WensboomBlad

Dit is een uitstekende ontwikkeling. We hadden
dan ook een aantrekkelijk middagprogramma.
Een programma met een formeel deel - de jaarlijkse, verplichte ledenvergadering - en veel tijd
voor gezelligheid en om elkaar te ontmoeten
(met een drankje en een hapje).

editie 2: juli 2022
VAN DE VOORZITTER

In dIt WensboomBlad vindt u een terugkoppeling
over deze ledenvergadering van 31 maart. Daarnaast stellen de nieuwe bemiddelaars- Ditte en
Marjolein - zich aan u voor. Wij zijn bijzonder verheugd dat zij ons bemiddelaarsteam versterken.
Deze keer besteden we aandacht aan het actuele
thema ‘energiebesparing’. In een speciaal artikel
geschreven door onze penningmeester Wil
Nuijen geeft hij tips die u snel en gemakkelijk
kunt realiseren. En natuurlijk kunnen de puzzelliefhebbers zich weer verheugen op de puzzelrubriek.

Het roerige eerste halfjaar van 2022 werd gekenmerkt door het einde van alle corona restricties
en de inval van Rusland in de Oekraïne, met als
gevolg zware economische en financiële sancties
tegen Rusland. Het gevolg daarvan is dat ook
onze eigen economie zich heel anders ontwikkelt
dan een half jaar geleden nog werd voorspeld.
Kortom: het is allemaal nogal onrustig en onzeker. Toch lijkt het alsof deze onrust aan onze
vereniging WensboomLeusden voorbij gaat. Het
aantal klusaanvragen is hoog en het aantal leden
blijft sterk groeien. Kennelijk wordt de
vereniging gezien als een veilig en betrouwbaar
baken in deze storm. Het ledental doorbreekt
nog voor deze zomer de grens van 500 leden en
het aantal uitgevoerde klussen bereikt een record van meer dan 200 in vijf maanden! Het toenemend aantal leden dat een beroep doet op de
vrijwilligers van WensboomLeusden vraagt veel
van onze bemiddelaars en vrijwilligers. De
(werk)druk is soms hoog en het kost dan moeite
om alle klusaanvragen snel te honoreren. Wij
hopen dat u er begrip voor heeft dat u op de afhandeling van een klusaanvraag soms wat langer
moeten wachten. Ik spreek graag mijn grote
dank uit voor ons team van bemiddelaars en
voor alle vrijwilligers die zich zo inspannen om al
deze klussen uit te voeren.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en
een fijne zomer toe en spreek ik de hoop uit dat
de storm in Oost-Europa uiteindelijk zal gaan liggen, zodat we snel weer in rustiger vaarwater terecht zullen komen.
Bert Groothuizen, voorzitter

Een hele fijne zomer!

Op de middag van 31 maart jongstleden hebben
wij een goed bezochte ledenontmoeting - inclusief algemene ledenvergadering (ALV) - gehouden in de centrale bibliotheek van Leusden. Het
aantal bezoekers (56 deelnemers) was meer dan
twee keer zo hoog als in voorgaande algemene
ledenvergaderingen.
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WensboomLeusden blijft open. De bibliotheek
heeft vanaf maandag 11 juli t/m zaterdag
20 augustus een zomerstop en is op de dinsdag en
vrijdagavond gesloten. De bemiddelaars zijn daardoor in deze periode van woensdag t/m vrijdag van
10.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek aanwezig.

