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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.  
 
Voor velen staat de decembermaand uiteraard 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 een enorme dosis creativiteit, maar vooral ook 
positiviteit. Oftewel spreekwoordelijk: laten we er samen voor zorgen dat 
het (kerst)glas niet half leeg, maar juist half vol is! 
 
Wat we u precies tijdens de feestdagen kunnen aanbieden, leest u 
verderop in deze Leynieuws. Binnen de mogelijkheden doen we er in elk 
geval alles aan om het jaar gezellig af te sluiten. Laten we daarop proosten! 

 

Mark van Slooten 
General Manager Leyhoeve Tilburg 

 

 
 
 

Voorwoord  
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Algemeen 
 
 

Wij waarderen uw mening! 

Onlangs heeft u al een bericht ontvangen voor 
het bewonerstevredenheidsonderzoek dat 
Markteffect voor ons uitvoert. Het onderzoek 
loopt tot 4 december - dus vergeet het niet in te 
vullen. Mocht u hulp nodig hebben bij het 
invullen, laat het ons dan weten. Wij helpen u 
graag. 
 
Heeft u de e-mail met de link naar het onderzoek 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.   

 
 

Winnaar puzzel | Leynieuws NR.11 

 

De oplossing van de puzzel in de Leynieuws NR.11 was: samen 
 

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

 

Mevrouw Cocky van Amelvoort 
 

Van harte gefeliciteerd! U heeft de ‘Roomservice voor twee’ 
gewonnen. U kunt uw prijs verzilveren via de horeca.  

 

Geniet van deze prijs!   
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Huishoudelijke mededelingen    

 

Pakketbezorging Post NL 

Post NL heeft helaas besloten om tot nader 
order geen postpakketten meer af te leveren 
bij u aan de deur. Het feit dat er niet altijd 
rekening wordt gehouden met maximaal 2 
personen in de lift, en er daarmee een 
verhoogd gezondheidsrisico is voor haar 
bezorgers, is de reden geweest dat Post NL tot 
dit besluit is gekomen. Voor u bezorgde 
postpakketten liggen vanaf heden dus weer 
klaar bij de receptie.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Internet • tv • bellen 

 

Zoals eerder aangekondigd zou KPN ons verzoek om glasvezel aan 
te leggen pas in behandeling kunnen nemen op het moment dat 
80% van onze bewoners geïnteresseerd is. Slechts 19% van onze 
bewoners heeft aangegeven interesse te hebben. Dit betekent dat 
we geen vervolgtraject aan kunnen gaan met KPN.  

  

Tijdelijke onderbreking internet 
Voor noodzakelijk onderhoud binnen de zogenaamde MER-
ruimte (de centrale serverruimte waar het vertrekpunt van het 
netwerk zich bevindt), wordt op woensdag 2 december 
aanstaande tussen 7.30 en 8.30 uur de stroom van deze ruimte 
onderbroken. Dat betekent dat er binnen dit tijdvlak tijdelijk 
geen internet beschikbaar zal zijn.  
 



 
 
 

 5 Ley nieuws 
Tilburg NR.12 2020 | 

 

 

Technische dienst  
op volle toeren 

 

De Technische Dienst heeft werkelijk een 
vliegende start gemaakt! Er loopt een proef op 
de zorgafdeling voor een nieuwe thermostaat 
met een eenvoudigere bediening; er is een 
goede leverancier gevonden voor de reparatie 
van de screens in de Velux-ramen; de 
brandblusmaterialen zijn gekeurd; het 
onderhoud van alle noodverlichting is 
uitgevoerd; en ook hebben de brandwerende 
deuren een onderhoudsbeurt gehad en zijn 
deze gekeurd. Een veilig gevoel! 

 
Laadpalen 
 

Goed nieuws! Inmiddels is er akkoord gegeven voor de installatie van de laadpalen op de 
parkeerplaats van De Leyhoeve. De verwachting is dat de laadpalen begin februari 2021 
gereed zijn voor gebruik. 
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Wist u dat?      

