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Uw antwoorden
van de quiz in deze
editie kunt u nu per
keer inleveren.

LUDGERUS@HOME
ACTIEF, POSITIEF, TIPS EN WEETJES

HEEFT U OOK EEN
LEUKE TIP OF EEN
IDEE MELD HET DAN
GERUST.
TEL.NR. 661980
MAILADRES:
E.VANDIJK@LUDGERUS.NL

Zoals de foto hierboven is het helaas even
niet meer, op de mondkapjes na, die zijn nu
verplicht.
Wederom zijn alle activiteiten gestopt voor de
veiligheid van iedereen.
Een goede reden om nog door te gaan met dit
boekje.
Heeft u zelf ook nog een leuke bijdrage dan
zijn deze welkom.
Blijf gezond!
Team Ludgerus

MET DANK AAN:
Carin van der Meij
Mw. Boog
Medewerkers Ludgerus

Opnames DTV & KBO
Op 16 december van 12.30 uur tot
16.00 uur word er bij de kerststal in
de binnentuin opnames gemaakt
door Deventer TV in samenwerking
met KBO.
Op deze manier wil KBO toch wat
doen voor hun leden.
De uitzending is op 23 december!
En zal meerdere malen op deze dag
worden herhaald.

Jeugdboeken
Wie schreef de volgende jeugdboeken?
1. Goudelsje draagt een dubbele
naam.
a. Max de Lange-Praamstra
b. Pieter Kuhn
c. Annie de Man
2. Dik Trom en zijn
dorpsgenoten
a. Hellen van Nulandt
b. C. Joh. Kieviet
c. Pieter Nierop
3. Anne’s nieuwe leventje
a. Charlotte Phaff
b. Petra ter Haar
c. Diet Kramer
4. Pipi Langkous gaat aan
boord
a. Astrid Lindgren
b. Joan Bruineman
c. Sandra Steffens

5. Pietje Puk gaat filmen
a. An Ruthers- van der Loeff
b. Mien van ’t Sant
c. Henri Arnoldus
6. Het geluk van Pietje Prik
a. Jetty Donker
b. B. Lea Smulders
c. Annet van Duin
7. Welkom op de Oldehof
a. Rie Eerdmans
b. Anneke Bloemen
c. Trix van Brussel
8. Lotte zorgt voor een
verrassing
a. Trix Bakker
b. Cok Grashoff
c. Harry Kullman

SHOPPER HAKEN - HAAKPATROON
Materiaal:
- 4 bollen Rico Essentials
Cotton kleur 81 (of andere wol)
- haaknaald nr.4
Gebruikte steken:
magic loop, losse, stokje, halve
vaste, vaste.
Begin met een magische ring,
haak hierin 2 losse, 11 stokjes
(12 stokjes).
Toer niet sluiten met een halve
vaste, maar gelijk naar toer 2 en
haak in het rond.
2e toer: 2 stokjes in iedere steek van de vorige toer (24 stokjes). Toer
niet sluiten.
3e toer: *2 stokjes in de eerste steek , stokje in de volgende steek*,
herhaal dit nog 11x (36 stokjes). Toer niet sluiten.
4e toer: *1 stokje in de volgende 2 steken, 2 stokjes in de volgende
steek*, herhaal dit nog 11x (48 stokjes). Toer niet sluiten.
5e toer: *2 stokjes in de eerste steek, stokje in de volgende 3 steken*,
herhaal dit nog 11x (60 stokjes). Toer niet sluiten.
6e toer: 1 stokje in de volgende 2 steken, *2 stokjes in de volgende
steek, stokje in de volgende 4 steken*,herhaal dit nog 10x, 2 stokjes in
volgende steek, stokje in de laatste 2 steken.(72 stokjes). Toer niet
sluiten.
7e toer: *2 stokjes in de eerste steek, stokje in de volgende 5 steken*,
herhaal dit nog 11x (84 stokjes). Toer niet sluiten.
8e toer: in iedere steek van de vorige toer 1 stokje en 1 losse.
9e t/m 45e toer: Haak 1 stokje en 1 losse in de opening van de losse
van de vorige toer.
Aan het eind van toer 45 de toer sluiten met een halve vaste.

46e toer: 2 losse, 1 stokje in de opening van de losse van de vorige
toer. Sluit de toer met een halve vaste.
47e toer: 2 losse, 1 stokje tussen ieder stokje van de vorige toer. Sluit
de toer met een halve vaste. Niet afhechten.
Hengsels:
1e toer: 2 losse, stokje in de volgende 14 steken (15 stokjes), maak 2
keer losse.
2e toer: 2 stokjes samen haken, stokje in de volgende 10 steken, 2
stokjes samen haken (13 stokjes), maak 2 keer losse.
3e toer: 2 stokjes samen haken, stokje in de volgende 8 steken, 2
stokjes samen haken (11 stokjes), maak 2 keer losse.
4e t/m 37e toer: Haak 10 stokjes en 2 keer losse (11 stokjes).
Hecht de draad af.
Voor de andere helft van het hengsel begin je aan de andere kant van
de tas en herhaal de 1e t/m 37e toer. Afhechten.
Zet nu de 2 hengsels aan elkaar. Voor een mooie afwerking kun je nog
een rand met vaste langs de hengsels haken.

