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Voorwoord  
 

 
Het is alweer bijna december; de twaalfde en laatste 
maand van het jaar op de Gregoriaanse kalender en telt 
31 dagen. De naam komt van het Latijnse woord voor 
'tien': Decem. December was oorspronkelijk namelijk de 
tiende maand van het jaar, omdat tot 153 v. Chr. het 
Romeinse kalenderjaar op 1 maart begon. 
 

December wordt ook wel de ‘wintermaand’, ‘kerstmaand’ 
of ‘donkere maand’ genoemd. En vanwege de vele 
feestdagen wordt deze maand in Nederland en België 
informeel ook wel de feestmaand genoemd.  

 

Ook bij De Leyhoeve is het een feestmaand! Zo wordt alles 
straks weer mooi versierd, zodat u samen kunt genieten 
van een extra gezellige ambiance. Hiernaast wil ik u graag 
nog even attenderen op de komst van Sinterklaas op 
zaterdag 30 november aanstaande. Uiteraard zijn uw 
kinderen en kleinkinderen van harte welkom! 

 

En wilt u met kerst komen genieten van het kerstmenu? 
Vergeet dan niet op tijd te reseveren, want vol is vol. 
Verderop in deze nieuwsbrief gaan we hier wat 
uitgebreider op in. Ik wens u veel leesplezier! 

 
Mark van Slooten 

General Manager Leyhoeve Tilburg 
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Algemeen 

 
 

Bedankt voor alle steun! 
 
In Memoriam Ger van der Aa, 10 november 2019 
 
Langs deze weg wil ik hartelijk dank zeggen aan 
het team van Kim van Unen voor de uitstekende 
en warmhartige zorg die aan mijn man werd 
besteed in zijn laatste dagen. 
Ook hartelijk dank aan het personeel van De 
Leyhoeve op regulier wonen en de horeca. Zij 
hebben gedurende lange tijd betrokkenheid 
betoond bij zijn ziekteproces, waardoor ik mij 
gesteund voelde. 
Vooral ook veel dank aan de medebewoners voor 
hun hartelijke betrokkenheid: Nog steeds ben ik 
overdonderd door de vele kaarten, bloemen en 
bloemstukken van clubjes, en de aanwezigheid 
van velen bij Gers afscheid. 
Vooral onder deze omstandigheden voel je de 
gemeenschapszin als een warme mantel, die 
bijdraagt aan het thuisgevoel in De Leyhoeve. 
Velen van ons verliezen een partner: dat maakt 
ons tot lotgenoten, die elkaar kunnen steunen, en 
dat is heel waardevol! Dank daarvoor. 
 
Ineke van der Aa 

 
PS  
Mocht u een foto van Ger en mij - van ongeveer 25 jaar geleden - aantreffen in een boek van 
Kortooms, of een Havankje, wilt u die dan in mijn postkastje deponeren? In mijn postvakje 
treft u hiervoor een bruine kaart met ronde uitsparing, en een lijst van aangekruiste titels 
van Havank.    
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Huishoudelijke 
mededelingen    

 

Housekeeping      

 
Op eerste en tweede Kerstdag zal er geen particuliere 
huishoudelijke zorg worden geboden. Onze collega’s 
van de housekeeping zullen met u - wanneer voor u van 
toepassing - zelf een vervangende datum afspreken.         

 
Watertemperatuur 

 
De afgelopen week hebben we meldingen gekregen over het gebrek aan een 
constante aanvoer van warm water. Bij controle bleek dat de kleppen die 
verantwoordelijk zijn voor de regulering van de toevoer niet meer goed 
functioneren. Dit euvel wordt zo spoedig mogelijk voor u verholpen.  
 

 

Onderhoud ClimaRad systeem 

 
Alle appartementen zijn voorzien van het zogenaamde ClimaRad systeem. Dit systeem maakt 
gebruik van filters die zowel de buitenlucht als de afvoerlucht filteren. Om er zeker van te zijn 
dat het systeem optimaal blijft werken dienen deze filters één maal per 24 maanden te 
worden vervangen. U zult binnenkort op de hoogte worden gebracht wanneer deze filters bij 
u in het appartement zullen worden vervangen. Mocht u op dit moment een storingsmelding 
krijgen, dan kunt u deze annuleren door onderstaande werkwijze te hanteren: 
 
Reset de filteruren-teller door tegelijkertijd de + en - toetsen gedurende 4 seconden in te 
drukken. De eventuele melding ‘Filter vervuild’ verdwijnt dan van het bedieiningspaneel.  
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Services aan huis 

 
Wist u dat wij onderstaande services voor u kunnen verzorgen? Mocht u interesse hebben 
(één van) in deze services, dan kunt u dit aangeven bij de receptie. Zij zorgen dan dat u de 
gewenste service(s) zo spoedig mogelijk ontvangt.  
 