 

12 leuke feitjes over Kerst  
 
Daar zit u dan aan het kerstdiner, tussen de soep en het hoofdgerecht, en het 
gesprek is een beetje stilgevallen. Niet voor lang! Want dit jaar kunt u uw 
familie of vrienden versteld doen staan met bijzondere internationale weetjes 
over Kerst. Wist u deze feitjes over Kerst allemaal al? Dan bent u een grotere 
kerstkenner dan wij!  

1 | De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510 
De eerste versierde Kerstboom dateert uit 1510 en wel uit het plaatsje Riga in 
Letland. De eerste geschiedschrijving over een kerstboom dateert terug naar 
1531. 

2 | Jingle Bells is eigenlijk helemaal geen kerstliedje 
Iedere jaar in December schalt deze gouwe ouwe ‘kerst-song’ 
meerdere keren door de speakers en vrijwel iedereen kent wel 
een stukje tekst: Jingle Bells. Maar wist u dat Jingle Bells eigenlijk 
geschreven is voor Thanksgiving en helemaal niet voor Kerst? 

3 | De Kerstman stamt af van Sinterklaas 
Een wat meer bekend kerstfeitje: de Kerstman 
stamt af van Sinterklaas. St. Nicholas erfde veel 
rijkdom en was vooral bekend omdat hij veel van 
die rijkdom weer weggaf aan de mensen  
die het het meest nodig hadden. Toen  
St. Nicholas heilig werd verklaard, werd hij de 
beschermheilige van kinderen. Dankzij Coca-
Cola en schilder Haddon Sundblom werd de 
Kerstman in de hele wereld bekend. 
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4 | De ‘Christmas Stocking’ was eerst een schoen 
U  kent het vast wel uit films en series: de Christmas Stocking. 
Waarom hangen Amerikanen, Britten en mensen in andere 
landen  een sok aan de schouw? Nou, in eerste instantie was 
het geen sok, maar een schoen voor de open haard. 
 
Volgens het verhaal liet St. Nicholas een zak met goud door een 
schoorsteen vallen. De zak viel in een schoen die toevallig bij 
de open haard aan het drogen was. De zak met goud was 
bedoeld voor de vader van drie dochters, zodat zijn dochters 
konden trouwen. Vanaf dat moment werd de schoen gezet. 
Pas later veranderde dit in de Christmas Stocking, oftwel een 
sok. 

5 | Engelenhaar verwijst écht naar engelen 
Al decennialang gebruiken mensen engelenhaar om de boom  
te versieren. Waarom is die traditie ooit ontstaan? Door 
engelenhaar in de boom te hangen, wilden mensen laten zien dat 
echte engelen de boom hadden versierd, er waren wat van hun 
prachtige haren achtergebleven. Later werd het engelenhaar 
vervangen door de zilveren en anderkleurige slierten, maar de 
gedachte erachter is nog steeds hetzelfde  

6  |  Kerstcadeaus  verwijzen  naar  de  drie  wijzen 
Wist u dat het geven van kerstcadeaus aan kinderen, maar ook 
aan onze vrienden en geliefden, verwijst naar de cadeaus die de 
drie wijzen op kerstochtend aan kindeke Jezus hebben gegeven?  

7 | De Kerstman heeft in Canada een eigen postcode 
In Canada heeft de Kerstman zijn eigen postcode, namelijk H0H 
0H0. Kinderen in Canada krijgen zelfs antwoord als ze post sturen 
naar de Kerstman, maar dan moeten ze hun brief wel voor 16 
december versturen. Zelf een brief sturen naar de Kerstman? 
Hiernaast vindt u het adres! 

SANTA CLAUS 
NORTH POLE 
H0H 0H0 CANADA 
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8 | Peruanen drinken en vechten op Eerste Kerstdag 
In een dorp in Peru wordt Eerste Kerstdag gebruikt om het nieuwe 
jaar op een bijzondere manier met een schone lei te beginnen. 
Eerst wordt er stevig gedronken, waarna mensen een stevig potje 
met elkaar vechten. Vrede op aarde, zullen we maar zeggen.  

