We zijn verdeeld in twee groepen en krijgen ook 
‘coaching’. De ene groep krijgt dit op maandag en dinsdag en de andere groep op donderdag 
en vrijdag. Met coaching komen een aantal vaste leraren op locatie om workshops te geven 
en de leerlingen te begeleiden met de studieloopbaan.   

 
De eerste week was de introductieweek waarin we 
kennis mochten maken met het prachtige 
gebouw. We kregen uitleg over de bewoners, 
zodat we ongeveer wisten wat we konden 
verwachten. Vervolgens werden we ingewerkt op 
cluster 3. Voor mij was de setting van De Leyhoeve 
erg wennen in het begin. Ik ben van vorige 
werkplekken gewend dat ik vooral erg snel moest 
werken en niet te lang bij een bewoner moest zijn, 
want dan zou ik in tijdsnood komen. Bij De 
Leyhoeve wordt het juist aangemoedigd om de 
tijd te nemen voor een bewoner, en die tijd is er 
ook. Ik ben tot nu toe erg tevreden over mijn stage 
bij De Leyhoeve en ik ben dus ook blij dat ik hier 
stage ben gaan lopen!” 
 

 
 

 “Mijn naam is Henk Jan. Ik ben één van de stagiaires binnen cluster 3. Mij is 
gevraagd om een stukje te schijven over de Leerafdeling. Ik doe de opleiding 
verpleegkundige en zit momenteel in het laatste jaar. Inmiddels ben ik samen met 
de andere stagiares 10 weken werkzaam op de zorgafdeling van De Leyhoeve. De 1e 
weken zijn voorbij gevlogen! Ik vind het erg prettig om op deze afdeling te werken en 

te leren. Dit is vooral omdat ik daar ook veel ruimte voor krijg. Ook de coachingsdagen 
zijn erg leerzaam. Sinds kort ben ik ook als flexmedewerker werkzaam binnen de 

verschillende zorgclusters van De Leyhoeve. De aankomende weken zal ik veel bezig zijn met 
het afronden van mijn examens. Ik hoop dat ik alle examens met een voldoende mag afronden 
zodat ik aan het eind van dit schooljaar mijn diploma in ontvangst mag nemen.“    

 
Henk Jan 

Bart 
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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 vervolgafspraak. U bent van harte welkom!  

 
 

 Dorien Koopsen | Wijkverpleegkundige   
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Horeca Nieuws   

 

Feestdagen 2020 | Anders dan anders 

Dat Kerst dit jaar anders wordt dan voorgaande jaren is een feit. Wat mag er wel en wat niet? 
Helaas is er vanuit het kabinet nog geen perspectief geboden over de mogelijkheden voor de 
horeca rondom de feestdagen. De verwachting is dat er op 8 december een uitspraak wordt 
gedaan. Maar zo lang wachten met de kerstvoorbereidingen is niet mogelijk. Vandaar dat we 
met pijn in ons hart de knoop hebben doorgehakt en zelf al een keuze hebben gemaakt qua 
invulling tijdens de feestdagen.  

 

Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat we dan geen  
gasten van buitenaf mogen verwelkomen, waardoor bij de 
kerstinvulling de focus ligt op ‘lekker eten bij u thuis’  
in de eigen huiselijke kring. Met dat in het achterhoofd 
hebben we een thuisdiner voor u bedacht waarbij culinair en  
gemak samenkomen. Beide kerstavonden bezorgen we de 
bestellingen kosteloos bij u thuis. Een brochure met alle 
keuzemogelijkheden en bestelformulieren vindt u deze week 
nog in uw brievenbus! 

 

Omdat ook wij de sociale momenten belangrijk vinden en koesteren, willen 
we deze momenten toch zoveel mogelijk in het horecaprogramma van 
december terug laten komen. Wat dacht u van een KerstKoffieSpecial? Een 
feestelijke KerstLunch in de Brasserie of Lounge, zowel op Eerste- als Tweede 
Kerstdag? Een feestelijk BewonersKerstdiner op 24 december? Of ter 
afsluiting van het jaar op 31 december een uitgebreid OudjaarsDiner? Een 
overzicht van het complete programma vindt u verderop. 

