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Beste bewoners, 
  
Hier ligt ie dan, de laatste Leynieuws-editie van 2020. Het was een zeer bewogen 
jaar, zoals we niet eerder met elkaar meemaakten. En hopelijk niet nog eens 
hoeven mee te maken.  
 
Helaas is corona nog niet voorbij en moeten we nog even volhouden. Zeker in 
deze periode van een harde lockdown zullen we een nieuwe modus moeten 
vinden. Een tijd waarin veel beperkingen gelden en nog meer sociale bezigheden 
worden geminimaliseerd of zelfs geheel worden afgeraden. En dat is veel 
gevraagd van iedereen… 
 
Het betekent onder andere een Kerst waarbij we niet met onze dierbaren 
kunnen samenzijn zoals we dat gewend waren. Dat is natuurlijk erg verdrietig, 
maar we kunnen deze momenten toch ook bijzonder maken. Want dromen mag 
nog steeds, ook tijdens de lockdown. Dromen van betere tijden. Er komt immers 
een moment waarop we weer onbezorgd mogen leven zonder steeds na te 
hoeven denken of iets past binnen de richtlijnen en of iets wel veilig is.  
 
Het afgelopen jaar kunnen we niet inhalen, maar laten we dit jaar afsluiten met 
de droom van morgen. Waarbij ik hoop dat deze laatste Leynieuws-editie van 
2020 in ieder geval kan zorgen voor een beetje afleiding en vrolijkheid.  
  
Via deze weg wens ik u allen hele warme kerstdagen toe en vooral ook een 
gezond en liefdevol 2021! 
  
PS Tot slot een groot compliment aan onze bewoner Marjolein Spiekerman die 
met haar unieke project ‘Leymeesters Groningen’ ons elke maand weer weet te 
verrassen. Met trots kijk ik naar het werk van deze maand waarin ook wij als 
Leyhoeve-team Groningen worden vereeuwigd in één van de 12 prachtige  
meesterwerken die dit jaar zijn gemaakt en tentoongesteld. Heel bijzonder om 
zo tussen u als bewoners tentoongesteld te mogen worden: als onderdeel van 
wat ons als Woonlandschap zo bijzonder maakt. Met de rake titel ‘Primavera’ 
een ode aan de lente waarin de natuur zich weer laat zien en de kleur verschijnt 
na de donkere winterdagen!   

 

Milou Buisman 
General Manager Leyhoeve Groningen 

 

 
 
 

Voorwoord  
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Huishoudelijke mededelingen    

 
Rijrichting 
parkeergarage 

 

Om gevaarlijke situaties te voorkomen 
willen wij u vragen om de rijrichting in de 
parkeergarage te volgen. Bij het inrijden 
van de parkeergarage volgt u de pijlen op 
de vloer die de rijrichting aangeven. Wilt 
u dit ook doorgeven aan uw bezoek?  
 
 

 

Drukte bij de huismeesters 
Momenteel hebben de huismeesters het erg druk. Hierdoor kan het voorkomen dat het wat 
langer duurt dan u gewend bent voordat uw klus door onze huismeesters kan worden 
opgepakt. We hopen op uw begrip hiervoor. Heeft u een klus voor onze huismeesters? Bij de 
receptie kunt u uiteraard nog steeds een afspraak hiervoor laten inplannen. 
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Nieuw parkeersysyteem voor bezoekers 
De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met een nieuw systeem omtrent het parkeren voor 
bezoekers. Dit systeem is nu gereed en ook in werking gesteld. 
 

Hoe werkt het nieuwe systeem?  

 

1 Aanbellen bij ingang  
Bezoekers kunnen vanaf nu rechtstreeks bij de parkeergarage aanbellen en zich melden als 
bezoeker. Dit kan via het kleine grijze belknopje op de paal bij de ingang van de parkeergarage.  
 

2 Parkeren  
Vervolgens kunnen de bezoekers parkeren op de daarvoor gemarkeerde plaatsen. Bij deze 
plaatsen hangt een bordje met daarop ‘Bezoekers’. In het weekend kan er ook geparkeerd 
worden op de plaatsen met het bordje ‘Gereserveerd maandag t/m vrijdag’.   
 