9 | Een kerstboom drinkt wel een liter water per dag 
Tijdens de eerst week dat u een echte kerstboom (met kluit) in uw 
huis plaatst, heeft deze net iets minder dan een liter water per 
dag nodig om mooi te blijven. Natuurlijk geven wij de kerstboom 
allemaal veel te weinig water, waardoor hij veel sneller zijn 
naalden verliest. 

10 | Stille Nacht is het meest opgenomen kerstliedje 
‘Stille Nacht’ is van alle Kerstliederen het meest opgenomen. 733 
verschillende versies zijn al voorzien van een copyright sinds 1978. 
‘White Christmas’ is de best verkochte kerst-single aller tijden.  
En ‘All I want for Christmas’ (Mariah Carrey) is de meest populaire 
kerstsingle van deze tijd.  

11 | Jingle Bells was het eerste liedje vanuit de ruimte 
Jingle Bells is het eerste lied dat ooit vanuit de ruimte te horen was. 
De Gemini 6-astronauten Tom Stafford en Wally Schirra zongen dit 
nummer voor Mission Control op de ochtend van 16 december 1965. 
Maar niet voordat ze mission control eerst flink lieten schrikken: 

“Gemini VII, this is Gemini VI. We have an object, looks like a satellite 

going from north to south, up in a polar orbit. He’s in a very low 

trajectory traveling from north to south and has a very high climbing 

ratio. It looks like it might even be a … Very low. Looks like he might 

be going to reenter soon. Stand by one … You might just let me try to 

pick up that thing…” 

 
Ze hadden het natuuuurlijk over de Kerstman, en op dat moment… begonnen ze Jingle Bells 
te zingen! 
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12| De piek verwijst naar de ‘Ster van Bethlehem’ 
Ook al zie je hem steeds minder vaak, voor veel gezinnen is 
het nog steeds een bijzonder momentje als de piek op de 
kerstboom wordt geplaatst. De kerstboom is namelijk klaar. 
Vaak wordt hier gebruik gemaakt van een ster of een engel. 
Beide hebben natuurlijk een link met het kerstverhaal.  

De ster is de ‘Ster van Bethlehem’ die de weg aanwees naar 
de stal (eigenlijk is het een grot) waar kindeke Jezus geboren 
was. En de engel is de Engel Gabriël die ervoor zorgde dat de 
maagd Maria zwanger werd.  

 
 

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 gedachtegoed 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.  
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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!  
 

 
 

Allerzielen | Een roos  
 

 

 
 
 
 

  

Op 2 november jongstleden was het Allerzielen. 
Iedere bewoner op de zorgafdeling heeft deze 
dag een roos gekregen met de tekst: 
  

Ik steek een kaarsje voor je aan,  

Omdat vandaag veel waarde heeft,  

Om er bewust bij stil te staan, 

Wat voor mooi mens er heeft geleefd. 
 
De bewoners waren hier erg blij mee!” 
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Even voorstellen  
Mijn naam is Corine Gerritsen. Ik werk als onafhankelijk extern 
cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) bij Adviespunt 
Zorgbelang. Zowel  bewoners als vertegenwoordigers van bewoners, die zorg 

ontvangen vanuit Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg, kunnen een beroep op 
mij doen. 

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt 
onder andere dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische 
aandoening recht hebben op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.  

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd? De cliëntenvertrouwenspersoon 
Wzd kan cliënten of hun vertegenwoordigers ondersteunen bij vragen over onvrijwillige zorg. 
Ook bij onvrede of klachten rondom de zorg, samenhangend met een verblijf bij 
Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg. Als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd heb ik een 
procesondersteunende rol. Ik kan met u meedenken over hoe en met wie u uw vraag of 
onvrede bespreekbaar kunt maken.  