  

Ondanks dat wij er echt alles aan doen om ook het ‘uit eten bij u thuis’  
culinair gezien zo feestelijk mogelijk aan te kleden, begrijpen we dat thuis 
tafelen voor sommigen niet het echte kerstgevoel geeft. En bent u alleen? 
Dan hopen we dat u ook elkaar kunt vinden om niet alleen te hoeven dineren. 
Mocht u hierin vastlopen of zorgen hebben, dan horen wij dat graag. Wellicht 
dat we gezamenlijk een mooie alternatieve invulling kunnen bedenken.  

 

Het is even niet anders, we moeten voorzichtig zijn. Laten we er met z’n allen 
het beste van maken!  
 

Milou & Camiel 
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Kerst & Oudjaar | Bestelformulieren 

 
Zoals al eerder aangegeven heeft ons keukenteam dit jaar voor tijdens de Kerstdagen en 
Oudjaar een mooie culinaire invulling bedacht om thuis van te genieten.  
 

U ontvangt deze week nog een folder met daarin alle 
keuzemogelijkheden en bestelformulieren in uw 
brievenbus. U vindt deze ook op het Bewonersportaal: 
www.leyhoeve.nl/groningen/bewonersportaal  
(wachtwoord: 7923 ZA) 

 
Mocht u vragen hebben, de brochure niet hebben 
ontvangen, of heeft u misschien aanvullende wensen, 
dan vernemen wij dit uiteraard graag van u. 
Wij denken graag met u mee! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chocolademelk-Trolley! 

Op vrijdag 4 december vanaf 12.00 uur staat in de bibliotheek  
onze Chocolademelk-Trolley voor u klaar. Kom genieten van warme 
chocolademelk met slagroom en verschillende soorten toppings! 
Slechts € 3,50 per persoon.  

 
 

 
 
 

OPENINGSTIJDEN  FEESTDAGEN 
 

Gedurende de feestdagen hanteren wij onderstaande  
(aangepaste) openingstijden voor de horeca: 
 

Kerstavond       11.00 - 20.00 uur 
Eerste Kerstdag 11.00 - 18.00 uur 
Tweede Kerstdag 11.00 - 18.00 uur 
Oudjaarsdag       11.00 - 20.00 uur 
Nieuwjaardag       11.00 - 20.00 uur 
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Horeca-programma | Feestdagen 
(exclusief voor bewoners en onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen) 
 
 

Kerstavond • DO 24 december 
Deze avond toveren wij onze Dagspecial om in een feestelijk 
BewonersKerstdiner inclusief kerstdessert voor slechts € 17,50. 
Bij het hoofdgerecht heeft u de keuze uit vis, vlees of vegetarisch. 
Graag horen wij vooraf (bij uw reservering) wat uw keuze is.    
 

Eerste- en Tweede Kerstdag • VR 25 | ZA 26 december   
Op zowel Eerste- als Tweede kerstdag kunt u overdag genieten 
van de KerstKoffieSpecial. Wij serveren u hierbij feestelijk 
huisgemaakt kerstgebak inclusief koffie of thee naar keuze voor 
slechts € 5,-.  

 

Oudjaarsdag • DO 31 december  
Ter afsluiting van het jaar 2020 verzorgen wij een OudjaarsDiner. Wij serveren u dan een 
feestelijk 3-gangen diner (op de wijze zoals u dat gewend bent tijdens het maandelijkse 
Bewonersbuffet op de laatste vrijdag van de maand). U kunt genieten van dit diner voor 
slechts € 23,50 per persoon, inclusief 2 consumptiemunten.  
 

Nieuwjaarsdag • VR 1 januari 
Samen (veilig) proosten op het nieuwe jaar? 
Reserveert u dan onze NieuwjaarsHighTea! 
De high tea wordt geserveerd tussen 14.00 en 
17.00 uur voor de speciale bewonersprijs van 
€ 12,50 euro per persoon, inclusief feestelijk 
glas bubbels.  

 
Graag tot ziens! 
 
