
 

LUDGERUS@HOME 
ACTIEF, POSITIEF, TIPS EN WEETJES 

 

Al bijna 8 weken dat we afstand moeten houden. 
En die afstand voelen we, letterlijk en figuurlijk. 
Het valt niet mee maar gelukkig is het langer 
licht en kunnen we ook op het balkon zitten. Dit 
helpt toch een klein beetje. Heeft u ook wat aan 
alle muziek en gym vanaf uw balkon? Soms 
lastig om bij alle balkonnetjes te kunnen komen 
qua geluid. De balkons zitten in allerlei hoeken 
en rondingen. We doen ons best om iedereen te 
bereiken maar hebben dat niet helemaal in de 
hand.  

Ook al mogen we weer wat meer, doe 
voorzichtig en hou vol! 

Team Ludgerus 
 

EEN TIJDELIJKE 

UITGAVE VOOR 

LUDGERUS 

BEWONERS:  

NR. 3- 2020 

HEEFT U OOK EEN 

LEUKE TIP OF EEN 

IDEE MELD HET DAN 

GERUST.  

TEL.NR. 661980 

MAILADRES: 

E.VANDIJK@LUDGERUS.NL 

 

 

MET DANK AAN: 

Carin van der Meij 

Deventer Sportbedrijf 

Fam. Boog 

Fam. Berendsen 

 

Medewerkers Ludgerus 

 

 

 

 

 

Elke woensdag 

in de maand 

mei balkon- 

Gym door 

Sportbedrijf 

Deventer…  

 



Humor 

Eet tegen het coronavirus 

elke dag 5 teentjes 

knoflook. Het helpt geen 

bal, maar iedereen blijft 

wel op een veilige afstand. 

 

 

Tips: 
 

Bij de hoofdingang staat een tafel 
met puzzels en boeken. Leent u 
gerust een puzzel en/ of een 
boek. 
Heeft u deze uit of een puzzel of 
boek die u weg wilt doen. Leg 
deze dan onder de tafel in de 
daarvoor bestemde doos. Dan 
zorgen wij dat deze apart word 
gelegd voordat deze word 
uitgeleend. 
 

Heeft u KPN + hebt dan kunt u op 
202 films kijken. 
Denk eraan de rode knop in te 
drukken volgens de instructies. 

 

Mededelingen: 
 

Wilt u de afvalzakjes voor het 
groenafval zelf in de winkel met 
de boodschappen mee nemen. 
De gratis zakken voor plastic en 
incontinentiemateriaal liggen voor 
u op de balie. 
 
Er staan stoelen op het terras. De 
plekken waar deze op staan zijn 
afgeplakt om te laten zien wat 1,5 
meter is.  
Geniet van de zon maar hou 
afstand.  
 

 

 

Welke plaatsnaam zit er verborgen: 
 
1. Is dat Hollandse Nieuwe?  
Geintje zeker van de verkoper. 
 
2. Het was een prachtig feest.  
Honderden bloemen daalde op  
het bruidspaar neer. 
 
3. Dat is Taboe kelner. Bier drinken  
onder arbeidstijd is niet toegestaan. 
 
4. Die man werd overstelpt met 

roem.  
Mentaal was hij niet meer tegen  
al die drukte opgewassen. 
 
5. “Proost, burgemeester!  
Op uw Benoeming!” 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een stukje geschiedenis 
van Ludgerus; 

Hallo medebewoners en bestuur, 

In de tijd dat ik werkzaam was in 
het oude gedeelte van Ludgerus 
herinner ik mij het lang gestrekte 
gedeelte, waar een van de laatste 
bewoners kwam te wonen, die nog 
plaats kon nemen in een voor die 
tijd (bouw 1965) normale 
afmetingen voor een woning.  
Het bestond uit een voorkamertje, 
een slaapkamertje, een halletje, 
een toiletje en een keukentje. Ook 
was daarachter een fietsenstalling, 
waar de bewoners hun fiets konden 
stallen. Er was ook een gedeelte 
aan het eind, wat recht doorliep met  
woningen naar de straat (Karel de 
Grotelaan). Ook is mij nog bekend 
wie in het laatste huis van de rij 
(richting straat) woonde.  
 

Toen er plannen van de nieuwbouw 
werden gepresenteerd voor de 
bewoners, liet ik mij daar ook over 
informeren. De nieuwbouw is in 
fasen gegaan. Ook de verhuizing 
van de mensen, die nog in het 
"oude" Ludgerus woonden en naar 
het "nieuwe" Ludgerus gingen 
verhuizen. Om nog even op het 
gedeelte bij de tweede en derde 
opgang van nu terug te komen: 
Voor dat het aangelegd werd, was 
eerst de achterkant helemaal aan 
de beurt. 
Aan de voorkant was een 
eendenvijver. 
Daar werden containers rondom 
geplaatst. De eenden lieten zich 
niet wegjagen en bleven 
terugkomen. 
Dit is wat ik mij ervan herinner! 
 
Met hartelijke groeten,  
cunera berendsen



Wie kent 

Dempter? 
Beantwoord de vragen en noteer 

de gevraagde letter. Deze vormen 

achter elkaar het antwoord. 
 

 

1. 

Hoe heet deze oud burgemeester van Deventer? 

Noteer de laatste letter van zijn voornaam. 
 

2. 

In welk jaar bezocht Koningin Beatrix 

Deventer?  
2001 = E 

2003 = A 

2005 = O 

 

3. 

Hoe heet deze bekende voetbaltrainer die in 

Deventer geboren is? 