RAADSEL 2: Weet u welke medewerker dit is op de
foto’s hieronder?

Geachte mevrouw, meneer,
In deze tijd van corona zijn mijn lezingen over klassieke muziek bijna
stilgevallen.
Slechts enkele woonzorgcentra laten de lezingen doorgaan, en ik wacht
op betere tijden
zodat ik weer meer aan het werk kan.
Tijdens de lockdown borrelde er een plan naar boven waarmee ik al
geruime tijd rondliep. Na afloop van lezingen hoor ik van ouderen vaak
flarden van hun levensverhaal.
Die verhalen raken mij, net als de openheid waarmee ze verteld
worden.
Omdat ik naast mijn lezingen schrijf ( ik heb meerdere boeken en
artikelen gepubliceerd )
denk ik vaak : er zit een boek in het levensverhaal.
Aan het einde van een leven is het goed om terug te kijken, verbanden
te zien, datgene wat je hebt meegemaakt aan de familie door te geven,
en om iets tastbaars achter te laten. Een boek heeft die functies.
Indien één of meerdere van uw bewoners de wens hebben om hun
leven in een boek vast te leggen, dan kom ik vier keer bij ze langs ( met
inachtneming van de coronaregels ) voor een één op één interview.
Ik schrijf dan hun levensverhaal op en giet het in de vorm.
Ik lever het dan voor de afgesproken deadline af, zowel op papier als
digitaal.
Deze dienst kan ik aanbieden voor slechts 549
euro, exclusief reiskosten en btw. Indien u, of
een bewoner die er gebruik van wilt maken, meer
informatie wenst, kunt u mij altijd mailen. Ik geef
binnen 48 uur antwoord.
Vriendelijke groet,

RAADSEL 3: Herinnert u zich deze nog ?
Welke zanger(es) of duo zong onderstaand liedje ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oh kleine jodeljongen
Twee motten
Me wiegie was een stijfelkissie
Moet je mijn zuster zien
Oh Johnny
Katinka
Je bent niet hip
Meisjes met rode haren
Ritme van de regen
De kat van Ome Willem
Die laaielichter
Omaatje lief
Laatste rondje
Brandend zand

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

Oplossing:

RAADSEL 4: Zoek de 10 verschillen in dit herfsttafereel

Antwoorden quizvragen van boekje 6 :
raadsel 1:
raadsel 2:
raadsel 3:
raadsel 4:
raadsel 5:

2= dollar 4=riel 6=pond 8=dollar 10=dirhem 12=euro
Foto= Jeannette Harink
glimlachen
16
5

Eervolle vermelding:
ludgerus@home 6

Fam. Boog

RAADSEL 5: Rebussen
1.

2.

3.

Antwoorden
1.
2.
3.

Bibliotheek
Net zoals alle andere activiteiten is ook
de bibliotheek gesloten.
We gaan kijken naar een ander uitleensysteem. We houden u op
de hoogte.

Wandelen
Wil je meer bewegen, maar weet je niet hoe? Dan hoef je helemaal geen
moeilijke en dure oplossingen te bedenken. Het enige dat je nodig hebt,
zijn een paar goede schoenen en een voordeur die naar buiten leidt.
Want: wandelen is een ontzettend simpele maar uiterst effectieve manier
om je gezondheid, humeur en geest een flinke positieve boost te
geven!
Wandelen kan alleen, maar ook samen.
Wandelen kost bijna niets.
Wandelen biedt vrijwel geen risico op blessures.
Wandelen is goed voor je humeur.
Wandelen is goed voor je nachtrust.
Wandelen is uiterst toegankelijk
Wandelen verbrandt calorieën

Gezondheid:
Zeer goed voor je spieren en botten.
Een goed effect op je geheugen
Gunstige invloed op de conditie van je hart en bloedvaten.
Risico op diabetes verlaagd met circa 60%
Last van huiselijke allergieën dan helpt frisse lucht.
Tijdens het wandelen train je ook longcapaciteit om goed zuurstof op te
nemen.

Veel wandelplezier!

Antwoordformulier,
van (uw naam)
:
De uitslag staat in het volgende nummer.
Raadsel 1 allen

:

Raadsel 2 medewerker op de foto :
Raadsel 3

:

Raadsel 4

:

Raadsel 5

:

Hoeveel vrijwilligers 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.

