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Een Lichtje in de wijk; een project waar 
bewoners van Keizerslanden, jong en oud, 
een lampenkap hebben versierd. Deze zijn te 
bewonderen in de binnentuin.  
 

Helaas moeten we het kerstdiner voorbij laten 
gaan. We durven het niet aan met alle 
richtlijnen. Maar willen vooral niet dat het virus 
zich op deze manier verspreidt.  
 

Donderdag 26 november zal de 
bibliotheek weer open gaan.   

 
 
Blijf gezond! 
Team Ludgerus 
 

 

  

 

 

EEN TIJDELIJKE 

UITGAVE VOOR 

LUDGERUS 

BEWONERS:  

NR. 8 - 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 

Hr. Spikkert 

Mw. Nijkamp 

Medewerkers Ludgerus 

 

 

 

 

 

Ludgerus heeft nu 

ook een instagram 

account onder de 

naam: 

ludgerusdeventer 



 

 

Bibliotheek 
 
De leden van de bibliotheek van  
Ludgerus hebben inmiddels bericht  
gehad dat hun boeken aan huis  
kunnen worden geruild. 
 
Mocht u willen lezen (vooral groot  
letterboeken) dan kunt u lid worden  
van de bibliotheek. 
 
De kosten zijn € 20,00 per jaar. 
 
U kunt contact opnemen met: 
Esther van Dijk 
0570-661980 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

De Cambio Keuken draait door! 
 

Wij, Cambio, als overburen van Ludgerus, hebben veel activiteiten moeten stop 

zetten in verband met corona. 

De keuken blijft echter volop doordraaien, met in acht neming van de RIVM 

richtlijnen. 

  

Dagelijks worden er maaltijden bereid, voor o.a. Ludgerus bewoners, buurtbewoners, 

schoolkantine en speciale doelgroepen. 

Dit doen wij vanuit Cambio keuken , met een ervaren kok,  een  ervaren 

werkbegeleider en een aantal stagiaires en trajectmedewerkers 

  

Er wordt gewerkt met een weekmenu, 7 dagen per week kunt u een maaltijd 

afnemen. 

Speciale eetwensen kunt u doorgeven, hier houden we rekening mee. 

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld maar 1 dag in de week een maaltijd af te 

nemen, of 3 maal etc. 

  

Dagelijks, tussen 11.45 uur en 12.15 uur worden de maaltijden bij u aan de deur 

afgeleverd. 

Kosten van de maaltijd is 6,50 €.  

  

Wilt u kennis maken met de Cambio keuken? En het week menu ontvangen? 

Tel 06 14923220, Randy Steijn. 

  

Aanbieding;  

Als u gebruikt wilt maken of kennis wilt maken met de maaltijd service Cambio, 

ontvangt u bij het tonen van deze bladzijde: 

Een week (dus 7 dagen) de maaltijden van Cambio voor € 37,50 i.p.v. € 45,50. 

 

Deze aanbieding is geldig tot 31 januari 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Eervolle vermelding: 
 

ludgerus@home 7 

geen inzendingen 

 

 

RAADSEL 2: Weet u welke medewerker dit is op de 

foto’s hieronder? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Antwoorden quizvragen van boekje 7 : 
 

raadsel 1:   1a  2b  3a  4a  5c  6b  7c  8a 

raadsel 2:   Foto = Carlijn van Dorth 

raadsel 3:    muziek is emotie 

raadsel 4:   - 

raadsel 5: 

1. Als geluk in een klein hoekje zit dan zit het dus overal 

2. Geef de dingen die je doen 

glimlachen nooit op 

3. Trek iets positiefs aan dat past 

altijd 

Ludgerus heeft ongeveer 100 

vrijwilligers. 4/5 woont op Ludgerus. 



RAADSEL 3: Paardensprong 

Een paardensprong is een puzzel waarbij een woord geraden moet 

worden met behulp van een gegeven vierkant met negen hokjes. 