EEN TERUGBLIK OP DE LEDENONTMOETING EN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op donderdag 31 maart 2022 vond de algemene
ledenvergadering plaats tijdens een informatieve
en gezellige ledenontmoeting. Voorzitter Bert
Groothuizen heet de 56 leden en bemiddelaars
van harte welkom. ‘ Fijn dat we dit jaar weer een
fysieke bijeenkomst kunnen houden en fantastisch
dat u in grote getale gehoor heeft gegeven aan
onze uitnodiging, daar zijn we als bestuur heel blij
mee’, geeft de voorzitter aan.
‘In ons WensboomBlad van maart hebben we een
kort verslag gegeven over afgelopen jaar. Ondanks corona kijken we terug op een goed jaar en
deze stijgende lijn zet zich voort. In 2021 hadden we 464 leden en zijn er in totaal 430 klussen gedaan. Een grote dank voor onze vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd. Daar zijn we enorm
trots op. 96% van de hulpvragen betreft diverse kleine klussen in en om het huis, waaronder ook
de tuin, elektra, telefoon en computer. De categorieën huishouden, naaiwerk en administratie
komen niet tot nauwelijks voor. Deze willen we dan ook niet meer aanbieden. De vrijwilligers die
hiervoor ingezet konden worden zijn geïnformeerd en de website is aangepast’, vertelt de voorzitter. De leden hebben hierover geen vragen. Bert geeft vervolgens aan dat we veel waardering
ontvangen vanuit onze leden voor het WensboomBlad. Met deze nieuwsbrief, die vier keer per
jaar wordt uitgegeven, houden we onze leden geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze
vereniging. Zo heeft u kunnen lezen dat we vanuit het bestuur in 2021 afscheid hebben genomen
van onze bestuursleden Hans Acherman en Tijs Rolle en onze adviseur Kees Louwerse. Tenslotte
vertelt de voorzitter nog over de ledenontmoeting in oktober. ‘Een gezellig samenzijn waar we
met veel plezier op terugkijken’.
De voorzitter geeft het woord aan Wil Nuijen, de penningmeester.
Wil Nuijen geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2021 en
geeft vervolgens het woord aan de heer Martin Versteeg. ‘Samen
met Jan Craenen hebben wij als leden van de kascommissie de financiën gecontroleerd. De financiële belangen van de vereniging
zijn door de penningmeester correct uitgevoerd’, aldus de heer
Versteeg. ‘Wij, de kascommissie, adviseren u, de leden van de verenging, de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid’. De leden gaan hiermee akkoord. De heer Dick
de Boer stelt zich vervolgens beschikbaar voor de volgende kascommissie.
Astrid van Ekeren, de secretaris, geeft vervolgens een toelichting over de doelen voor 2022. ‘We gaan ons vanuit het
bestuur weer inzetten voor het WensboomBlad, het up to
date houden van de website, een bijeenkomst met onze vrijwilligers en een ledenontmoeting in het najaar. De verbinding
met onze leden en vrijwilligers vinden we enorm belangrijk.
Daarnaast werken we nauw samen met de Huiskamer van Leusden en de bibliotheek en geven zo
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nu en dan presentaties bij verschillende organisaties en wijkverenigingen. Kortom we doen er
alles aan om de Wensboom op de kaart te zetten binnen Leusden. Zo hebben we ook 1 keer per
jaar een volledige pagina in de LeusderKrant en verspreiden we flyers’.
Wil Nuijen vraagt vervolgens aandacht voor de begroting 2022 en verwijst naar de toelichting in
het WensboomBlad van maart jl. ‘Door de donaties van onze leden en een bijdrage van het fonds
Samenlevingsinitiatieven kunnen wij ook dit jaar vier keer het WensboomBlad uitbrengen en een
aantal activiteiten organiseren. Het bestuur vindt het fantastisch dat veel van onze leden de vereniging een warm hart toedragen en naast de jaarlijkse contributie ook donaties geven. Op het
fonds Samenlevingsinitiatieven van de gemeente kunnen we echter niet jaarlijks een beroep
doen', legt Wil uit. ‘Daarom doet het bestuur het voorstel om de contributie te verhogen naar
€ 10,- per jaar om zo de continuïteit van onze financiën te borgen’. De meerderheid van de leden
gaat hiermee akkoord, twee leden zijn tegen. Een van deze leden doet het voorstel om de vrijwilligers eerder vrij te stellen van contributie dan dat je hen een verdubbeling vraagt. Er ontstaat
een discussie. Een vrijwilliger kan zowel hulp bieden maar kan ook hulp vragen. Het is praktisch
lastig om een splitsing te maken. (Na de vergadering heeft het bestuur dit punt besproken en
besloten om een nieuw type lid in te stellen: Huisgenoot-Vrijwilliger-lid. Deze leden worden
vrijgesteld van contributie. Zij zijn inmiddels hierover geïnformeerd). Tenslotte geeft Wil nog
aan dat we altijd vrijwilligers kunnen gebruiken, dus heeft u belangstelling of mogelijkheden laat
het onze bemiddelaars weten. (Zie ook de achterzijde van het WensboomBlad).
Voorzitter Bert Groothuizen vraagt na de toelichtingen van
de bestuursleden aan de leden of zij het bestuur decharge
kunnen verlenen voor het gevoerde beleid. De leden gaan
hiermee akkoord. Als laatste punt op de agenda staat de
herbenoeming van de voorzitter. Het bestuur heeft een
rooster van aftreden opgesteld van twee keer vier jaar. De
eerste termijn van de voorzitter zit erop en Bert stelt zich
graag herkiesbaar. De leden stemmen hiermee in.
Zo wordt het officiële gedeelte van de ALV voor de pauze gesloten.
Na de pauze geeft Rode Kruis Eemland een presentatie hoe de
leden de veiligheid in en om het huis kunnen vergroten. Zij
kunnen indien gewenst veiligheidsscans bij onze leden uitvoeren. Klussen die vervolgens uit de scan naar voren komen kunnen worden uitgezet bij onze vrijwilligers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het controleren of installeren van brandmelders, het
vastzetten van (extra) trapleuningen of veiligheidsbeugels, het
ordenen van losse snoeren en het verwijderen van obstakels in
en rond het huis. Neem voor meer informatie contact op met onze bemiddelaars.
Zowel tijdens de pauze als na de presentatie van Rode Kruis
Eemland zoeken de leden elkaar op en worden ervaringen
gedeeld. De borrelhapjes zijn o.a. deels
gesponsord door Keurslager Timmer.
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KLIMAAT, ENERGIE EN GELD (BE)SPAREN

