
 

LUDGERUS@HOME 
ACTIEF, POSITIEF, TIPS EN WEETJES 

 

 

De zomermaanden zijn al aangebroken.  
Dat betekent meestal een zomerstop. En dat 
doen we nu ook! We willen niet overhaast alle 
activiteiten starten.  
Inmiddels zijn de schermen van de bieb en de 
balie gearriveerd. Dus deze zullen we wel 
opstarten. 
De balkongym is gestopt omdat het personeel 
van Sportbedrijf Deventer weer op hun eigen 
werkplek moeten worden ingezet. Maar er is een 
vervolg op een andere manier, u kunt dit in dit 
blaadje lezen. 
 

Team Ludgerus 
 

EEN TIJDELIJKE 

UITGAVE VOOR 

LUDGERUS 

BEWONERS:  

NR. 5 - 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 

Mw. Boog 

Mn. van Essen 

Medewerkers Ludgerus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw antwoorden 

van de quiz in deze 

editie kunt u nu per 

keer inleveren. 

 



Humor 

 

 

 
Heeft u al wat sokjes gebreid of 
gehaakt? 
 
U mag deze inleveren op kantoor  
t.n.v. Esther van Dijk.  
Zij zorgt  
dat ze via mw.. Kloosterboer bij de  
verloskundig praktijk komen. 
 
Ook de 30 bij 30 stukjes voor het  
wandkleed mag u gerust nog  
maken en inleveren. 
 
Patronen of wol nodig? 
Bel gerust. 
 
 
 

 

 

Voor elke drie worden dient steeds één woord te worden ingevuld. Zodat 
er drie nieuwe woorden ontstaan. 

 

1. . . . . oor 

. . . . werk 

. . . . ine 

  

2. . . . . hoorn 

. . . . lamp 

. . . . lamp 

 

3. . . . . spanning 

. . . . hartig 

. . . . oven 

 

4. . . . .  ezel 

. . . . paard 

. . . . man 

 

5. . . . . bei 

. . . . beving 

. . . . appel 

 

6. . . . . smid 

. . . . man 

. . . . moedig 

 

7. . . . . lei 

. . . . ge 

. . . . zon 

 

8. . . . . ven 

. . . . gezicht 

. . . . gaan 

 

9. . . . . boek 

. . . . tafel 

. . . . bril



Zwemfit start per 7 juli weer . . . . 
 

De balkongym is gestopt maar in beweging blijven is en blijft  

erg belangrijk. Het Deventer Sportbedrijf start vanaf 7 juli 

daarom bewegingsactiviteiten in het Borgelebad. 
 

Zwemfit 
Met behulp van materialen worden er in het water oefeningen gedaan. 
Met deze beweegles van 30 minuten kunt u werken aan uw conditie en 
vitaliteit.  

Aangepast Banenzwemmen 

Wilt u fysiek sterker worden en uw conditie verbeteren, maar sluiten uw 

vaardigheden niet aan bij het reguliere banenzwemmen? Geen zorgen!  

U kunt aangepast Banenzwemmen onder begeleiding over de breedte 

van het binnenbad uw baantjes trekken. 
 

In ieder geval van 7 juli t/m 11 augustus kunt u komen zwemmen. 

1e les: 13.30 uur tot 14.00 uur 

2e les: 14.15 uur tot 14.45 uur 

- aanmelden is verplicht i.v.m. het maximum van 15 personen 

- vooraf niet douchen en kleding al aan hebben 

- na de tijd wel gelegenheid om te douchen en om te kleden 

- geen fysieke ondersteuning met in en uit het bad gaan, wel rollators 

aanwezig en de inlooptrap ligt in het water 

Graag met eigen vervoer komen en redelijk goed zelfredzaam zijn. 

Tourfit (centrumbus) rijd nog niet. 
  

Aanmelden en eventueel  

overleg betreft vervoer  

contact opnemen met: 

 

Chantal Herms 

06-52868731 

 

 

 



 

Wilde Dieren
Zoek het juiste dier bij de aanwijzing. Bij elke foto staat een letter. 

Wanneer u alle wilde dieren aan de juiste aanwijzing koppelt ontstaat er 

met de letters een woord. 
 

1. Ik was verdwenen, maar ooit door Prins Bernard weer uitgezet in de Biesbosch.  
 Daar knaag ik gezellig door bomen!      

2. Mijn naam doet vermoeden dat ik geen zoogdier ben. Maar dat ben ik wel  en 
ik ben ook niet bruin!  

3. Ik lijk erg prikkelbaar, maar eigenlijk ben ik een verlegen roofdiertje!  

4. Ik ben een fanatiek jager, muizen en andere kleine diertjes staan op het menu. 
5. Ik leef op het land maar ben dol op water. Ik ben speels en lust graag vis!  

6. Ik doe het goed in Nederland! Ik leef in bossen, eet graag boomvruchten en leef 

 in grote groepen die “rotte” genoemd worden.     