 

Particuliere schoonmaak 
€ 29,50 inclusief schoonmaakmiddelen per uur 
€ 24,50 zonder schoonmaakmiddelen per uur 
  

 
 
 
 
Post/krant bezorgen (dagelijks) 
€ 31,00 per maand 
 
 
 
 
 

 
 
Vuilnis ophalen (2x per week) 
€ 34,00 per maand  
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Zorg    

 

Huiskamernieuws      

 
Mijn vader, Wil Snoeren, heeft voor een tweede 
keer geweldig gezongen tijdens de zogenaamde 
grote ‘Klaperopshow’. Hij zong ook een duet met 
mijn zoontje Ziggy, te weten ‘De Zuiderzee 
Ballade’ van Sylvain Poons en Oetze Verschoor. 
De bewoners hebben hier enorm van genoten; 
dit is echt geweldig om te zien! Mijn vader doet 
dit dan ook met heel veel plezier! 
 

Diana, Huiskamermoeder  

(De Roze Huiskamer) 

 
 

Lekker naar buiten: Volop herfst! 

 
Wij gaan bijna dagelijks naar buiten met onze bewoners. Zon of bewolkt, warm of koud, wij 
gaan gezellig wandelen in het Leijpark. Buiten zijn én actief bezig zijn is ontzettend belangrijk. 
De bewoners hebben zo ook contact met mensen die er wandelen of bijvoorbeeld op een 
bankje zitten. En het het park is in de herfst natuurlijk extra prachtig vanwege de 
kleurwisseling van de blaadjes aan de bomen en het verschijnen van de paddenstoelen. 
Hieronder een paar mooie foto’s van de paddelstoelen die we tegenkwamen. 
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Nominatie      

 
Brigitte Jacobs is genomineerd! Zij is 1 van de top 10 
innovators in de zorg en heeft hiervoor op 21 oktober jl. 
een oorkonde in ontvangst mogen nemen. Brigitte 
denkt in mogelijkheden en oplossingen. Ze zoekt naar 
een passende benaderingswijze; vanuit het kennen van 
het levensverhaal van bewoners, iemands interesses en 
op basis van gesprekken die zij met bewoner en familie 
heeft. Ze betrekt familie, is eerlijk en open in het contact 
en zorgt voor samenwerking vanuit het belang van de 
bewoner. Ook mogelijkheden in het gebruik van 
domotica weet zij in te zetten om de veiligheid en 
vrijheid van bewoners op de zorg te waarborgen en 
hiermee kwaliteit van leven te vergroten. Brigitte heeft 
in haar carrière veel kennis en ervaring opgedaan en 
diverse opleidingen gevolgd. De kennis die zij heeft 
deelt ze heel graag met familie, maar ook met collega's. 
Zo heeft zij afgelopen weken scholing gegeven over 
dementie aan collega's in zowel Tilburg als Groningen, 
met als uitgangspunt de casuïstiek die speelt, waarmee 
ze dus goed aansluit bij het dagelijks werk in de praktijk. 
Zij blijft leren, staat open voor feedback en denkt altijd 
graag mee. Brigitte, gefeliciteerd met jouw nominatie! 
 

 
 

Mantelzorger;  
Wie zorgt er voor u?  
 
Mensen worden steeds ouder. De verwachting is 
dat het aantal mensen met dementie of 
geheugenproblemen daardoor fors zal toenemen. 
Op dit moment krijgt één op de vijf Nederlanders 
dementie. Veel van hen wonen nog thuis. Soms 
verhuizen zij naar een verpleeghuis, omdat zij meer 
toezicht en begeleiding nodig hebben. 
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Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorg voor een naaste met dementie op zich. 
Zowel thuis als in het verpleeghuis. Als partner, familielid, buur, vriend of kennis. Mogelijk 
bent u één van die vele mantelzorgers in Nederland die dagelijks voor een naaste klaar staat. 
 
Hoe kunt u de zorg voor uw naaste, en wat u zelf nog graag wilt en kunt, in evenwicht 
houden? Hoe kunt u samen met u naaste zoveel mogelijk van het leven blijven genieten? De 
ondersteuningsprogramma’s: ‘Dementie en nu?’ en ‘Dementie, geluk ermee…’ zijn misschien 
het goede steuntje in de rug.  
 