Noteer de eerste letter van zijn achternaam. 

 

4. 

Hoe heet de Carnavalsvereniging van 

Deventer?  

Noteer de 2e letter. 
 

5. 

Wat is de officiële benaming van de 

Bergkerk?  

Noteer de 1e letter 
  



6. 

Hoe heet deze Koloniale 

Landbouwschool?  

Noteer de 6e letter. 

 

7. 

Hoe heet Deventer tijdens de Carnaval? 

Noteer de 6e letter.  

 

8. 

Op welk Landgoed, ten noorden van 

Deventer staat dit Landhuis?  

Noteer de 2e letter. 

 

9. 

Hoe heet het evenement dat iedere eerste 

zondag van augustus wordt gehouden?  

Noteer de 8e letter. 

 

10. 

In welk jaar werd de toenmalige gemeente 

Diepeveen opgenomen bij Deventer?  
15-08-1990 = H 

01-01-1999 = N 

01-07-2003 = G 

 

11. 

Hoe heet deze molen?  
Noteer de 4e letter. 

 

12. 

Hoe heet het park dat algemeen bekend is 

als het oude plantsoen?  

Noteer de 5e letter. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.landgoedereninoverijssel.nl/landgoed-detail/nieuw-rande.html&psig=AOvVaw2mnIRfgobbn3zfskebOFvs&ust=1587625101139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCUvMO6--gCFQAAAAAdAAAAABAK


13. 

Hoe heet de koekbakker die onlosmakelijk 

verbonden is met een product uit Deventer?  

Noteer de 3e letter 

 

 

14. 

Wat is de naam van de persoon op dit 

standbeeld.  

Noteer de 2e letter. 
 

15. 

Hoeveel inwoners heeft de gemeente 

Deventer?  
820.00 = A 

910.151 = O 

100.718 = E 
 

16.  

Welk evenement vond tot 2006 tijdens Pasen 

plaats op het terrein bij de platvoet?  

Noteer de 3e letter. 

 

17. 

Hoe heet deze kerk tegenwoordig?  
Noteer de 1e letter. 

 

 

 

Antwoord: 

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _   _   _   _   _   _   _ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Steijn_Deventer_Stationsplein.jpg&psig=AOvVaw1jb7sxXWvBiokcjkVDAarb&ust=1587625631436000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiYqsC8--gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.kerkindeventer.nl/category/geschiedenis/&psig=AOvVaw3H4NrCggmJKw1n2dEMBvL8&ust=1587625013406000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCq1Zm6--gCFQAAAAAdAAAAABAE


 

Streep alle letters die meer 
dan één keer voorkomen 
door.  

De overgebleven letters 
vormen een woord.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handwerken: 
 

Voor het wandkleed komen al 

aardig wat zelfgemaakte 

stukken van 30 bij 30 binnen. 

Mocht u nog twijfelen. Dan 

kunt u op deze foto zien wat er 

al gemaakt is. Zou leuk zijn als 

u meedoet. 
 

 

 

Babyslofjes haken / breien: 

Mw. Kloosterboer van de 

hobbyclub op de 

dinsdagavond in keizerslanden 

is een actie begonnen om voor 

de verloskundigenpraktijken 

babyslofjes te breien of haken. 

Wilt u ook mee-breien en of 

haken? 
 

Bel me gerust dan zorg ik voor 

een patroon?   Tel.nr. 661980

 



Stoel Yoga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weet u wie dit is op de foto  

hieronder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoordformulier: 
Bewaar het antwoordbriefje. Als deze periode achter de rug is kunt u 

ze tegelijk inleveren in de zilverkleurige brievenbus. Graag in een 

enveloppe met uw naam en huisnummer onder vermelding van 

Ludgerus@home quiz. 

Wie de meeste vragen goed heeft zal een prijs ontvangen. 
 

Raadsel 1, antwoord 4   :  

Raadsel 2, Wie kent Dempter  : 

Raadsel 3     :    

Foto hierboven      : 

  

Wat is de naam van de oudste bewoonster van Ludgerus en hoe oud is 

zij? : 

 

Oproep/ vraag: 

Begin juni hadden we vanwege ons 55 

jarig bestaan een leuk weekend voor u 

georganiseerd. Deze kan helaas niet 

doorgaan! 

Wel zouden we graag herinneringen van 

uw tijd op Ludgerus ontvangen. 

Leuke, mooie, verdrietige, grappige 

herinneringen.  

Om zo toch stil te staan bij 55 jaar 

Ludgerus. 

Deze kunt u mailen naar 

e.vandijk@ludgerus.nl of in de 

zilverkleurige brievenbus doen. 

mailto:e.vandijk@ludgerus.nl


 

Balkon serenade’s 
 

Zondag 24 mei en Zondag 7 juni 

Vanaf 13.00 zal er een muzikant voor uw Balkon 
optreden.  

Ze zullen niet overal tegelijk 

 starten dus het kan zijn 

 dat ze bij u wat later zijn. 
 

Loop niet naar buiten maar blijf  

op uw balkon of hou goed afstand. 
 

 

 

Balkon Gym 
 

Elke woensdagmorgen 

 

Splithofstraat : 10.00 uur 

Achterkant & binnenplein : 10.25 uur 

Ronding 3 en deel ronding 2 : 10.50 uur 

Ronding 1 en deel ronding 2 : 11.15 uur 

 

De tijd is niet exact dus sta op tijd klaar. 
 

 

Bij slecht weer/ regen kan het helaas niet door gaan. 