 

    

 A   R        D        R 

   

  E     E          I 

1. Ik ben een waterdier. Voor zieke soortgenoten en weesjes is er zelfs in   

Pieterburen een opvangcentrum. 

2. Ik ben groot, kan vliegen en je ziet me vaak doodstil staan langs slootjes. 

3. Ik nestel graag hoog op palen, men zegt dat ik baby’s rondbreng. 

4. Ik waggel graag rond, eet gras en planten en hou van dobberen. 

 



 

   
   D     G          G 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

                    

 

 

Landelijk nummer zingeving en levensvragen 
 

Vanaf juni 2020 kunnen 

mensen met 

levensvragen het 

landelijk 

telefoonnummer  

085-0043063 bellen  

om gesprekken thuis 

aan te vragen met een 

geestelijk verzorger. 

Voor 50 plussers, 

mensen met een 

ongeneeslijke ziekte en hun naasten en voor kinderen t/m 18 

jaar. In de palliatieve fasen en hun naasten worden een aantal 

gesprekken vergoed via het Centrum voor Levensvragen. 

 

Bekijk de mogelijkheden voor u in de buurt op 

https://geestelijkeverzorging.nl/waar-vind-ik-een-geestelijk-verzorger/thuis 

 

 

https://geestelijkeverzorging.nl/waar-vind-ik-een-geestelijk-verzorger/thuis


 

 

 

       FIETSRIKSJA 

 

Na maanden van stilstand begint het te kriebelen: kunnen we deze zomer 

toch nog op pad met de riksja? Een spannende vraag, maar in overleg 

met het landelijke kantoor, hun adviezen en richtlijnen van het RIVM 

kunnen we langzaam aan weer met de passagiers op pad. 
 

Voorlopig alleen met passagiers die zelfstandig wonen, zoveel mogelijk 

zelf kunnen instappen en weinig ondersteuning nodig hebben. De 

komende weken gaat er gefietst worden en “Fietsen alle jaren” vindt het 

verantwoord om met dit protocol weer te starten met fietsen. 
 

Help en herinner elkaar aan de juiste uitvoering van de regels en 

richtlijnen van het RIVM. 

 

Afscherming tussen passagier en piloot: 

- Gezorgd word voor bescherming tussen piloot en passagier, die niet 

belemmerend werken om veilig te kunnen fietsen. Daarom staat de 

kap altijd op de fietsriksja en is opengeklapt, ook is er bescherming 

achter het gaas in de kap. 

- De fietspiloot en passagier zijn niet verplicht een mondkapje te 

dragen, het mag wel. Als je een mondkapje draagt, doe het dan wel 

goed. 

Voor we op pad gaan: 

- Bewoners Ludgerus: reserveren via Bert Zuethof  06-81869339. Hij 

zal uw naam en telefoonnummer aan de planner doorgeven. 

- Een passagier kan alleen mee als hij zelfstandig in en uit kan 

stappen of een vaste contactpersoon heeft die daarbij helpt. 

- Er kan 1 passagier mee in de riksja of 2 mits ze uit het zelfde 

huishouden komen. 

- Een familielid of mantelzorger kan wel mee fietsen. 

- Gezondheidscheck vooraf bij de passagier ( of verzorger) 



In / uitstappen: 

- De piloot kan niet helpen met in- en uitstappen. In/ uitstaphulp dus 

door vaste contactpersoon die toch al nauw contact heeft met de 

betreffende passagier. 

- Als de passagier onderweg hulp of aanspraak nodig heeft , moet 

een eigen contactpersoon mee op de eigen fiets. 

Bescherming van passagier t.o.v. omgeving, passanten 

- Onderweg kan niet uitgestapt of koffiegedronken worden. Ook liever 

geen toiletbezoek onderweg. 

- Een stop op een mooie plek kan natuurlijk wel, de passagier blijft 

dan in de fietsriksja zitten. 

Na afloop: 

- Handen wassen. 

- De riksja word voor en na de rit schoongemaakt. 

 

 
 



Ode aan Mariënburgplein 
 

Dankbaar dat er winkels dichtbij zijn 
omdat ik slecht ter been ben. 

Dankbaar voor de goede hulp en 
dat er altijd tijd is voor een 
babbeltje. 
 

De groenteman heeft goed fruit en 
vooral de mandarijnen zijn heerlijk. 

“Ook al gaan de tijden nog zo snel,  

dankzij hun fruit red ik het wel” 
 

Lekker brood en gebak bij de 
Bakker en natuurlijk hele aardige 
en leuke dames, ze wilden zelfs 
met me op de foto. 
 

Veur ’t gemak, stomen, pakket 
verzorging, wenskaarten.   

En één van de weinige met los 
snoep te koop zoals vroeger. Een 
snoepparadijs voor jong en oud. 

 

Naast de gewone kapper nu een 
kapper speciaal voor mannen. 
 

De heerlijke grilworst van de Slager 
niet te vergeten maar ook de 
gehaktballen en de leverworst zijn 
erg goed. Ik kom er met plezier. 