U begint linksboven en springt dan met de klok mee, u slaat steeds twee 

vakjes over en dan heeft u de volgende letter. Door geheel rond te gaan, 

ontstaat langzaam het woord.  

 

 
 

Nu springen we tegen de klok in… 

 

U mag alle kanten op springen … 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Puzzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkant_(meetkunde)


SPELREGELS HARTENJAGEN 

Het speldoel van Hartenjagen is het behalen van zo min mogelijk 

punten. 
 

De kaarten die in het spel zitten, zijn van hoog naar laag: aas, heer, 

vrouw, boer, 10, 9, 8 en 7. Er zitten dus in totaal 32 kaarten in het spel. 

Je speelt het met z'n vieren, ieder voor zich, en je gooit om de beurt een 

kaart op. Elke speler begint met 8 kaarten in de hand. 
 

De persoon die moet uitkomen mag zelf bepalen welke kaart hij of zij op 

tafel legt. Daarna wordt er met de klok mee gespeeld. 

De anderen moeten vervolgens kleur bekennen. 

Dus wanneer iemand met een hartenkaart uitkomt, dan moet je ook een 

hartenkaart opgooien. Heb je geen hartenkaart meer, dan mag je elke 

willekeurige andere kaart opgooien. 

Als alle 4 de spelers een kaart hebben opgegooid, dan wint degene met 

de hoogste kaart van de gevraagde kleur. 

Wanneer iedereen al zijn kaarten heeft gespeeld (alle 8), dan is de ronde 

afgelopen en wordt er opnieuw gedeeld. Zo verschuift de positie van 

degene die deelt en degene die uitkomt dus elke ronde één positie naar 

links. Vervolgens wordt er met de klok mee gespeeld. 
 

Puntentelling Klassiek Hartenjagen 

Het is de bedoeling om zo min mogelijk punten te halen. 

Degene die de hoogste kaart speelde van de gevraagde kleur, pakt de 

slag met de bijbehorende punten. 

In de klassieke variant van het spel zijn dit de te behalen punten: 

• Hartenkaart: 1 punt 
• Vrouw: 13 punten 

In totaal zijn er 4 vrouwen in het spel en 8 harten. 

De hartenvrouw is ook 13 punten, dus niet een extra punt omdat het een 

hartenkaart is. 

Het totaal aantal punten per ronde is dus 4 x 13 + 7 = 59 punten. 
 

Let op: op het moment dat 1 persoon ALLE punten heeft behaald (59), 

dan heeft die persoon een 'mars' gehaald, en dat wordt beloond! Die 

persoon krijgt dan niet 59 punten, maar 0 punten, en alle 3 de andere 



spelers worden dan bestraft met 15 punten! 

De speler die na 12 ronden de minste punten heeft, is de winnaar! 
 

Variaties: 

1e potje; geen slagen halen, alles bekennen. Iedere slag 1 punt 

2e potje; geen harten halen, niet met harten opkomen, iedere harten is 1 

punt 

3e potje; geen vrouwen halen. Iedere vrouw 2 punten. 

4e potje; geen boeren en heren halen, alle 2 dan 1 punt. 

5e potje; geen hartenkoning halen, niet met harten opkomen, 5 punt. 

6e potje; laatste slag is 1 punt. 
 

Je kunt met 3 a 4 spelers dit spel spelen. De 2 ruiten kaarten 7 en 8 

spelen niet mee, Na 6x is er 1 ronde gespeeld. Je kunt net zolang spelen 

als je wil. Noteer de namen en punten. 