Heeft u interesse in deze programma’s? Meer informatie is verkrijgbaar bij de receptie. 
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Wist u dat?      

 

Repair Café  

 
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer 
werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! 
  

Repareer ze in het Repair Café 
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke 
bijeenkomsten die draaien om (samen) 
repareren. Op de locatie waar het Repair 
Café wordt gehouden, is gereedschap en 
materiaal aanwezig om alle mogelijke 
reparaties uit te voeren. Op kleding, 
meubels, elektrische apparaten, fietsen, 
speelgoed etc.  Ook reparatiedeskundigen 
op gebied van bijvoorbeeld elektra, fietsen 
en audio zijn aanwezig. 
  

Mentaliteit 
In het Repair Café leren mensen op een 
andere manier naar hun spullen te kijken, en 
er opnieuw de waarde van in te zien.  

 
Het Repair Café laat zien dat repareren leuk 
is en vaak ook heel erg makkelijk! 

 
Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering, die volgens hen is 
noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzamere  samenleving.   
  

Hoe werkt het? 
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de 
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, 
neemt een kop koffie of thee. Je kunt natuurlijk ook even helpen bij een reparatie van iemand 
anders. Adres: Hoevenseweg 3, Tilburg. Telefoon 06 - 282 42 463. Email: info@vandewouw.nl 
Website: www.repaircafe-lapoubelle.nl 
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Hallo & Tot ziens!       

 

Een nieuw gezicht  
bij de receptie: Ilse     

 
Ilse komt Sabine vervangen aan de 
receptie. Velen van u hebben al kennis 
met haar kunnen maken. Nadat ze meer dan 
12 jaar heeft gewerkt als receptioniste op een 
bekend vakantiepark was Ilse toe aan iets anders. 
Het concept van de Leyhoeve heeft ze altijd al 
bijzonder gevonden en is oprecht blij dat ze daar nu deel 
van maakt.  
 
 
 
 
 

Horeca nieuws   
Sinterklaas 

 

Op 30 november aanstaande brengt 
Sinterklaas tussen 12.30 - 15:00 uur 
een bezoek aan onze Brasserie.  
Net als vorig jaar kunt u zich hiervoor 
inschrijven bij de receptie. Voor de 
kinderen heeft de Sint uiteraard een 
cadeautje bij zich.  
 
Kosten bedragen € 7,50 per kind. 
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Kerst bij De Leyhoeve: 

Heeft u al gereserveerd?     
 
De feestdagen komen steeds dichterbij. Het kerstmenu is 
inmiddels gereed en ligt bij de receptie. Hier kunt u zich ook 
inschrijven. De reserveringen lopen inmiddels aardig 
binnen. Mocht u nog niet hebben gereserveerd, dan heeft 
u nog tot 30 november voorrang. Per 1 december stellen 
wij de reserveringen ook open voor mensen van buitenaf. 
We hopen u uiteraard te mogen verwelkomen!  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u reeds geïnformeerd 
over de planning welke we hieronder nog eens voor u op 
een rijtje hebben gezet: 
 
Kerstavond sluit de keuken om 18.00 uur. We serveren die 
avond geen à la carte, maar kunnen tussen 17.00 en 18.00 
uur - zoals u van ons gewend bent - wel de dagschotel 
verzorgen.  
 
Eerste Kerstdag serveren we overdag een brunch-
/lunchbuffet vanaf ongeveer 12.30 uur. In de avond 
serveren van vanaf 16.30/17.00 uur een 4-, 5- of 6-
gangenmenu.  
 
Tweede Kerstdag serveren we overdag vanaf 12.30 uur 
een 3- of 4-gangen lunchmenu en ‘s avonds wederom het 
4-, 5- of 6- gangenmenu.  
 
Tijden kunnen wellicht nog iets aangepast worden, maar daar informeren we u dan uiteraard 
tijdig over. 
 
 
 

Graag tot ziens! 
Richard Cornelissen 

 

Exclusief dineren  

of borrelen met familie  

en/of vrienden?  

Reserveer 
snel! 
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Pizzeria  

 
Goed nieuws!! De pizzeria gaat weer open. Vanaf 
het eerste weekend van januari 2020 kunnen de 
pizza’s weer besteld worden op de vrijdagen, 
zaterdagen en zondagen. Dus houdt de website in 
de gaten, vraag naar de menukaart tegen die tijd 
of vraag het de medewerkers in de horeca. Dan 
gaan wij weer aan de slag om heerlijke pizza’s voor 
u te bereiden! 
 