Welke stappen ondernomen worden is afhankelijk van wat de vraagsteller wil bereiken. Ik heb 
een partijdige rol, dat wil zeggen: ik sta aan de kant van de cliënt of vertegenwoordiger. Het 
is zijn/haar keuze wat er wel of niet gaat gebeuren. Ik zal onbevooroordeeld luisteren.  
Het is niet aan mij om het werk van Woonlandschap de Leyhoeve te beoordelen. Wel help ik 
de organisatie door het stellen van vragen en het verduidelijken van zaken. Ik kan de cliënt en 
vertegenwoordiger ondersteunen om vanuit een gelijkwaardige positie te communiceren. Als 
stemversterker voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.  

Alles wat een cliënt of vertegenwoordiger mij vertelt is vertrouwelijk. Ik zal dan ook geen 
gegevens delen met andere partijen of contact opnemen met iemand, zonder dat hiervoor 
nadrukkelijk toestemming gegeven is. De enige uitzondering is als de cliënt zichzelf of anderen 
in gevaar zou kunnen brengen. Dat mag ik niet voor me houden. Ik zal dan eerst laten weten 
dat ik informatie zal moeten delen en waarom. Hieronder ziet u mijn contactgegevens. U kunt 
mij bellen, mailen of een app-bericht sturen. U kunt ook een afspraak met mij maken op 
locatie. Bij Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg zal een flyer met mijn contactgegevens 
beschikbaar zijn. Ik zal te zijner tijd ook aansluiten bij bijeenkomsten voor familieleden en 
verwanten.   

Contactgegevens Corine Gerritsen  
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) | Leyhoeve Tilburg 

Mobiel 06 42 18 94 15  |  E-mail cgerritsen@zorgbelang-brabant.nl 
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Horeca Nieuws   
 

Feestdagen 2020 | Anders dan anders 

Kerst komt steeds dichterbij en definitief uitsluitsel over de mogelijkheden rondom de 
feestdagen laat vanuit de overheid nog even op zich wachten. De verwachting is dat er op 8 
december een uitspraak wordt gedaan. Omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat u al druk 
bezig bent met de planning, hebben wij de knoop doorgehakt over hoe wij vanuit de horeca 
invulling gaan geven aan de feestdagen. 

 

Het ziet er niet naar uit dat u dit jaar de mogelijkheid  
heeft om Kerst samen met uw familie binnen de 
horecagelegenheden te vieren. Met hoeveel personen per 
ruimte of per tafel zou dat dan mogen? Mogen we  
u als bewoner wel ontvangen, maar uw familie niet? 
Hierdoor hebben wij bij de kerstinvulling de focus gelegd 
op ‘lekker eten bij u thuis’ in de eigen huiselijke kring.  

 

We hebben gekozen voor een opzet waarin we u op culinair gebied van alle gemakken kunnen 
voorzien om er bij u thuis, samen met uw naasten, een feestelijke tijd van te maken. Beide 
kerstavonden bezorgen we de bestellingen kosteloos bij u thuis. Een folder 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 feestelijk BewonersKerstdiner op 24 december? Ook voor de overige 
feestdagen staan er leuke ideeën op het programma. Hierover hoort u snel! 
  

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!  
 

Mark & Richard 
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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/tilburg/bewonersportaal  
(wachtwoord: 5022 KX) 
 

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! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

 
 

 
 
 

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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December-aanbieding  
Koffie met gebak 
 

Tot aan de kerstdagen (t/m 24 december)  
kunt u vanaf deze week elke zaterdag tussen 
11.00 en 12.00 uur genieten van een kop  
koffie en gebak naar keuze voor slechts € 4,- 
(inclusief bewonerskorting). Let op: uitsluitend op 
reservering in verband met het bestellen van het 
gebak.  
 
 
 

Pizzeria  
& Haute Frituur 

 

Tot het einde van het jaar is de Pizzeria 
alleen op zondag geopend. We hopen dat 
in het nieuwe jaar de pizzeria weer vaker 
open kan.  
 