 
 

Let op: Graag vooraf reserveren.  
Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveert u tijdig. 
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Vooraf reserveren & 
mondkapjes 
 

In verband met een goede borging van ons 
bezoekersregistratiesysteem voor eventueel 
benodigd bron- & contactonderzoek, verzoeken 
wij u voor elk gebruik van de horeca een 
reservering te plaatsen. Denkt u tevens aan het 
dragen van uw mondkapje wanneer u onze 
horeca bezoekt?  
 
 

Contactloos betalen 

We willen u graag nogmaals verzoeken in de horeca niet met contant 
geld te betalen. Gelieve met PIN of op saldo af te rekenen. Met 
contant geld een storting doen ten behoeve van uw saldo kan 
uiteraard wel. 
 
 

 

Pizzeria | Open op zaterdag 

Tot het einde van het jaar zal de Pizzeria alleen geopend zijn op zaterdagen. Wij hopen dat in 
het nieuwe jaar de pizzeria weer vaker open kan. 
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Ingezonden 

 

Interview | Hermien en Bart Noordewier 
Door: Hennie Dallinga (bewoner sinds mei 2018) & Ineke Dost (bewoner sinds september 2020) 
 

 

 
 
 
 

Puzzel en win!  
 

De eerste bewoners… Pionier en verbinder!  
Het is een sombere dag in oktober in het Grand Café van De Leyhoeve. We ontmoeten elkaar 
terwijl de regen in de herfstachtige dagen van oktober tegen de ramen kletst. Binnen is het 
behaaglijk en de drankjes staan voor ons. We spreken met Hermien en Bart Noordewier. Ze 
verhuisden naar De Leyhoeve in de modder van de nieuwbouw in februari 2018. 
 

Om te beginnen: Wie zijn jullie? 
“Wij zijn actieve senioren. De naam Noordewier is echt Gronings en verwijst naar ‘een wierde 
in het Noorden’ (van de provincie Groningen). Barts voorouders waren molenbouwers en 
woonden op een wierde. Hij is geboren in Amersfoort, opgegroeid in Den Haag en Deventer. 
Hermien is geboren en opgegroeid in Schalkhaar, een dorp nabij Deventer. In de jaren ‘60 
leerden zij elkaar daar kennen, in 1967 trouwden zij. Werk bracht hen naar Dieren aan de 
Veluwezoom. En later naar Lelystad. In 1988 vestigden zij zich met de drie kinderen in de stad 
Groningen.” 
 
Nadat beiden gepensioneerd waren dachten ze na over waar zij de rest van hun leven wilden 
wonen. Ze kozen voor het concept van De Leyhoeve. Ze waren gelukkig nog actief en gezond 
en hadden plezierige contacten opgebouwd in Groningen en omstreken. Hun besluit kwam 
voort uit de overtuiging dat zij het liefst aan een volgende fase wilden beginnen als zij daar 

 
 

 
 
 

Hermien en Bart Noordewier wonen al sinds 2018 op de 5de verdieping 
en hebben veel sociale contacten. Ze zijn 52 jaar getrouwd en hebben 
drie kinderen, waaronder een tweeling. Ze hebben veel avonturen en 
omzwervingen beleefd. Nu wonen ze al jaren naar tevredenheid in het 
Woonlandschap de Leyhoeve.  Ze vertellen na enige aarzeling, en in het 
bijzonder voor nieuwe bewoners, over hun leven. 
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beiden tijd en energie in konden steken. En mocht er onverhoopt later zorg nodig zijn, dan 
was dat dichtbij. 
 
“De keuze voor De Leyhoeve was goed. De kwaliteit zat vooral in het leren kennen van heel 
veel nieuwe mensen waarmee we het goed konden vinden. Er zijn daarnaast heel veel clubs 
met leuke activiteiten. We bekeken de modelwoning en alle faciliteiten bleken dichtbij te zijn, 
zoals het openbaar vervoer, huisarts, fysiotherapeut en de kapper. De eerste jaren waren 
direct al fantastisch. De kennismaking met andere bewoners, samen eten, borrelen en  
dansen. Er waren regelmatig concerten en culturele uitstapjes. Je kunt overal aan meedoen, 
maar niets wordt je opgedrongen.” 
 