 

Verse producten voor bij u thuis  

 
We ontvangen vele complimenten over de kookkunstren van Chef-kok Rob Heijlands en zijn 
keukenteam. Naast het bereiden van geweldige gerechten, denkt Rob graag hij mee met het 
verbeteren van de menukaart, maar ook over de vraag naar verse producten voor thuis. Zo 
lijkt het Rob en zijn team een goed en leuk idee om – zowel voor  bewoners als gasten  - verse 
en ambachtelijke producten aan te kunnen bieden zoals verse soepen, huisgemaakte sauzen, 
salades, klein assortiment van verse vis en vlees.   
 

De introductie hiervan zal plaastvinden tijdens de 
‘LeyChristmasFair’ op zaterdag 7 december aanstaande 
in de Fine Dining. Na deze introductie zal schuin 
tegenover de receptie een koeling en een vriezer 
geplaatst worden die gevuld wordt met lekkere 
ambachtelijke producten, vers bereid door ons eigen 
keukenteam. Het assortiment zal per dag verschillen. In 
eerste instantie kunt u denken aan feestelijke gerechten 
passend bij de feestmaand december. De producten 
kunt u zelf uitkiezen en afrekenen bij de kassa tegen de 
prijs die vermeld staat op het etiquette. Er wordt dus 
geen bewonerskorting toegepast. 
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De LeyChristmasFair  

 
In de donkere dagen voor Kerstmis is er een lichtpuntje 
georganiseerd door onze lieve, betrokken bewoner 
Jopie Smarius. Zij heeft ervoor gezorgd dat er 
verschillende deelnemers in de Fine Dining hun 
kunstvaardigheden komen presenteren in een 
sfeervolle ambiance tijdense de LeyChristmasFair op 
zaterdag 7 december aanstaande. De toegang is geheel 
gratis en u bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. Komt 
u ook alvast van de Kerstsfeer proeven?  
 

 
Bewonersmaaltijd 24 december 
(Kerstavond) 
 
Wilt u een Bewonersmaaltijd bestellen op 24 december? In 
verband met Kerstavond kunt u deze ophalen vanaf 17.00 uur. 
Wanneer u de Bewonersmaaltijd wilt opeten in de Brasserie, dan 
kan dat tot 18.00 uur. Zowel de Brasserie als de keuken is na 18.00 
uur gesloten. Denkt u eraan om de Bewonersmaaltijd tijdig te 
reserveren?  

 

 
Onze menukaart in nieuw jasje! 
 
Misschien was het u al opgevallen; onze menukaart heeft een 
ware metamorfose ondergaan. Heeft u de kaart nog niet 
gezien? Kom dan snel even langs in de Brasserie om de kaart 
te bekijken. Wij zijn natuurlijk ook erg benieuwd wat u ervan 
vindt! 
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Recept van de maand 
 

Door: Hélène Messchaert 

 

Oerhollandse Erwtensoep 
 
We hebben al een paar koude dagen en nachten achter 
de rug. En ik weet dat de erwtensoep dan heerlijk kan 
smaken. Oerhollands, gezond en gemakkelijk. En als het 
kan toch zonder vlees voor mij. Ik kan er altijd voor de 
vleesliefhebbers alsnog de stukjes spek en de verse 
rookworst toevoegen.  
 
Ingrediënten 
• 500 gram spliterwten 
• 2 prei, 2 wortelen 
• ½ knolselderij 
• 2 wortelpeterselie 
• 5 stengels bleekselderij 
• ½ bos bladselderij 
• 2 liter groentebouillon  

(van 2 liter water en 4 blokjes goede bouillonblokjes) 
• goede roerbakolie  
• peper en zout 

 
Bereiding 
(1) Zet de spliterwten op met de groentebouillon en laat het aan de kook komen. (2) Laat de 
spliterwten zachtjes gaar koken, zo lang dat ze uit elkaar vallen. (3) Maak alle groenten schoon 
en snij alles in blokjes en ringetjes van dezelfde maat. En zet alle groenten per soort even 
apart. (4) Neem een ruime soeppan, giet een goede laag olie in de pan en zet de pan op, op 
een grote pit. (5) Roerbak alle groenten van hard naar zacht, dus eerst de knolselderij, de 
wortel, de wortelpeterselie, de bleekselderij en de prei. Wacht met toevoegen van de 
volgende groenten tot de vorige groenten bijna gaar is. Neem hier de tijd voor. (6) Haal 
ondertussen de blaadjes van de steeltjes van de bladselderij en hak ze op de snijplank fijn.  
(7) Voeg de gekookte spliterwten bij de geroerbakte groenten en voeg de bladselderij toe.  
(8) Laat alles nog even koken en maak op smaak met voldoende peper en wat zout. Lekker 
met een stukje (rogge)brood en roomboter en smullen maar.  
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Agenda   
 