De Haute Frituur is vanaf heden - op 
bestelling - de gehele week verkrijgbaar.  

 

 
 
Roomservice & Dagspecials 

We ontvangen erg positieve reacties op zogenaamde 
‘Roomservice’ à la carte kaart, evenals op de Dagspecials. 
Daarom brengen wij dit ook in deze Leynieuws onder de 
aandacht. Benieuwd wat er deze maand op het menu staat?  
Kijk dan op de volgende pagina’s!  
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Voor 
Tomatensoep       6 
Tomaat | balletjes | bosui | crème fraîche   
 

Huisgemaakte erwtensoep     7 
Erwt | katenspek | roggebrood   
 

Carpaccio       9,5 
Rundvlees | truffelcrème | Parmezaan | pijnboompitten  
 

Gerookte zalm      9,5 
Gerookte zalm | brioche | rouille | bieslook  
 

Eendenlever       14 
Geroosterd suikerbrood | eendenleverkrullen | oude aceto 
 

Scampi aglio e olio      9,5 
Gepelde scampi | olijfolie | brood | knoflook | rode peper 
 

Hoofd 
Tagliatelle ‘noir’      12 
Tagliatelle | gegrilde groenten | gepocheerd ei | antiboise tomaat 
 

Slibtong (3 stuks)      16 
Sliptong | frisse salade | remoulade  
 

Spareribs       15 
Spareribs | ketjap | coleslaw | aardappelkroketten | bbq-saus  
 

Hazenpeper       16 
Hazenpeper | rode kool | puree | spruitjes | spekjes 
 

Eendenbout       15 
Confit de canard | zuurkoolstamppot | uitgebakken spek 
 

Zalmfilet       15 
Zalmfilet | noodles | wokgroenten | sesam-ketjap-saus 

 
Na 

Chocolademousse      6 
Hemelse modder | brownie-puree | chocolade  
 

Panna cotta       6 
Panna cotta | Kweepeercompote | chocolade  
   

 
 DAGELIJKS OP BESTELLING  

  Haute Frituur 
 

  Keuze uit: 
• Verse friet  
• Diverse ambachtelijke snacks  
• Huisgemaakte stoofgerechten, zoals: 
  
   Frietje stoofvlees |atjar van rode kool 
   Frietje kipsaté | gebakken uitjes | jalepeno 
   Frietje pittige kip | bosui | sauto mix 
 

IEDERE  
 ZONDAG 

  Pizza 
 

 
 
 

Deze gerechten zijn extra scherp geprijsd en vallen daarom buiten de 10% bewonerskorting. 
Zolang de huidige maatregelen gelden brengen wij geen bezorgkosten in rekening. 
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Dagspecials  
  
WEEK 48 

Do 26 nov  Cordon bleu | broccoli | pommes duchesse 
Vr 27 nov  Visje | Parijse wortelen | krieltjes 
Za 28 nov  Spaghetti Bolognese | Parmezaanse kaas 
Zo 29 nov  Ovenschotel | bloemkool | ham | kaas 
 
WEEK 49 

Ma 30 nov  Slavink | gekookte aardappels | spruiten | braadjus 
Di 1 dec  Kip kerrie | rijst | doperwt | wortel 
Wo 2 dec  Peestamp | verse worst | mosterdjus 
Do 3 dec  Zigeunerschnitzel | rösti | boontjes 
Vr 4 dec  Pizza salami | paprika | rode ui 
Za 5 dec  Vangst van de dag | puree | broccoli 
Zo 6 dec  Pasta carbonara | rucola | Parmezaan 
 
WEEK 50 

Ma 7 dec  Sukadelapje | rode kool | puree 
Di 8 dec  Zuurkoolstamppot | slavink | spekjes  
Wo 9 dec  Gehaktbal uit de jus | geroosterde aardappels | spitskool 
Do 10 dec  Varkenshaas brochette | gratin | prei à la crème 
Vr 11 dec  Lekkerbekje | salade | remouladesaus | 
Za 12 dec  Licht pittige kip | rijst | gewokte peulen en champignons 
Zo 13 dec  Melanzane | aubergine | tomaat | kaas | rundergehakt 
 
Zie volgende pagina voor Dagspecials 14 t/m 31 december. 
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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?  
 