Henk Spikkert 
 

 

TELEFOONCIRCKEL:  ‘Aandacht kun je geven’ 
 

In deze coronatijd lijkt, zeker voor ouderen, alles te zijn verdwenen wat 
het leven gezellig maakt. De kaart- en schaakclub liggen stil, de 
bibliotheek is dicht en sporten kan niet meer. Familie en vrienden kunnen 
niet meer zomaar onbeperkt op bezoek komen. Dat maakt de dag voor 
veel mensen behoorlijk eenzaam, zeker nu de meeste mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen en niet langer met leeftijdsgenoten in 
een bejaardenhuis. Een telefooncirkel kan hier wellicht bij helpen. 
Iedereen in de telefooncirkel wordt elke ochtend gebeld en belt zelf 
iemand. Deelname geeft de deelnemers – en hun kinderen – een gevoel 
van veiligheid; iedere ochtend wordt gecheckt of je weer goed aan de dag 
bent begonnen en als je niet opneemt wordt gekeken wat er aan de hand 
is. De dag begint met een kort praatje en als dat niet genoeg is, bel je 
elkaar later nog even. Er ontstaan soms nieuwe vriendschappen en 
vooral oudere deelnemers zijn blij met de mogelijkheid om met 
leeftijdgenoten te kunnen praten over gebeurtenissen in het verleden die 
ze met niemand meer kunnen delen. 
Deventer Doet/Beter met je Buren gaan de telefooncirkels additioneel 
inzetten. Daar waar al telefooncirkels actief zijn zullen we die benaderen. 
Doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken die behoefte hebben aan 
een gesprek. 

Interesse? Meld u aan bij Esther van Dijk: 661980 



KRANS MET LICHTJES MAKEN 

Een witte feeërieke en toch moderne krans met subtiele 

lichtjes. Past in elk interieur, is betaalbaar en makkelijk te 

maken. 
 

Nodig: 

- metalen ring (formaat naar eigen keuze) eventueel zelf te 

maken van stevig ijzerdraad 

- plastic boterhamzakjes (of pedaalemmerzakken voor 

grotere kransen) 

- led-kerstlampjes (géén gewone lampjes i.v.m. 

warmte/smeltend plastic) 
 

Hoe gaat u te werk: 

Knip uit alle zakjes de bodem zodat de zakjes aan beide 

kanten open zijn. 

Wikkel lampjes-streng om de metalen ring. 

 

Knoop de zakjes een voor een 

om de metalen ring en zorg dat 

de lampjes goed verdeeld zijn. 

Trek de uiteinden van de zakjes 

open zodat ze mooi uitwaaieren. 

 

Knoop zoveel mogelijk zakjes om de ring en schuif steeds goed tegen elkaar. Hoe 

meer zakjes, hoe voller de krans eruit ziet. 

Voor het voorbeeld is een ring gebruikt van 40 cm 

doorsnede, een lampjesstreng van 20 lampjes en zo'n 200 

boterhamzakjes. 

Werk het batterijdoosje weg achter de krans. Knoop een 

mooi lint 

aan de 

krans en 

hang hem op of leg hem op tafel met 

een schaal met mooie kaarsen of 

andere decoratie. U kunt hem ook 

ophangen met in het midden een 

trosje mooie zilveren, witte, glazen of 

grijze ballen aan witte linten..... Maak 

er uw eigen creatieve krans van!  

 

Veel plezier! 



RAADSEL 4: Algemene Kennis 
 

 

 Hoe is uw algemene kennis ? Hieronder staan beweringen die  

 

 WAAR of NIET WAAR zijn. De gekozen letters vormen van boven 
naar beneden per  

 

   “goede” of “foute” kolom een oplossing.  
 