 

Bedankt ondernemers van het 
Mariënburgplein, 

Buurtshopper van Essen  

Ludgerus 

 

 

 



Weet u wie dit is op de foto’s hieronder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live nestkastjes bekijken  

 

Ook de vogels zitten natuurlijk niet stil in deze periode. 

Via www.nestkastlive.nl én via www.beleefdelente.nl kun je 24 uur per 

dag de camera’s in de nestkaste van verschillende vogelsoorten bekijken. 

Veel vogels zijn nu aan het broeden en de eieren kunnen dus elk moment 

uitkomen! Met een account op de website is het tevens mogelijk om te 

communiceren 

met anderen 

die de stream 

bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://natuurvisie.email-provider.nl/link/c0miq64ad4/xo5emry7wp/lq3ri7tdnr/ka2jyibbhi/txzglgx81k
https://natuurvisie.email-provider.nl/link/c0miq64ad4/xo5emry7wp/uh8zapqzg7/ka2jyibbhi/txzglgx81k


Antwoorden quizvragen van deel 1 t/m 4: 
 

Deel 1: 

9 paaseitjes / Woordenboek / foto: 

treurwilg in het plantsoen aan de 

singel / 1.handdoek 2. je naam 3. 

water / Marian Plagge is 

vrijwilligster bij de handwerkclub. 

Deel 2: 

7 kroontjes / foto: Helma 

Kamperman Leferink / Pieter van Vollenhoven, van Oranje Nassau, 2013, 

Hare Majesteit, Emma / Adri Huisken is medewerker financiën en beheer. 

Deel 3:  

Emmen / Samen staat we sterk / Muziek / foto: Esther van Dijk / Mw. 

Oltheten 102 jaar. 

Deel 4: 

Midden in Utrecht staat: E / Zuiderburen minimaal 5 goed / logo’s 

minimaal 5 goed / foto: Randy Steijn Kok Cambio / 28 (mannetje houd 

nog twee zakken vast) / familie van Es 
 

 

Antwoordformulier : 

van (uw naam)   : 
 

We beginnen weer opnieuw!  

De uitslag staat in het volgende nummer. 
 

Raadsel 1, antwoord 2, 5, 8  :  

Raadsel 2, het woord is   :      

Wie is de medewerker op de foto : 

Raadsel 3,   woord waar   :     aantal niet waar : 

Welke organisatie heeft de laatste weken de Balkongym gegeven? 

 

U kunt nu per keer het briefje inleveren in een enveloppe in de 

zilverkleurige brievenbus, vermeld op de enveloppe: 

Ludgerus@home quiz.  
 

De top 3 van winnaars: 

 

Mw. Koppen  21  punt 

Mn. Vreedeveld  20,5 punt 

Fam. Boog   19 punt 
 



 Oplossing: 

Woord: 

 Oplossing: 

Aantal niet waar 

Waar of niet waar?   

Bent u een Nederlander in hart en 

nieren?  

Doe deze test en geef aan welke 

beweringen waar of niet waar zijn.  

De gekozen letters vormen van boven 

naar beneden per “goede” of “foute” 

kolom een oplossing.  

 

 

 

 

 

S Hutspot wordt gemaakt van wortels, aardappelen en doperwten. K 

T De 1e v.d maand gaan de sirenes af als test van het nationaal alarmsysteem. O 

V Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. P 

R Een Amsterdammertje is een paaltje. E 

IJ Hemelse modder is chocolademousse. R 

D De W uit ANWB staat voor Wegenwacht. N 

O Arnhemse meisjes zijn zoutjes. I 

M Neeltje Jans is een onderdeel van de Oosterscheldekering. N 

P BLØF is een Brabantse band. N 

A Ariane is de jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima. I 

A Het melkmeisje is geschilderd door Jan Steen. G 

R In Nederland werd in 1922 het algemeen kiesrecht ingevoerd. E 

E Martine Bijl maakte reclame voor de groenten van Bonduelle. S 

K Het woord ‘rugzak’ is overgenomen in het Duits en Engels als Rucksack. T 

R ‘De gelukkige huisvrouw’ is een film naar het boek van Carry Slee. D 

E Paleis Noordeinde staat in Amsterdam. A 

N Tijdens carnaval heet Tilburg Oeteldonk. G 

T Ins volkslied heeft 15 coupletten. D 

 

 



 

 

Optreden SOL 
Stedelijk Orkest Lebuïnes 

Donderdagavond 9 juli 2020 

 

Om 19.45 tussen de 2e en 3e rondingen. 

Om 20.15/ 20.30 uur parkeerplaats hoofdingang. 

 

Het Stedelijk Orkest Lebuïnes zal niet met hun  

instrumenten komen maar hebben tijdens  

deze tijd hun lichaam leren gebruiken als 
instrument. 

 

Bodypercussie 

 

U kunt kijken vanaf uw voordeur, balkon, gallerij 
of beneden op afstand! 

19.00 uur is er een generale. 
 

 

 

 

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