 

 
WEEK 51 

Ma 14 dec  Boerenkool stramppot | rookworst | spekjes 
Di 15 dec  Runderstoofpot | puree | spruiten 
Wo 16 dec  Varkenfilet | bloemkool | gekookt aardappeltje 
Do 17 dec  Hanenbout | roseval aardappel | ratatouille 
Vr 18 dec  Witvis en papillotte | wortelen | aardappelkroketjes 
Za 19 dec  Goulash | witte rijst | doperwten 
Zo 20 dec  Lasagne bolognese | komkommersalade 
 
WEEK 52 

Ma 21 dec  Broodje hamburger | frietjes | gebakken uien 
Di 22 dec  Mexicaanse wrap | paprika | gehakt | mais 
Wo 23 dec  Visstoofpotje | puree | gegrilde groenten 
Do 24 dec  Zuurkoolstamppot | verse worst OF Zuurkoolstamppot | kabeljauw 
Vr 25 dec  Geen dagschotel (uitsluitend voor de zorgvleugel) 
Za 26 dec  Geen dagschotel (uitsluitend voor de zorgvleugel) 
Zo 27 dec  Gehaktschotel | aardappel | kerrie | bloemkool 
 
WEEK 53 

Ma 28 dec  Nasi | sate | satesaus | atjar 
Di 29 dec  Ravioli | tomatensaus | pamezaanse kaas 
Wo 30 dec  Tongfilet | spinazie | puree 
Do 31 dec  Wortelstamppot | slavink OF Wortelstamppot | roodbaarsfilet 
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Puzzel | Maak kans op een  
Lunch & Diner Cheque  
ter waarde van € 20,- 

 
Wilt u kans maken op een Leyhoeve Lunch & Diner Cheque ter 
waarde van € 20,-? 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: 
nieuwsbrief@leyhoeve-tilburg.nl of vul het 
antwoordformulier in en lever dit in bij de 
receptie.  
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Recept van de maand  
Door: Denise Semse 
 
 

Perpernotentaart 
 
Wat is er nou leuker dan met het ‘heerlijk avondje’ een 
echte taart vol met pepernoten te serveren? Deze 
pepernotentaart is zeker weten een succes! 

U maakt de taart in drie verschillende stappen. Het lijkt 
misschien erg veel werk, maar als u alle aanwijzingen goed 
volgt valt het best wel mee. De taart is niet ingewikkeld om 
te maken en eventueel kleine schoonheidsfoutjes… die 
verstopt u gewoon onder de pepernoten!  

 

 
Ingrediënten 

Voor de biscuit: 

• 3 ronde bakvormen ø 20 cm, ingevet en bekleed met bakpapier 

• 525 gram ei 

• 300 gram suiker 

• 18 gram vanillesuiker 

• 225 gram bloem 

• 75 gram maïzena 

• 1 eetlepel cacao 

Voor de botercrème: 

• 400 gram boter 

• 400 gram margarine 

• 800 gram poedersuiker 

• 150 gram pepernoten 

• Extra benodigd: 
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• aluminium bakblik van 40 x 60 

• bakpapier 

• boter om in te vetten 

Voor de finishing touch: 

• 500 gram pepernoten in 3 verschillende kleuren chocolade 

 

Instructies 

Deze pepernotentaar maakt u in 3 stappen. U begint met het biscuit, daarna maakt u de 
botercrème en uiteindelijk versiert u de taart met de chocolade pepernoten. Ik leg u hieroner 
precies uit hoe u te werk moet gaan. 