3 Melden bij intercom lift C  
Vervolgens kunnen de bezoekers naar binnen via lift C in de parkeergarage. Hier is een 
intercom geplaatst, waar de bezoeker zich wederom kan melden door aan te bellen. 
Vervolgens zal een medewerker de toegangsdeur van het lift- of trappenportaal openen.  

 

 
Wilt u vooraf aan uw bezoek melden dat zij duidelijk moeten aangeven bij wie zij op bezoek 
gaan (naam en appartementnummer)?  

 

 
Het tag-systeem komt hiermee dus geheel te vervallen. Hierdoor zijn bezoekers niet langer 
genoodzaakt om eerst de auto op de strook voor ‘kort parkeren’ te plaatsen en een tag  
op te halen. Wel blijven wij uw bezoek nadrukkelijk verzoeken om uitsluitend op de 
bezoekersplaatsen te parkeren. Indien er geen bezoekersplaats meer vrij is, wordt uw 
bezoek verzocht om de parkeergarage weer te verlaten en elders te parkeren. 
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Wist u dat?      

 
 
… er door de Gemeente Groningen binnenkort 17 nieuwe 
bomen worden geplaatst in het park achter De Leyhoeve?  
Er komen onder andere soorten zoals Berk, Treurwilg, 
Sierkers, Tulpenboom, Zwarte Els, Scharlaken Eik en 
Zilverlinde. De bomen zijn inmiddels een jaar of 6 oud en 
hebben een hoogte van tussen de 6 en 12 meter. 

 
 

… alle medewerkers van De Leyhoeve een 
digitale verwenavond hebben gehad? Er 
werd onder andere een gezellige online 
quiz gespeeld en alle medewerkers kregen 
vooraf een pakketje met heerlijke inhoud 
voor tijdens de quiz! 

 
 

 
 
 
 

… uw medebewoner Nico Visscher weer een leuke 
cartoon heeft aangeleverd? 
 
 
 

… per 3 januari de nieuwe busdienstregeling 
ingaat? Hiermee vervalt lijn 8 tussen P+R 
Hoogkerk, Martini Ziekenhuis en Station 
Europapark. Het Martini Ziekenhuis is vanaf  
het Hoofdstation te bereiken met lijn 7,9 en 10. 
Wij kunnen hier helaas geen bezwaar tegen 
aantekenen. Wellicht kunt u hier als bewoners 
samen een vuist voor maken? Onder het mom 
van ‘wie niet waagt wie niet wint’? 
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Zorg  

Terugblik 
Aan het einde van het jaar is het gebruikelijk om even terug te blikken en stil te staan bij de 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 
Corona heeft op ieder van ons veel invloed gehad. Wellicht in uw privé-omgeving, wellicht  
in uw werk of zelfs beide. Voor Leyhoeve Zorg is het in die zin ook een zwaar jaar geweest.  
Voor de bewoners, familieleden en mantelzorgers en zeker ook voor onze medewerkers. We 
hebben nogal wat van eenieder gevraagd. De locatie is een tijd gesloten geweest waardoor 
we helaas geen bezoek konden ontvangen. Gelukkig is bezoek weer mogelijk maar we moeten 
nog steeds rekening houden met richtlijnen en beperkingen. Ik wil van deze gelegenheid 
gebruik maken om iedereen van harte te danken voor de medewerking die wij hebben 
ondervonden, in welke vorm dan ook. En ook voor de bemoedigende berichten en attenties 
aan onze medewerkers. Dat heeft ons goed gedaan.  
 
Dit is ook het moment om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Laten we ook in 2021 met 
elkaar blijven zoeken naar de mooie en leuke dingen in het leven. Pluk de dag en geniet van 
de dingen die van belang zijn. Voorlopig zullen we nog wel een periode vastzitten aan allerlei 
maatregelen, waaronder het beperkte bezoek aan de bewoners. Laten we er zijn voor elkaar 
en er samen voor zorgen dat niemand alleen hoeft te zijn.  
 
Ik wens u allen een gelukkig, warm en gezond 2021 toe! 
 