Activiteiten in De Leyhoeve? 
“Er zijn veel activiteiten en clubs. We hebben vrienden uit de omgeving en inmiddels ook 
binnen De Leyhoeve. Door allerlei activiteiten hebben we vriendschappen opgebouwd wat 
het woonplezier vergroot. We doen mee aan biljarten, yoga, jeu de boules en de leesclub. De 
activiteiten zijn prima georganiseerd. Complimenten voor de coördinatoren van diverse clubs. 
In de beginjaren waren er ook lezingen en concerten. Maar door corona is er momenteel veel 
veranderd of helaas niet mogelijk. In de Leynieuws staat regelmatig een overzicht van de 
activiteiten van alle clubs.” 
 

Toekomst over 5 jaar - na corona? 
“We weten natuurlijk niet of we de 85 jaar zullen halen. We hopen in de toekomst weer naar 
het buitenland te kunnen reizen en naar onze (klein) kinderen in Engeland, Zutphen en 
Haarlem. Het voordeel van De Leyhoeve is dat het tegenover een treinstation ligt. Door de 
goede voorzieningen kunnen we nog lang actief blijven. En met zoveel mensen om ons heen 
hoeft eenzaamheid geen probleem te worden. Nu is corona helaas zeer bepalend. We hopen 
dat straks alles weer normaal wordt. Het probleem met corona is niet zo groot, je moet je aan 
de regels houden. We kunnen meer boeken lezen en sociale contacten verdiepen. Alles moet 
wel meer gepland worden. We missen het spontaan bij elkaar aanschuiven. De Leyhoeve en 
de medewerkers vangen het gelukkig fantastisch op. De service is uitstekend. Vooral actief in 
het leven staan - én blijven - is hun en ons devies.” 
 

Uitdaging en trots? 
De grootste uitdaging op dit moment is voor Hermien het rijden in een andere auto. “We 
hebben een KIA hybride. Ik moet gaan oefenen op een parkeerterrein met Bart als bijzitter. 
Met alleen je best doen kom je er niet, dus dit is wel een uitdaging. Ik zou ook wel een cursus 
filosofie of pottenbakken willen volgen. Ooit heb ik een metselcursus gedaan. Leuk!” 
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Ook kennen Bart en Hermien de nodige trots. Bart: “Trots ben ik op mijn werk en loopbaan bij 
een grote wooncorporatie. Mijn uitdaging lag op het gebied van sociale huisvesting en 
dienstverlening. Goed en betaalbaar wonen in een prettige woonomgeving. Ik ben gestart 
vanuit Lelystad.  Daarna werd ik directeur van Nijestee (in Groningen). Hermien geeft aan: 
“Trots ben ik op mijn loopbaan van kleuterleidster in Dieren tot een volledige baan als hoofd 
van een basisschool te Slochteren. Het viel niet mee om 40 uur per week te werken met drie 
kleine kinderen. Tot mijn pensioen heb ik met veel plezier gewerkt. Samen zijn Bart en 
Hermien vooral trots op hun kinderen: “Het mooiste wat ons overkomen is, zijn onze drie 
kinderen. De geboorte van de tweeling was de grootste verrassing. En ook zijn we trots dat 
we bij elkaar zijn en mooie herinneringen delen.” Bart voegt eraan toe: “Het mooiste is de 
ontmoeting met Hermien.” 
 

Wat zouden jullie veranderen in De Leyhoeve? 
“De gangen. In de meeste gangen is er geen daglicht. Daar zou een architect wat ons betreft 
iets aan moeten veranderen.” 
 

Tot slot: een anekdote… 
Bart: “Ik was de eerste bewoner die vanuit de ruwbouw met een hartprobleem in een 
ambulance werd afgevoerd. Bij de ambulancedienst was het adres nog niet eens bekend en 
ze moesten dus zoeken. Gelukkig was ik na twee dagen alweer thuis in De Leyhoeve.”  
 
Het zijn bijzondere mensen - Hermien en Bart - als pioniers van De Leyhoeve! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Molen ‘De Kievit’ | Gijpskerk 
Bouwjaar 1899  
1963-'64 (rest.) 1974-'75 (rest.) 
 