  
P Een dubbel gevouwen pizza heet een quattro stagioni A 

E Als suiker verhit wordt, ontstaat er karamel G 

Y Vroeger werd boerenkool gegeten om scheurbuik te voorkomen R 

J Een ander woord voor karnemelk is zure melk T 

L Roerbakken is een ander woord voor wokken O 

A De vader van Anne Frank heette Freek B 

R De Vries is de meest voorkomende achternaam in Nederland E 

T Een koe geeft gemiddeld 24 liter melk per dag D 

M Tiel ligt in de provincie Utrecht L 

Z Een ander voor voor schaapkameel is lama G 

A Het symbool tegen zinloos geweld is een vlinder P 

E De afsluitdijk is de dijk tussen het Ijsselmeer en de Waddenzee E 

B Een duizendste van een kilo heet een ons O 

R De schrijfster van de Jip & Janneke verhaaltjes heet Astrid Lindgren R 

S Een lapjes kat is meestal een vrouwtje M 

O Er bestaan geen vogels die achteruit kunnen vliegen D 

M Iemand die geen alcohol drinkt noem je een geheelonthouder U 

N De rechter in het programma "De rijdende rechter" heet Frank Vissr T 

R Vanaf 16 jaar mag je een tractor besturen S 

E Terschelling is het grootste waddeneilenad van Nederland J 

I Ouwel is een ander woord voor eetbaar papier T 

K De televisieprijs voor de beste reclamespot heet "De loden Loekie" E 

   
 

    

 Oplossing NIET WAAR :  

   

 Oplossing WAAR :  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wandelen en takken zoeken: Kerstster maken  
 
Benodigheden: 

• Snoeischaar of zakmes 
• Schaar 
• 5 stokjes/twijgjes van gelijke lengte 
• Touw 
• Elastiekjes 

 

 
 

 

 

 

 
 

Stap 1: Wanneer je vijf takken van gelijke lengte en ongeveer gelijke dikte 
hebt verzameld, begin je met de eerste twee takken aan elkaar te binden. 
Het beste is om een tak met een dik uiteinde en een met een dun uiteinde 
te combineren. 
Ben je thuis aan het werk dan kan je ook een lijmpistool gebruiken om de 
takken te verbinden. 
Stap 2: zorg dat de hoek iedere keer dezelfde maat heeft. 
  

Stap 3: het vierde takje gaat 

onderlangs, dat zorgt voor meer 

stevigheid. Gebruik in eerste instantie 

elastiekjes dat werkt makkelijker. Je 

kan naderhand de ster afwerken met 

lint of een mooi touwtje. 

Stap 4: de ster is klaar, hoe langer de 

takken hoe groter de ster natuurlijk, 

afhankelijk van je wens. 

 



Meerdere kleintjes in de kerstboom zijn ook leuk of een grote als basis 

voor een krans, hieronder vind je nog wat inspirerende foto’s. 

           

 

 

13 BELANGRIJKE REDENEN OM MEER TIJD BUITEN 

TE BESTEDEN: 

1. de natuur biedt zó veel voordelen: het versterkt niet alleen je 

immuunsysteem…. 

2. …. maar ’t is ook enorm goed voor de luchtwegen 

3. frisse lucht zorgt daarnaast voor een goede werking van je 

spijsvertering 

4. maar ’t doet ook je ogen goed 

5. naar buiten gaan is de beste manier om vitamine D op te nemen. 

6. De natuur heeft ook een grote invloed op je mentale gezondheid 

7. …. Je voelt je er gelukkiger door….. 

8. … én het geeft je zelfvertrouwen een boost 

9. Een wandeling buiten is ook goed voor je geheugen en 

concentratievermogen 

10.  Het bevordert de creativiteit 

11. PLUS: mensen die vaak wandelen, leven langer 

12. En een ontspannende avondwandeling zorgt ervoor dat je beter 

kan slapen…. 

13.  …. Waardoor je de volgende dag bakken energie hebt. 
 

Dus elke dag naar buiten is goed, ook in de winter! 



 

 
 

Antwoordformulier van: 
 

De uitslag staat in het volgende nummer. 
 

Raadsel 1 (allemaal noemen)  :       

Raadsel 2 medewerker op de foto : 

Raadsel 3 (alle 1e van de rijtjes noemen :     

Raadsel 5 : niet waar:    waar: 

Hoeveel medewerkers heeft Ludgerus (bij benadering)? 
 

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

zilverkleurige brievenbus, vermeld op de enveloppe: 

Ludgerus@home quiz.  
 

 

 

 

 

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN 

 