Hartelijke groet, 

Gré Wiskerke-Hulshof 
Directeur/bestuurder Leyhoeve Zorg B.V. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Aan het einde van het jaar maak je de balans op 

Van alle goede en minder fijne dingen 

En je staat even stil bij het afgelopen jaar 

Inmiddels gevuld met herinneringen 

Samen heffen we het glas 

Met nieuwe moed toosten we met elkaar 

Op frisse goede voornemens 

En een gelukkig, gezond Nieuwjaar! 
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Bezoek van de Sint 

 

Op vrijdag 4 december jongstleden werden de 
bewoners van de Zorgsuites verrast door een 
bezoek van Sint en Piet. Vanwege corona werd 
het feest dit maal in kleine kring per huiskamer 
gevierd.  
 
De Sint, die zich speciaal voor deze gelegenheid 
preventief had laten testen, toverde samen 
met Piet tijdens de rondgang langs de 
huiskamers vele glimlachen op de gezichten 
van de bewoners. In elke huiskamer was er voor 
iedere bewoner een persoonlijk gedicht, 
geschreven door de Sint, waarna de cadeaus 
werden uitgedeeld door Piet. In de retro-
huiskamer werd ook de Sint zelf door bewoners 
verrast met een cadeau. Wij kijken terug op een 
fantastische middag en hopen de Sint volgend 
jaar weer te mogen begroeten! 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
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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Leyhoeve Leerafdeling 

 
 

Elke maand delen stagiaires van onze Leerafdeling op de 
zorgvleugel hun ervaringen in Leynieuws en geven we u een 
kijkje achter de schermen. Het eerste kwartaal van dit 
schooljaar zit er alweer bijna op voor de stagiaires. In deze 
editie de bijdragen van Robin en Anke. 
 
“Mijn naam is Robin Baalman en ik ben stagiair op de 
Leerafdeling bij Cluster 3. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding 
MZVZ niveau 3. Omdat ik niet veel opdrachten en examens 
meer had werd mij gevraagd om klinische lessen te geven over 
‘medicatieveiligheid’. Dit vind ik een interessant onderwerp.  
En ik vond het vooral leuk dat ik hiervoor werd gevraagd.  
Zo kon ik met deze lessen laten zien dat ik de kennis bezit.  
 
Het was voor mij zowel erg leuk als leerzaam om de lessen te 
geven en ik kreeg ook goede feedback. Het voelt goed om dit 
als stagiair/collega te mogen doen.” 

 
 

“Hoi, mijn naam is Anke. Ik doe de opleiding maatschappelijke zorg 
verzorgende IG. Voor het laatste leerjaar heb ik ervoor gekozen om het 
leertraject te volgen bij De Leyhoeve. We zitten in een klas met 
studenten van het Noorderpoort, Alfa college en het Menso Alting. 

Afgelopen week heb ik voor het eerst met een medestudent voor de 
bewoners gekookt. Dit vonden we enorm leuk om te doen en het 
smaakte ook nog eens erg lekker. Wel hadden we 6 gehaktballen over 
(oftewel, we hebben veel te veel gekookt) maar hier gingen we de 
volgende dag een broodje gehaktbal van maken. Zo hoeven we gelukkig 
niks weg te gooien. 

Het werken op de leerafdeling vind ik heel leuk en leerzaam. Wanneer ik vragen heb kan ik 
direct bij iemand terecht. Ik word hier gezien als een collega en niet als een stagiaire. Iedereen 
is gelijk en dat is heel erg fijn.”  

Robin 

Anke 
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Horeca Nieuws   

 

Terugblik 2020 

Voor u als bewoner maar ook  voor onze collega’s van het horeca-team en het facilitaire team 
is 2020 een erg bewogen jaar geweest. Ondanks de vele beperkingen die ons zijn opgelegd, 
en die zeker nog tot en met 19 januari 2021 gaan duren, zijn we er hopelijk toch in geslaagd 
om u binnen de horeca zoveel en zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
 

Het heeft behoorlijk wat creativiteit gevergd om voor de feestelijke 
maand december met een corona-proof culinair aanbod te komen. 
Om deze reden is het ook des te leuker om te kunnen melden dat 
onder andere de KerstKookBox veelvuldig wordt besteld. Inmiddels 
ontvangen wij ook steeds meer bestellingen voor oudejaarsavond. 