Krimstermolen (Phoenix) | Zuidwolde 
Bouwjaar 1904 
 

Kleinzoon van Bart  en Hermien  
voor de Krimstermolen  
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Excursie | Naar de Abdij van Aduard 
 
Deze excursie sloot prachtig aan bij ons bezoek aan Vrouwenklooster Yesse, in september 
jongstleden. In twee groepjes, werden we afgelopen 23 oktober door begeesterde vrijwilligers 
van Museum Aduard ingewijd in de interessante geschiedenis van Aduard, het Klooster en de 
voormalige Ziekenzaal (de huidige PKN-kerk).  
 
De St. Bernardusabdij van Aduard, gesticht in 1297, werd in de loop der Middeleeuwen het 
zeer welvarende middelpunt van geloofsleven, wetenschap en land- en waterontwikkeling. 
Vanuit de steenbakkerijen gingen koggeschepen naar de Zuiderzee en het Noorden. 
Lekenbroeders bewerkten de 4000 hectare land. Het kloosterterrein was enorm, er stond 
een  Kruiskerk zo groot als de Martini in Groningen. Toen in 1580 de Staatse troepen kwamen, 
ging tijdens de belegering de waardevolle bibliotheek in vlammen op. Eén boek is nog 
bewaard gebleven in de bibliotheek van Emden.  
 

Vanaf de Reformatie tot 1815 heersten de borgheren 
van Aduard. De ziekenzaal werd een Protestantse kerk. 
Twee prachtig bewerkte herenbanken herinneren nog 
aan die tijd. Pas in 1939 bij opgravingen bleek de 
middeleeuwse ziekenzaal verborgen onder het 
inmiddels als school gebruikte gebouw, met binnenin 
een extra verdieping voor de bovenmeester. Na het 
verwijderen van alle Protestantse afgepleisterde 
soberheid uit de Reformatie, keerden de 
Middeleeuwse bouwstijl en de sfeer van de Ziekenzaal 
terug: lage ramen, zodat de zieken licht genoeg 
hadden; een grote (dichtgemetselde) poort als 
toegang tot de profane wereld (300 Aduarders stierven 
aan de Pest); en een prachtig gedecoreerde tegelvloer. 
De schrijn met de beenderen van de Zalige Emmanuel 
(bisschop van Cremona †1298) heeft er een plek. Pas 
onlangs is bij werkzaamheden het ondergrondse 
gangenstelsel uit de dertiende eeuw ontdekt. Een 
duiker heeft filmopnamen gemaakt (zie Youtube: 
ondergronds gangenstelsel Aduard). 
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‘Kloosterwandeling Aduard’ is in 3D te zien op digitale zuilen in Aduard. Maar er is  
ook een thuisfunctie voor tablet of smartphone. Hiervoor kunt u de app ‘Aduard 3D’ 
downloaden vanuit de Play-store.   
 
Binnen dit drieluik ‘Cultureel Gronings Erfgoed’ is de volgende excursie gepland naar de 
Synagoge in de Folkingestraat op 18 december aanstaande om 14.00 uur. Meer informatie 
volgt nog, maar u kunt zich nu al (vrijblijvend) opgeven via k.c.leyhoeve@icloud.com.  
U ontvangt dan alle informatie over deze excursie per e-mail. 

 
 

Ineke Wekker 

 

Metamorfose medewerkers? 
 

Beste bewoners, even onder ons… 
Ik hoorde geruchten dat een aantal medewerkers van De Leyhoeve aan het vergaderen waren 
over nieuwe bedrijfskleding. Daar moest ik het mijne van weten en ging op zoek naar de 
geheime vergaderlocatie. Tot mijn verrassing trof ik in een van de zalen een heuse catwalk 
aan met vertegenwoordigers van alle afdelingen, die elkaar kleding showden… Er werd 
gedrapeerd en gecapitonneerd, maar het lijkt erop dat de keukenbrigade en de huismeesters 
niet meegaan in de vernieuwingsdrang en het bij hun vertrouwde kleding wilden houden. De 
horeca, receptie en het management waren echter duidelijk nog aan het twijfelen.  
 
Ook kwam ter sprake om eventueel ‘schoenloos’ te gaan werken. De voordelen zijn er zeker; 
geen slijtage meer van de schoenen en dus duurzaam, geen keuzestress in de vroege ochtend 
om het modebeeld op orde te brengen, betere geluidsdemping in openbare ruimten en 
keuken van De Leyhoeve. Wat er van deze plannen zal doorgaan? Voor ons, bewoners, zit er 
niets anders op dan in spanning nog even af te wachten. 

