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HEEFT U OOK EEN
LEUKE TIP OF EEN
IDEE MELD HET DAN
GERUST.
TEL.NR. 661980
MAILADRES:

Bij deze een tweede uitgave van dit tijdelijke
boekje. Ik hoop dat u de vorige leuk vond. En
natuurlijk een zakje met lekkere paaseitjes. Deze
had een dochter van een bewoner gemaakt
nadat ze had aangeboden om te helpen met het
één en ander. Ze werkt bij de NS en daar had ze
even geen werk meer. Wij zijn er erg blij mee,
bedankt Carin.
De KPN zenders die in de in de vorige uitgave
stonden als tip, zijn helaas alleen voor de
plusabonnementen, sorry.
Hou vol!
Team Ludgerus

E.VANDIJK@LUDGERUS .NL

MET DANK AAN:
Lize Top
Fysiode
Raster
Cambio
Medewerkers Ludgerus

Hoe noem je een:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
O

Mannetjesvarken?
Mannetjespaard?
Mannetjeskip?
Mannetjeskoe?
Mannetjesgeit?
Mannetjesschaap?
Mannetjeskat?
Vrouwtjeskat?
Vrouwtjesschaap?
Vrouwtjespaard?
Vrouwtjesvarken?
Vrouwtjeshert?
Vrouwtjeshond?

De cakejes zijn gemaakt
en geschonken door
Cambio.
We denken aan jullie en
hou vol.
Tot gauw…
Team Cambio.

Oefeningen voor tijdens het binnen zitten
Zoals beloofd hier nog de
vervolgoefeningen van het eerste
boekje. Hierin stonden oefening 1
t/m 3.
Introductie
Bent u te omschrijven als een
echte doener? Houdt u van
wandelen, fietsen, bewegen en
actief bezig zijn, dan is dit artikel
echt iets voor u! vanwege de
coronacrisis wordt heel Nederland
beperkt in haar bewegingsvrijheid.
Zeker voor de risicogroepen wordt
het afgeraden om even een frisse
neus te halen. Om u uw dagelijkse
beweging wel te laten behalen heb
ik, Lize Top, in dit artikel een
aantal armspieroefeningen op een
rijtje gezet. Probeer deze
oefeningen dagelijks te herhalen!
Tip: Met een
lekker
muziekje op
de
achtergrond
worden de
oefeningen
alleen nog
maar leuker.
Oefening 4
Strek één arm naar het plafond uit.
Grijp denkbeeldig een lasso vast
en slinger deze eens goed in de

rondte! Wissel hierna af met de
andere arm.
Duur: 30 seconden
Herhalingen: 3 sets per arm
Variatie: draaien met de
schouders
Oefening 5
Strek beide armen naar het
plafond uit. Beeld u in dat u onder
een hoge appelboom staat en
probeer de appels te plukken door
uw armen om de beurt te strekken
en met uw handen een
grijpbeweging te maken.
Duur: 30 seconden
Herhaling: 3 sets
Oefening 3
Plaats beide armen, met gebalde
vuisten, voor uw borst. Draai
vervolgens uw armen op snel
tempo om elkaar heen.
Duur: 30 seconden
Herhaling: 3 sets
Variatie: wissel af met vooruit en
achteruit draaien.
Vond u dit leuke oefeningen?
Misschien is Volks- en Zitdans dan
wat voor u! Kijk voor meer info op
de flyer die t.z.t. op de borden
komt te hangen
En vergeet ook natuurlijk niet om
na de oefeningen een lekker kopje
koffie of thee te drinken.

RAADSEL 2
Quiz Koningshuis
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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9.

10.
11.
12.

13.

14.