 

Graag maakt onze keukenbrigade een culinaire collage van de door 
u bereide kerstgerechten uit de KerstKookBox. U kunt uw foto’s 
mailen naar camiel.nunesvaz@leyhoeve.nl. 
 

Vooruitkijkend naar 2021 zullen wij er uiteraard naar streven om u 
te blijven verrassen met ons horeca-aanbod. Heeft u ideeën, tips of 
suggesties? Deze zijn van harte welkom! 

 
 
 
 
 

Bestellingen voor de feestdagen 

Onlangs heeft u de brochure met het speciale Leyhoeve feestdagenassortiment voor Kerst en 
Oudjaar ontvangen. Wilt u een bestelling plaatsen? Geeft u uw bestelling(en) dan tijdig aan 
ons door via de daarvoor bestemde bestelstroken in de brochure. Op de bestelstroken vindt 
u ook de uiterste besteldata: 

 

• Bestellingen voor de kerstdagen t/m dinsdag 22 december. 
• Bestellingen voor oudejaarsavond t/m dinsdag 29 december.  
 
Er zijn eventueel extra exemplaren van de brochure beschikbaar via de receptie. U kunt de 
brochure ook downloaden via het ‘Bewonersportaal’:  
 
 
 
 
 
 

Camiel 

 

www.leyhoeve.nl/groningen/bewonersportaal | Inlogcode: 9723ZA 
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Tot en met 19 januari | Alleen afhalen & bezorgen 

Zoals al in de Update aangekondigd hebben wij naar aanleiding van de harde lockdown ook 
vanuit de horeca een aantal maatregelen moeten treffen: 

BRASSERIE GESLOTEN  

De Brasserie is helaas gesloten, ook tijdens de feestdagen. 
Ook in andere ruimtes zijn er geen mogelijkheden voor 
consumptie. Wel kunt u als bewoner maaltijden afhalen of 
laten thuisbezorgen: 

Lunch tussen 12.00 - 14.00 uur (beperkte kaart) 
Diner tussen 17.00 - 19.00 uur  

Thuisbezorging van het diner vindt plaats in 3 blokken:  
17.30-18.00 uur / 18.00-18.30 uur / 18.30-19.00 uur 
 

Dagspecials 
Een overzicht van de Dagspecials wordt, zoals u van ons gewend bent, wekelijks bij de 
receptiebalie gepresenteerd alsmede per e-mail aan u verzonden. Ook hiervoor geldt dat deze 
alleen kunnen worden afgehaald of thuisbezorgd. 
 

 
HORECA-PROGRAMMA FEESTDAGEN 

Het geplande horeca-programma dat tijdens de feestdagen 
zou plaatsvinden in de Brasserie (BewonersKerstdiner, 
KerstKoffieSpecial, Oudjaarsdiner en NieuwjaarsHighTea), 
kan helaas niet doorgaan.  

Als alternatief bieden wij de mogelijkheid om het 
aangeboden assortiment thuis te laten bezorgen of af te 
halen. Heeft u gereserveerd en wilt u dit annuleren?  
Geeft u dit dan aan bij de horeca. Het reeds betaalde bedrag 
zullen wij als horeca-tegoed terugstorten op uw account. 
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Ingezonden 

 

Meesterwerk La Prima Collectiva 
 

Deze maand staan een vroeg Middeleeuws kunstwerk uit de Italiaanse Renaissance en 
medewerkers van De Leyhoeve centraal. 
 

De Renaissance  
De Renaissance is een stroming in de 14e en 15e eeuw, die 
richtinggevend was voor filosofische en culturele verandering. Het 
begrip Renaissance (Wedergeboorte) verwijst naar het in ere 
herstellen - zo niet overtreffen - van de normen en waarden uit de 
klassieke oudheid. Deze superieur geachte oude culturen stonden 
in die tijd lijnrecht tegenover de vroege middeleeuwen, die in 
Europa lang werden beschouwd als een tijdperk van duisternis en 
barbarij.  