 
 

Marjolein 
Spiekerman 

 
 
 
 
 
Deze foto is gefotoshopt.  
Bij het maken van de foto is 
rekening gehouden met 1.5 
meter afstand.  
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Leyhoeve Meesterwerk Vechtende kaartspelers 
 
Daar is ie dan: het volgende Leyhoeve Meesterwerk. Een heerlijk chaotisch tafereel naar 
‘Vechtende kaartspelers in de herberg’ uit 1671 van Jan Havickszoon Steen. Een uit de hand 
gelopen kaartspelletje, dat sommige personages in grote woede deed ontsteken, maar bij 
anderen juist hilariteit en hoongelach opriep. Jan Steen schilderde vele humoristische 
dagelijkse scenes en is natuurlijk vooral bekend door zijn vele afbeeldingen van drukke, 
rommelige huishoudens. In de Nederlandse taal hebben we aan zijn werk twee uitdrukkingen 
overgehouden: ‘Het huishouden van Jan Steen’ en ‘Leven in de brouwerij brengen’.  
 
In dat laatste geval zou Jan Steen letterlijk eenden losgelaten hebben in zijn eigen taveerne, 
om een levendige entourage te bewerkstelligen en klanten te trekken en te amuseren. Lang 
werd gedacht dat Jan Steen zelf ook een flierefluiter en dronkaard moest zijn, maar dat is 
inmiddels achterhaald. Uit kunsthistorisch onderzoek van Steen en tijdgenoten is aannemelijk 
te maken dat Jan Steen de kijker niet zozeer wilde amuseren, maar terecht wilde wijzen tegen 
immoreel gedrag. Zo zou bijvoorbeeld de hond symbool staan voor een waarschuwing tegen 
ondeugden. 
 
De groep kaartspelers (vertegenwoordigers uit Bridge-, Klaverjas- en Boraco Club) hebben zich 
veel moeite getroost om het beeld van Steen zo dicht mogelijk te benaderen: kostuums, 
hoeden en attributen werden verzameld en uitgewisseld, kledingkasten werden geplunderd. 
Janny zette zich achter de naaimachine om schorten en mutsjes te maken en Cees verscheen 
met pruik en had voor de gelegenheid zelfs zijn snor zwart geverfd. En dat alles veroorzaakte 
grote hilariteit en veel plezier, al zou dit Leyhoeve Meesterwerk anders doen vermoeden. 

 
V.l.n.r.: Alie Hiddema, Marian 
Jansen, Pieter Wagensveld, Lieke 
Otjens, Mieke van Balen, Janny 
van Kampen Wieling, Cees van 
Ham, Trea Schur, Jantje de Vries, 
Jos Otjens, Henk Beukeveld, 
Anton van Balen, Har Franssen, 
Jan Hermanie. 
 
Vanwege Coronamaatregelen 
kan er helaas ook dit keer geen 
algemene presentatie 
plaatsvinden. 
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Puzzel | Maak kans op een Wijnpakket  
 

Wilt u kans maken op een wijnpakket bestaande 
uit een selectie van onze huiswijnen?  
 
Dit keer geen echte puzzel, maar tien cryptische 
omschrijvingen waarbij u de juiste plantensoort 
moet raden. Deze vragen zijn ingezonden door 
een bewoner van De Leyhoeve in Groningen, 
mevrouw Gé T.  
 
Raadt u alle planten? Wij wensen u veel succes! 

 
Raad de juiste plant bij onderstaande omschrijvingen: 
 
1. Bloem met een zuivelproduct 
2. Een roos met een flinke tik 
3. Deze plant trekt een vrouw aan 
4. Hij woont in een kasteel en doet een paard steigeren  
5. Muziekinstrument uit Zuid-Afrika 
6. Dure neerslag 
7. Vader is ver weg 
8. Scherpe goddelijke plant 
9. Drank van een oude dame 
10. Die kruidenier heeft het! 