Hoe heten de dochters van
prinses Juliana?
Wie is er van het oude
koningshuis jarig op 30 april?
Vroeger werd Koninginnedag
op Soestdijk gevierd, wat liep
er dan langs het bordes?
Hoe heten de 3 kinderen van
Prinses Beatrix?
Met wie zijn ze getrouwd?
Wat is de achternaam van
Prinses Beatrix?
Welke bloem droeg Prins
Bernard in zijn knoopsgat?
De auto’s van het
koningshuis hebben een
speciaal nummerbord; welke
letters?
Prins Bernard was nauw
betrokken bij een
natuurorganisatie, welke?
Wat was het lievelingsdier
van Prins Bernard?
Wat was een grote hobby
van de Prins?
Noem de naam van de
moeder van Prins Bernard
en waar woonde ze in
Nederland?
In welk jaar is Beatrix
koningin geworden en nam
Juliana afstand van de
troon?
In welk jaar is WA koning
geworden en nam Beatrix
afstand van de troon?

15. Wanneer is prinses Beatrix
jarig?
16. Wanneer is koning WA
geboren?
17. Hoe behoor je een Koningin
aan te spreken?
18. Wat was de naam van de
laatste koning voor WA?
19. Hoeveel kleinkinderen heeft
Prinses Juliana?
20. Wat is de hobby van Pieter
van Vollenhoven?
21. Nederland heeft ook een
regentes gehad, hoe heette
zij?
22. Hoeveel kinderen hebben
WA en Maxima?
23. Welke sportieve prestatie
heeft WA in het verleden
geleverd?
24. Hoeveel kleinkinderen heeft
Prinses Beatrix?

Recept voor biscuittaart
Dit originele recept van het
Voorlichtingsbureau van den
Voedingsraad werd in april 1944 in
de Provinciale Overijsselse en
Zwolse Courant gepubliceerd:
Benodigd, voor 2 personen:
- 6 a 8 grote biscuits (of eventueel
4 beschuiten)
- 30 gram (3 lepels) jam
- ½ l. magere melk
- 60 gram (5 afgestreken lepels)
custardpoeder
- 45 gram (3 lepels) suiker
- Eventueel wat
chocoladehagelslag en bessen
ter garnering
Meng de
custardpoeder
met de suiker
en met wat
melk. Roer het
tot er een glad
papje ontstaat.
Breng de melk
aan de kook; voeg het papje toe en
laat de massa een minuut lang
goed koken (blijven doorroeren) en
neem het dan van het vuur af.
Leg op een platte schotel 3 a 4
biscuits of 2 beschuiten. Giet 1/3e
van de pudding er over heen.

Bestrijk het met de helft van de jam.
Stapel hier vervolgens opnieuw 3 a
4 biscuits (of 2 beschuiten)
bovenop. Begiet het geheel
opnieuw met de vla en bestrijk het
met de rest van de jam. Bestrijk ook
de zijkanten met de pudding.
Leg het een half uurtje in de
koelkast om het geheel af te laten
koelen. Versier de bovenkant van
de taart eventueel met propjes jam
of enkele bessen. Maak het geheel
af door de zijkanten te bestrooien
met hagelslag

DE BALKON BEWEGING
DEVENTER

Meer dan 1000 mensen in de
gemeente Deventer wonen in
een zorg of senioreninstelling. Gedurende de corona
maatregelen hebben zij fors
minder mogelijkheden om deel
te nemen aan sociale
activiteiten. In veel gevallen is
ook het bezoek van familie en
vrienden flink teruggelopen. In
sommige instellingen is bezoek
helemaal niet mogelijk.
Daarnaast zijn veel artiesten
minder actief dan normaal:
optredens zijn op grote schaal
afgezegd. Voor professionele
artiesten betekent dit ook een
inkomensdaling.
Om beiden een steuntje in de
rug te bieden is er de Balkon

