
 

LUDGERUS@HOME 
ACTIEF, POSITIEF, TIPS EN WEETJES 

 

 

Jaaaa, de hele maand juni nog balkongym door 
sportbedrijf Deventer. Zolang zij de mensen 
beschikbaar hebben kunnen we het blijven doen. 
Het lijkt soms pittig maar u kunt altijd op uw 
eigen tempo mee doen. En wat jammer dat de 
muziek niet doorging. Met regen is het voor de 
muzikanten en voor jullie niet leuk op het balkon. 
19 juni komt Manfriet weer… Hij komt een half 
uur eerder en nu beginnen we aan de andere 
kant met delen. 
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Lever uw opgaveformulieren 

van de vier edities nu in…. 

Graag in één enveloppe met op 

de enveloppe; Ludgerus@home 

quiz. 

Ook als u niet alles weet of 

heeft ingevuld…  

Mist u een blad, vraag deze 

gerust nog op! 



Humor 

 

 

 
 

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.  
 

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 en tafels 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.  
 

Bloemkar; 
De bloemenkar komt weer langs 
de deuren. Denkt u eraan dat u 
goed uw handen wast als u 
wisselgeld heeft aangenomen. 
 

Bibliotheek Ludgerus is weer 
open! 11 juni en dan om de week. 
 

 

 

Strikvragen: 
 
1. Wat kunt u midden in Utrecht  
vinden? 
 
2. Wat wordt korter als men er  
aan trekt? 
 
3. Met welke munten kan men  
niet betalen? 
 
4. Wanneer is 2 plus 2 vijf? 
 
5. Wat lijkt het meest op een  
halve appel? 
 

6. Wat doet een haan als hij kraait? 

 



 

 

 

 



 

Stoel Yoga / deel 2 



 

 



 

 

 

 

 
 



 

Chocoladetaart met aardbeien  
zonder oven 
 

Ingrediënten : 

• 250 gram bastogne koekjes (of andere) 

• 100 gram gesmolten boter 

• 200 gram melk chocolade 

• 100 gram pure chocolade 

• 200 ml slagroom 

• Paar aardbeien 

• 1 eetlepel pistachenootjes (grof gehakt) 

Materialen : 

• Keukenmachine (de koekjes kunnen in een theedoek met een 
deegroller verkruimeld worden) 

• Bakvorm ca. 35 x 12 cm (liefst met uitneembare bodem) 

• Eventueel bakpapier 

Bereiding : 

Het makkelijkste is om een bakvorm te gebruiken met uitneembare 
bodem, een ronde kan natuurlijk ook. Heb je die niet, bekleed een 
bakvorm of schaal met bakpapier zodat je de taart er makkelijk uit kunt 
tillen. 

Maal de bastogne koekjes fijn in de keukenmachine. Voeg de gesmolten 
boter toe en roer  tot een massa dat van structuur lijkt op nat zand. Vet de 
bakvorm in met wat boter. Verdeel het bastogne mengsel over de bodem 
en druk deze aan met een bolle lepel. Druk het mengsel ook iets tegen de 
randen omhoog. Zet de vorm in de koelkast. 

Verwarm de slagroom in een pannetje. Breek de chocolade in stukjes en 
doe in een kom. Giet de hete slagroom over de chocolade en roer met 
een spatel tot de slagroom gesmolten is. Giet deze chocolade ganache 
over de koekjesbodem. Snijd de aardbeien half doormidden en leg in de 
chocolade ganache. Bestrooi met wat pistache. Zet de taart nog minimaal 
3 uur in de koelkast om goed te laten opstijven. Haal de taart voorzichtig 
uit de vorm. Maximaal drie dagen bewaren in de koelkast. 

Eet smakelijk ! 

 

    



Het ritme van schaduw 

 

Wat heb je nodig:  

• Een potlood, pen of stiften en Papier  

Maak een tekening van slagschaduw. 
 

Al eeuwenlang zijn kunstenaars gefascineerd door licht en donker. Licht 

maakt kleuren en vormen zichtbaar en is daardoor een belangrijk 

beeldaspect in de kunst. Schaduw zorgt voor dramatische effecten en 

hiermee worden driedimensionale vormen geaccentueerd. Een 

slagschaduw is de schaduw die een object werpt op een onder grond of 

een ander voorwerp. Dit kan bijvoorbeeld een lantaarnpaal zijn, die een 

schaduw werpt op een muur.  



 

Ook vanuit thuis kunt u mooie dingen doen met het binnenvallende licht 

en het spel van de schaduw. 

 

Aan de slag!  

 

1. Zoek wat eenvoudige spulletjes bij elkaar. Zoals een schaar, lepel, 

wasknijper, bril, garenklosje of een vaasje met een bloem of een beeldje. 

2. Zet deze op een zonnige plek neer, zoals de vensterbank of een tafel 

bij het raam of op het balkon. Alle voorwerpen geven een schaduw af, de 

slagschaduw. Afhankelijk van het tijdstip zullen de schaduwen langer of 

korter zijn 

3. Leg een vel papier neer en trek de schaduwen over. 

4. Als u het vel papier telkens verplaatst kunt u de schaduwen steeds op 

een andere plek tekenen. Zo ontstaat er een spel van vormen.  

 

 

Verzin een titel voor de tekening. Dit 

kan heel letterlijk maar ook figuurlijk. 

 

Wilt u de tekening delen? 

Stuur een foto naar 06-58070260 of 

bel 661980, dan helpen we u met de 

foto van uw  tekening.  

 

 

 

 

 

 



Weet u wie dit is op de foto’s 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 1   :  

Raadsel 2, wat zeggen onze ... : 

Raadsel 3, kent u deze logo’s  :    

Foto hierboven      : 

Raadsel 4     : 

Welke familie zorgt er goed voor de plantjes in de binnentuin? 

 

U kunt uw antwoorden van de afgelopen 4 boekjes inleveren! 

In een enveloppe in de zilverkleurige brievenbus, vermeld op de 

enveloppe: Ludgerus@home quiz. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balkon serenade’s 
 

Zondag 28 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. 