Uitgelicht  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

LeyChristmasFair  |  Vanaf 10.00 uur bent u van harte 
welkom om in de Fine Dining heerlijk te genieten van 
kunst, muziek, drankjes en hapjes. Toegang is gratis. 

Kerstdiner | Heeft u al gereserveerd voor het 
Kerstdiner, de lunch of de brunch? U bent van harte 
welkom! Meer informatie treft u op pagina 12 en/of 
bij de receptie.  
 
 

 
 

 
7 

Dec 

 
 

 
 

25 
26 
Dec 

Sinterklaas | Op 30 november aanstaande brengt 
Sinterklaas tussen 12.30 - 15:00 uur een bezoek aan 
onze Brasserie. Voor de kinderen heeft de Sint een 
cadeautje bij zich (€ 7,50 per kind). 
 
 

 
 

 
30 
Nov 
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Maandkalender            December 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
25 26 27 28 39 30 01 
      11.00 

Koffieuurtje 
 

02 03 04 05 06 07 08 
11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Bridge 
14.30 
Koor 
18.30 
Bewegingsles 

11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
14.30 
Schilderclub 
 

9.00 
Aquarobics 
11.00 
Koffieuurtje  
14.00  
Rikken    
19.30 
Sjoelbakken 

9.00 
Aquarobics 
11.00 
Aquarobics 
11.00  
Koffieuurtje  
14.00 
Sjoelen 
19.00 
Bridge 
Leesclub 
 

11.00 
Koffieuurtje 
13.00  
Biljarten  
17.00  
Happy Hour 

10.00 
LeyChristmas 
Fair 
11.00 
Koffieuurtje 
 

11.00 
Koffieuurtje 

09 10 11 12 13 14 15 
11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Bridge 
18.30 
Bewegingsles 
 

11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
 

9.00 
Aquarobics 
11.00 
Koffieuurtje  
14.00  
Rikken  
 

09.00 
Aquarobics 
10.00 
Aquarobics 
11.00 
Koffieuurtje 
14.00  
Bingo 
19.00 
Bridge 

11.00 
Koffieuurtje 
13.00  
Biljarten 
17.00  
Happy Hour 

11.00 
Koffieuurtje 

11.00 
Koffieuurtje 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 
11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Bridge 
14.30 
Koor 
18.30 
Bewegingsles 
 

11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
14.30 
Schilderclub 
 
 

9.00 
Aquarobics 
11.00 
Koffieuurtje  
14.00  
Rikken  
 

09.00 
Aquarobics 
10.00 
Aquarobics 
11.00 
Koffieuurtje 
14.00 
Sjoelen 
19.00 
Bridge 

11.00 
Koffieuurtje 
13.00  
Biljarten 
17.00  
Happy Hour 

11.00 
Koffieuurtje 

11.00 
Koffieuurtje 
 

23 24 
Kerstavond 

25  
1e Kerstdag 

26  
2e Kerstdag 

27 28 29 
11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Bridge 
18.30 
Bewegingsles 

11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
 
 

11.00 
Koffieuurtje  
 

11.00 
Koffieuurtje 
 

11.00 
Koffieuurtje 
13.00  
Biljarten 
17.00  
Happy Hour 
 

11.00 
Koffieuurtje 

11.00 
Koffieuurtje 
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Maandkalender (Vervolg)            December 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
30 31 01 02 03 04 05 
11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Bridge 
18.30 
Bewegingsles 
13.00  
Bridge 
18.30 
Bewegingsles 
 

11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
 
 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Wij maken Leynieuws Tilburg 
 
HOOFDREDACTIE  |   Mark van Slooten, Hélène Messchaert 
VORMGEVING & EINDREDACTIE  |  Annemijn de Jong, Randall van Thiel 
 
CONTACT?  Mail naar nieuwsbrief@leyhoeve-tilburg.nl of bel 013 207 00 80    
 

 

Meer informatie?  
www.leyhoeve.nl 

 