Beweging Deventer: door
podiumkunst tot onder het raam
of balkon van de bewoner te
brengen, bieden we vermaak,
een glimlach en troost aan de
bewoners. En een inkomen voor
de artiest.
Alle inkomsten uit donaties en
sponsoring gaan rechtstreeks
naar de artiesten. De kosten
voor organisatie, techniek en
promotie worden gedragen door
sponsoren. Met het streefbedrag
kunnen wij ca 60 optredens
geven, waarbij we 2 artiesten
per keer inzetten.
De Balkon Beweging is initiatief
van Het Deventer Kunstcircuit
(Lennard Gols) en Jows
Muzikale Dienstverlening (Jos
Harmelink). Samenwerking
partners zijn o.a. De Nieuwe
Oost (begeleiding optredens en
artiesten), Artius (cultuur podium
Keizerslanden), en we werken
samen met verschillende
culturele en zorginstellingen in
Deventer.
Contactpersoon voor deze
Geef.actie is Jos Harmelink
www.balkonbeweging.nl
De stichting Vrienden van Ludgerus
heeft inmiddels € 100,00 gedoneerd.

Weet u wie dit is op deze foto’s?

Antwoordenformulier
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.
Hoeveel kroontjes telt u in dit blaadje:
Raadsel 1 antwoord 10 :
Foto hierboven :
Raadsel 2
14.

:

2.

6.

17.

21.

Wat doet Adri Huisken op Ludgerus? :

Tip Raster
Het zijn roerige tijden. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Om
toch verbonden te blijven maakt Raster Welzijn met Radio Deventer
een dagelijkse radio uitzending. De uitzending staat in het teken van
'classics' uit de jaren 30 tot 70.
Bent u 55+ en wilt u een bijdrage leveren dan horen we graag mooie
verhalen over uw beroep, hobby, grote liefde of het oude Deventer.
Een wijze raad delen of een plaatje aanvragen voor iemand mag
natuurlijk ook!
Op maandag en donderdag om 14:30 hoor je de stemmen van
beweegdocenten Marja en Sietske ze geven dan beweegoefeningen
op een liedje.
De uitzending is iedere dag te horen tussen 14:00 en 15:00 op Radio
Deventer. Dit kan via de ether op frequentie 107.3 fm en via kabel op
frequentie 104.1 fm (En op tv Ziggo: kanaal 40 en kpn: kanaal 1314)
Wil je mee doen neem dan contact op met Judith Elders via
telefoon: 06- 42156641 of per e-mail: j.elders@rastergroep.nl

Stoepkrijten
Door de maatregelen om het
coronavirus tegen te gaan, neemt
de eenzaamheid onder met name
ouderen steeds meer toe. Daarom
is de Alphense Paola Hoogervorst
een actie gestart: de
stoepkrijtchallenge. Bedoeling van
het initiatief is dat kinderen een
tekening maken op straat om
eenzame mensen weer wat op te
vrolijken in deze zware tijden.
HOE HET BEGON...
Met tranen in mijn ogen zag ik op
21 maart dit mooie kunstwerk
ontstaan. Drie kinderen in de

leeftijd van 3 tot 9 jaar stonden voor
het huis van hun opa en oma deze
stoepkrijttekening te maken. Opa
en oma veilig achter het raam. De
kinderen, die normaal regelmatig bij
hun zijn, zagen op deze manier
toch hun opa en oma. Het lijfelijke
contact moest iedereen missen,
maar alle betrokkenen voelden wel
even een moment van
verbondenheid. Gelukkig dat het nu
niet regent, dus opa en oma
kunnen nog dagen naar dit mooie
kunstwerk kijken. Bovendien ziet de
straat ziet er ook gelijk een stuk
gezelliger uit.

Balkon serenade’s
Vrijdag 24 April
Vanaf 13.30 uur starten er theater rondom
Ludgerus. Ze proberen overal te komen. En
kunnen even weg zijn en weer terug komen.
Ongeveer 90 minuten.
Theatergroep Gajes met
“sneeuwwitje thuisbezorgd”
vrijdag 8 mei
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!
Bij slecht weer/ regen kan het helaas niet door gaan.

Spar City bezorgt 7 dagen per week van 8.00 uur
tot 21.00 uur.
Bij een minimum bedrag van € 10,00 gratis!
Email: martijn@spartenberge.nl
Bestel: www.spar.nl
Bel of app naar 0570-820436