 
Voor het biscuit mixt u de vanillesuiker, de suiker en de eieren 12 minuten lang op een 
middelhoge stand. Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden. Zeef vervolgens de 
bloem en de maïzena boven de kom en roer dit rustig door het beslag.  

 
Het beslag is genoeg voor het vullen van de drie bakvormen. Vul eerst twee vormen met 
tweederde van het beslag. Voor de derde vorm roert u eerst een eetlepel cacao door het 
resterende beslag en daarna vult u ook de derde bakvorm. Bak het biscuit vervolgens  
22 minuten in de oven. 
 
Voor de botercrème mixt u eerst de boter met de margarine glad op de maximale stand van 
uw keukenmachine. Roer er daarna de poedersuiker doorheen en klop dit 15 minuten lang. 
Maal de pepernoten fijn in de (silent) blender of foodprocessor en roer dit ook door de 
botercrème. 
 
Nu is het tijd voor de finishing touch. Stapel de lagen biscuit op elkaar en smeer hierbij de 
botercrème tussen de lagen. Dit doet u als volgt: Start onderop met een vanillelaag en 
besmeer het met de botercrème. Daar bovenop komt de chocoladelaag (de biscuit met 
cacao), weer een laag botercrème en dan daar weer bovenop een vanillelaag. Smeer de 
complete taart nu aan de buitenzijde en bovenzijde af met de rest van de botercrème. Het is 
daarbij belangrijk dat u de biscuitlagen niet meer ziet. Nu is het nog een kwestie van 
het versieren van de taart met de chocolade pepernoten. U kunt eventueel banen maken door 
voor elke baan een andere kleur pepernoot te kiezen. En klaar is uw pepernotentaart! 
 
  

Eet smakelijk! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
29 01 02 03 04 05 06 
   11.00 

Koffieuurtje 
 
 
 

11.00 
Koffieuurtje 
13.00  
Biljarten 
 
 
 

11.00 
Koffieuurtje 
 

11.00 
Koffieuurtje 
PIZZERIA OPEN 

07 08 09 10 11 12 13 
11.00 
Koffieuurtje  
 
 

11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
14.00  
Sjoelen  
 
 

11.00 
Koffieuurtje  
14.00  
Rikken  

 

11.00 
Koffieuurtje 
 
 
 

11.00 
Koffieuurtje 
13.00  
Biljarten 
 

11.00 
Koffieuurtje 
 

11.00 
Koffieuurtje 
 
PIZZERIA OPEN 

14 15 16 17 18 19 20 
11.00 
Koffieuurtje  
 

11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
14.00  
Sjoelen 
 

11.00 
Koffieuurtje  
14.00  
Rikken  
17.30 
Biberons 
 

11.00 
Koffieuurtje  
 

11.00 
Koffieuurtje 
13.00  
Biljarten 
 

11.00 
Koffieuurtje 
 

11.00 
Koffieuurtje 
 
PIZZERIA OPEN 
 

21 22 23 24 25 26 27 
 
 
11.00 
Koffieuurtje  
 
 

 
 
11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
14.00  
Sjoelen 
 

 
 
11.00 
Koffieuurtje  
14.00  
Rikken  
 

 
 
10.00  
Kerstmis   
 
Bewoners 
KerstDiner 
 

1e Kerstdag 
 
 
 

1e Kerstdag 
 
 
 
 

 
 
11.00 
Koffieuurtje 
 
PIZZERIA OPEN 

28 29 30 31   01 
 
 
11.00 
Koffieuurtje  
 
 

 
 
11.00 
Koffieuurtje  
13.00  
Biljarten 
14.00  
sjoelen 

 
 
11.00 
Koffieuurtje  
14.00  
Rikken 
17.30 
Biberons  

Oudjaarsdag 
 
11.00 
Koffieuurtje 

   

  

 
 

Maandkalender                  December 2020 
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Wij maken Leynieuws Tilburg 
 
HOOFDREDACTIE  |   Mark van Slooten 
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 

 