 

Hoewel inmiddels achterhaald, is de kloof met deze middeleeuwen nog steeds goed waar te  
nemen in kunst, literatuur en architectuur. Het middelpunt was Florence. De Kerk bleef tijdens 
de Renaissance onverminderd machtig. Veel kunstwerken uit de deze periode hadden een 
religieuze thematiek. Des te opmerkelijker is de acceptatie van goden uit de klassieke culturen 
in allerlei expressies. 
 

Sandro Botticelli 
Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vroege Renaissance in Florence was 
Sandro Botticelli (1445-1510). Zijn werk kenmerkt zich onder meer door het heldere en felle 
kleurgebruik en de ruimtelijkheid.  

 

Twee van zijn schilderijen, La Primavera (De Lente) en De 
Geboorte van Venus, behoren binnen de kunstgeschiedenis 
tot de iconen en topwerken van de Renaissance. La Primavera 
is een allegorie op de lente en toont negen figuren, onder wie 
de godin Venus, Zephyros (god van de westenwind), 
Mercurius (handel en transport) en de bloemengodin 
Flora. Dit schilderij spreekt vooral tot de verbeelding, omdat 
niet helemaal duidelijk is wat de kunstenaar ermee bedoelde. 
Metaforen en symboliek in het schilderij zijn nog niet volledig 
geduid, maar verwijzen mogelijk naar erotische betekenissen. 

Schilderij: La Primavera 
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La Prima Collectiva 
Wij als bewoners van De Leyhoeve hebben vanzelfsprekend veel met de medewerkers van  
De Leyhoeve te maken.  Vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen zijn op de plaat 
gezet, elk met eigen attributen. De koks en Camiel met spijzen en fruit, de horeca met een 
fonkelend glas wijn, de receptionistes met welkomstbloemen en de huismeesters zijn in de 
weer met materiaal en gereedschap. Milou houdt een planner in haar hand. De eerste 
aanleiding om voor dit kunstwerk te kiezen, is het opvallende cherubijntje boven in beeld. 
Deze afgeleide figuur van Eros, die zijn liefdespijlen richt, werd in de Renaissance vaak 
afgebeeld. Het was mij bekend dat cherubijntjes en putti Milou aanspreken. 
 

Marjolein Spiekerman 
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Aan het werk voor het volgende Meesterwerk 
Kunst- & Cultuurclub 
 
Het is erg leuk, deze activiteit die ik mag doen voor De Leyhoeve. Het bedenken en maken van 
Meesterwerken met de clubs levert elke keer weer verrassende en vermakelijke situaties op.  
 
Ik ben één van de weinige bewoners die daar elke keer een vrolijke getuige van mag zijn. 
Daarom plaats ik zoveel mogelijk deze gebeurtenissen in Leynieuws, om ook de overige 
bewoners een beetje te laten meegenieten.  
 
Zoals deze bijzondere werkfoto van ‘the making 
of the Masterpiece' van de Kunst- & Cultuurclub. 
Naar welk kunstwerk zou dit moeten verwijzen? 
In ieder geval iets met kleding die zou moeten 
wapperen. Dus moesten we in de weer met 
wasknijpers en elastiek om een fladderend effect 
te imiteren. En dus ook moesten diverse dames 
op hun knieën om hun rol van ‘elasticiën' 
overtuigend te kunnen uitvoeren. Ook de 
'tweeling Boogaart' was van de partij. In januari 
zal het resultaat te zien zijn. 
 
Na het ‘Kunst & Cultuur-Meesterwerk’ volgen er nog vijf clubs. In willekeurige volgorde zijn 
dat: de handwerkclub, de sjoelclub, de leesclub, de huurdersvereniging en de clubloze 
club. Deze laatste wordt een selectie van bewoners, die binnen De Leyhoeve wél actief zijn, 
maar niet bij een bepaalde club of groep zijn aangesloten. Hierover later meer. 
 

Marjolein Spiekerman 
 

 
Excursie | Synagoge Groningen 

 

De excursie naar de Synagoge in Groningen kan helaas niet 
doorgaan en wordt verplaatst naar een ander moment.  
Een nieuwe datum volgt.  
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Puzzel en win!  