  

ANTWOORDFORMULIER |  PUZZEL LEYNIEUWS NR.12 2020 

Uw oplossingen: 

……………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voornaam + achternaam: …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………   m / v 

E-mailadres: …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nummer appartement: …………………………… Telefoon: ……………………………………………….…………………………………………………………….… 

ZO DOET U MEE: 
Mail de oplossing van de puzzel (met daarbij 
vermelding van uw naam, nummer 
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: Jorian 
 
 

Groningse Poffert 
 
Graag deel ik met jullie de heerlijke 
Groningse Poffert van Oma Bos. Laat u 
verrassen en geniet! 

Ingrediënten 
500 gram zelfrijzend bakmeel • Melk • 5 eieren • Boter  

Benodigde materialen 
Poffertpan 

Bereiding:  

1.  
Doe het zelfrijzend bakmeel in een beslagkom en voeg de eieren toe. Mix het geheel met een 
garde en voeg al roerend de melk toe totdat het beslag niet te dun, maar ook niet te dik wordt, 
maar wel stevig. Indien gewenst kunt u ook gewelde krenten of rozijnen aan het beslag 
toevoegen. 
 
2.  
Vet de poffertpan in met boter en besprankel het met wat bakmeel. 
 
3.  
Giet het beslag in de poffertpan en doe de deksel erop. 
 
4.  
Zet de poffertpan in een grote pan met water en zorg hierbij dat de poffertpan op de bodem 
van de pan blijft staan. (Water komt tot ongeveer 2 vingers onder de deksel). 
 
5.  
Smelt een blokje margarine in een pannetje en serveer dit met bruine suiker bij de poffert. 
 
  

Eet smakelijk! 
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Agenda   
 

Uitgelicht 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

4 
dec 

Chocolademelk-Trolley | Kom genieten van warme 
chocolademelk met slagroom en verschillende soorten 
toppings! Vanaf 12.00 uur in de bibliotheek. (€ 3,50 p.p.) 
 

 
 

 

24 
dec 

BewonersKerstdiner | Deze avond toveren wij onze 
Dagspecial om in een feestelijk BewonersKerstdiner 
inclusief kerstdessert voor slechts € 17,50. 

 
 

 

25|26 
dec 

KerstKoffieSpecial | Op zowel Eerste- als Tweede 
kerstdag serveren wij u feestelijk kerstgebak inclusief 
koffie of thee naar keuze voor slechts € 5,-. 

 
 

 

31 
dec 

OudjaarsDiner | Ter afsluiting van het jaar 2020 
serveren u een feestelijk 3-gangen diner voor slechts  
€ 23,50 per persoon, inclusief 2 consumptiemunten. 

 
 

 

1 
jan 

NieuwjaarsHighTea | Proosten op het nieuwe jaar? 
Reserveert u dan onze NieuwjaarsHighTea inclusief 
feestelijk glas bubbels. Slechts € 12,50 euro per persoon. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
30 01 02 03 04 05 06 
9.30 - 10.15  
Aquafit 
14.00 - 16.30 
Biljart 
14.00 - 17.00 
Klaverjas 

10.00 -13.00 
Biljart 
11.00 & 14.00 
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 
14.00 - 16.30 
Biljart 
14.00 - 17.00 
SjoelClub 
14.00 - 17.00 
BridgeClub  

12.00 - 14.00 
Pannenkoekendag 
Vanaf 12.00   
Chocolademelk- 
Trolley 

  

07 08 09 10 11 12 13 
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  
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 
Pannenkoekendag 
 

  
 
 

14 15 16 17 18 19 20 
09.15 - 10.15 
Aquafit 
14.00 - 16.30 
Biljart 
11.00 - 15.00 
Klaverjas- 
toernooi 

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 
Pannenkoekendag 
 

  

21 22 23 24 25 
1e Kerstdag 

26 
2e Kerstdag 
 

27 

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

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 
Bewoners 
KerstDiner 

Overdag 
KerstKoffie 
Special  
(Koffie met 
kersttaart) 

Overdag 
KerstKoffie 
Special  
(Koffie met 
kersttaart) 
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28 29 30 31 01 02 03 
09.15 - 10.15 
Aquafit 
14.00 - 16.30 
Biljart 
 

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 
OudjaarsDiner 

NieuwjaarsHighTea   

 
 

 
 

 
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    
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