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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

Dat we nog zouden zeggen dat we
regenachtig weer lekker vinden, is moeilijk
voor te stellen. Maar na de hittegolf en de
droogte zeggen en vinden we dit toch echt.
We zijn nu al een half jaar verder sinds alles
dicht ging door het virus. We zijn er nog lang
niet maar durven, met beleid, voorzichtig wat
activiteiten te starten.
De modehuizen komen weer in huis, in de
binnentuin. In dit blaadje kunt u lezen wanneer
en welk uur u welkom bent.
Maar we blijven voorzichtig hoor, u ook?
Team Ludgerus

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

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.
661980

Weet u met welke munteenheid in deze landen moet
betalen?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afganistan
Australië
België
Cambodja
Denemarken
Egypte

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ecuador
Ethiopië
Mexico
Marokko
Vietnam
spanje

Zwemfit start 1 september weer op de
dinsdagochtend om 10.15 uur . . . .
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.
-

aanmelden is verplicht i.v.m. het maximum van 15 personen
vooraf niet douchen en badkleding 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

Origami is de Japanse vouwkunst, dus het vouwen van papier.
(折り紙, Japans: 'ori', vouwen, en 'kami', papier).
In origami wordt een beperkt aantal vouwen gebruikt, maar door de
combinatie hiervan zijn complexe ontwerpen mogelijk. De kunst
ontstond in China in de eerste of tweede eeuw, kort na de uitvinding
van het
papier.
Daarvandaan
is origami
naar Japan
overgewaaid,
waar het de
huidige,
bekende vorm
heeft
gekregen.
U heeft vast
wel een
papiertje in
huis.
Desnoods
knipt u een
vierkantje uit
een tijdschrift.
Probeert u
maar eens!

Modehuizen
komen weer op Ludgerus
De komende maand zullen de modehuizen weer op Ludgerus
zijn. Ze bieden u de gelegenheid om te komen kijken en te
kopen. Er is geen modeshow en er wordt geen koffie
geschonken. Hieronder staat genoteerd welke dagen ze komen
en op welk uur u welkom bent. Zo proberen we de drukte te
voorkomen. Wilt u zich aan de tijden houden.
Maandag 7 september:
Diepeveen Ondermode van 9.30 uur tot 12.30 uur
Huisnummer 3 t/m 117
van 9.30 uur tot ong. 10.30 uur
Huisnummer 119 t/m 187a
van 10.30 uur tot ong. 11.30 uur
Huisnummer 189 t/m 257a
van 11.30 uur tot ong. 12.30 uur
Zaterdag 12 september:
Doorduyn Mode van
Huisnummer 3 t/m 117
Huisnummer 119 t/m 187a
Huisnummer 189 t/m 257a

van 10.00 uur tot 11.20 uur
van 11.30 uur tot 12.50 uur
van 13.00 uur tot 14.30 uur.

Zaterdag 10 oktober:
Lancomode van
Huisnummer 3 t/m 117
Huisnummer 119 t/m 187a
Huisnummer 189 t/m 257a

van 10.00 uur tot 11.50 uur
van 12.00 uur tot 13.50 uur
van 14.00 uur tot 15.50 uur.

Het kan zijn dat u alsnog moet wachten.
Er staan stoelen klaar. Neemt u plaats en ga niet lopen.

Gezondheidscheck voordat u komt:
U kunt de modehuizen niet bezoeken als:
- u of uw huishoudcontacten corona symptomen heeft,
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of
koorts hoger dan 38 graden;
- u of uw huishoudcontacten bewezen corona hebben of in
thuisisolatie zijn geplaatst;
- u korter dan 2 weken geleden genezen bent van corona;
- u of uw huishoudcontacten in thuisisolatie zijn;
- u korter dan 2 weken geleden met iemand in aanraking
bent geweest die corona heeft.
Zijn bovengenoemde punten niet van u op toepassing dan bent
u van harte welkom.
Hygiëne maatregelen tijdens de activiteit:
Op de locatie gelden de volgende maatregelen voor iedereen:
-

geen handen geven
regelmatig handen wassen (evt. met desinfecterende gel)
handen wassen bij binnenkomst en als u weggaat
hoesten en niezen in de ellenboog
papieren zakdoekjes gebruiken

Daarnaast wordt natuurlijk de 1,5 meter afstand in acht
genomen.

FIETSRIKSJA
Heeft u het al geprobeerd?
Informatie op het prikbord bij de balie.
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.

Raadsel 2: Weet u wie dit is op de foto’s hieronder?

Raadsel 3: Bekende Duo’s
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1. Deze acteurs speelden samen in de zogenaamde “spaghetti
westerns”.
2. Wereldberoemde verhalen schreef Karl May over dit opperhoofd en
zijn bloedbroeder
3. Deze twee waren altijd op zoek om “centjes te verdienen”.
4. Amsterdams komisch duo, in de jaren 70 & 80 veel in het theater en
op tv.
5. Samen vochten ze tegen de romeinen.
6. Ze speelden samen in slapstick films.
7. Bekend van het Simplistisch Verbond en De Keek op de Week.
8. Presentatie duo van een discussieprogramma.
9. Deze twee broers waren altijd op avontuur.
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Raadsel 4: Rekenen

Antwoorden quizvragen van 5:
raadsel 1:
raadsel 2:
foto raden 3:
Vraag 4:

Mist, Aard, ver
Diergedrag
Rianne Schippers
Deventer Sportbedrijf

Eervolle vermelding:
Alle antwoorden juist
ludgerus@home 5

Mn. Vreedeveld

Raadsel 5: Sudoku
Middelste cijfer is het antwoord voor het formulier.

Antwoordformulier,
van (uw naam)
:
De uitslag staat in het volgende nummer.
Raadsel 1, antw. 2, 4, 6, 8, 10, 12 :

Raadsel 2 medewerker op de foto :
Raadsel 3 bekende duo’s

:

Raadsel 4 Rekenen

:

Raadsel 5 Sudoku

:

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.