 

Winnaar puzzel Leynieuws 
NR.12 

 
 

Bedankt weer voor alle inzendingen! Dit keer 
had niemand de puzzel volledig goed. Er waren 
twee bewoners met beiden één antwoord fout. 
Hieruit hebben we een winnaar getrokken:  

 

Mevr. Chiene Karssenberg 
 

Van harte gefeliciteerd! U kunt het wijnpakket 
ophalen bij de horeca. Geniet van deze prijs! 

 
 

Bent u nieuwsgierig naar wat de juiste oplossingen zijn? Alle goede antwoorden voor de tien 
cryptische omschrijvingen vindt u hieronder. 
 

1. Boterboem 
2. Klaproos 
3. Vrouwenmantel 
4. Ridderspoor 
6. Goudenregen 
7. Papaver  
8. Christusdoorn 
9. Jeneverbes 
10. Spar 
 
 
 
 

Maak kans op een High Tea voor 2 
personen | Bij u thuisbezorgd 

 

Wilt u kans maken op een High Tea voor 2 personen? Probeer 
dan op de volgende pagina de puzzel op te lossen: dit keer een 
woordzoeker. Veel puzzelplezier!  
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Woordzoeker 
De overgebleven letters vormen de oplossing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ANTWOORDFORMULIER |  PUZZEL LEYNIEUWS NR.1 2021 

Uw oplossing: ……………………….…………………………………………..………………………………………………… 

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

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

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

ZO DOET U MEE: 
Mail de oplossing van de puzzel (met daarbij uw naam, nummer appartement en telefoonnummer) naar: 
info@leyhoeve-groningen.nl of vul het antwoordformulier in en lever dit in bij de receptie.  

 
 

CONSTITUTIE 
ENERGIEK 
FLEUR 
GOED GEHEUGEN 
GOED UITRUSTEN 
GROENE THEE   
HEEL 
OMEGA-DRIE 
ONGEZOND 
ONVERZADIGD 
ROOSKLEURIG 
STEVIG 
TOESTAND 
VIEF 
VITAAL 
VITAMINE C 
VREUGDE 
WELBEVINDEN 
WELSTAND 
WELVAREND 
WORTELTJES 
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Recept van de maand  
Door: Emma Huizinga 
 
 

Bavette met Worcestersaus 
en bieslookboter 
 
Een heerlijk stukje vlees, voor wanneer u een 
keertje zin heeft om even lekker te kokkerellen! 
Onderstaande ingrediënten zijn op basis van 2 
personen. 

Ingrediënten 
250 gram bavette • 3 eetlepels Worcestersaus • 
2 tenen knoflook, uitgeperst • 4 eetlepels 
olijfolie • 3 takjes tijm • 6 sjalotten, gehalveerd 
• 30 gram zachte boter • 1 eetlepel bieslook, 
fijngesneden  

Bereiding:  

Verwarm de oven voor op 220°C. Dep de bavette droog met keukenpapier en bestrooi het 
vlees aan beide kanten met zout en peper. Doe de bavette in een kom, schenk de 
Worcestersaus erover en pers 1 teentje knoflook erboven uit. Voeg 2 eetlepels olie en 
tijmtakjes toe en schep alles goed door elkaar. Laat het vlees minimaal 30 minuten marineren 
(maar het beste is een hele nacht).  
 

Schep de sjalotten op een met aluminiumfolie beklede bakplaat om met 2 eetlepels olie. 
Bestrooi met zeezout en peper. Zet de bakplaat in de oven en rooster de sjalotten in ongeveer 
15 minuten goudbruin en gaar. 
 

Roer de boter, 1 kleine teen uitgeperste knoflook en bieslook in een kommetje door elkaar. 
Breng op smaak met zout en vers gemalen peper. Verhit de grillpan en rooster het vlees, 
afhankelijk van de dikte, aan beide kanten ongeveer 4 minuten. Het vlees mag nog rood zijn 
vanbinnen. Laat het vlees afgedekt ongeveer 5 minuten rusten. Snijd het vlees in dunne 
plakjes, schep de bieslookboter erop, leg de sjalotten ernaast. Erg lekker met wat 
aardappeltjes of frietjes! 
 Eet smakelijk! 
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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 

 