Wil Nuijen

Het zal u niet zijn ontgaan dat de energieprijzen sinds eind vorig jaar aanzienlijk zijn gestegen.
Misschien ziet u dat nog niet aan uw (voorschot)nota, maar binnen afzienbare termijn zult u toch
de rekening gepresenteerd krijgen. Maar je kunt daar iets aan doen! Energiebesparing is makkelijker dan je denkt. Eenvoudige ingrepen kunnen al veel verschil maken. En bij veel van die ingrepen kunnen vrijwilligers van de Wensboom u helpen!
Enkele kengetallen
Een huishouden van 1 of 2 personen in een niet te grote woning zal per jaar ongeveer de verbruikscijfers hebben zoals weergegeven in onderstaande tabel. Voor het gemak hebben we daar
ook de jaarkosten bij gezet met de tarieven van vorig jaar en dit jaar die ongeveer tweemaal zo
hoog zullen uitkomen (afhankelijk van uw energieleverancier en soort contract).
Energieverbruik van een klein huishouden in een middelgrote woning (3 kamers + keuken)

aardgas
elektriciteit
Energiekosten

jaarverbruik
1300
m3
1800
kWh
(€ per jaar)

2021
tarief
kosten (€)
0,65 €/m3
845
0,22 €/kWh
396
1241

2022
tarief
kosten (€)
1,30 €/m3
1690
0,50 €/kWh
900
2590

Betaalde u in 2021 ongeveer €100 per maand, dan zal dat in de loop van 2022 zijn opgelopen
tot ruim €200 per maand! Verbruikt u voor € 200 of meer per maand, dan is er zeker ruimte
voor interessante energiebesparing.

Wat kunt u er aan doen?
U ziet dat het aardgas voor verwarming (80%) en warm water (20%) de grootste kostenpost is.
Daarop moeten we ons dus eerst richten. Maar ook besparing op elektriciteit tikt aardig aan en is
misschien wel makkelijker. Zonder veel moeite kun je al snel 20% op het totaal besparen. Dat is
toch mooi meegenomen? Hieronder volgt een overzicht van enkele eenvoudige maatregelen.
Radiatoren alleen in woonvertrek aan
In ruimtes die niet of weinig worden gebruikt kunnen de radiatoren worden uitgezet, of kan via
een radiatorthermostaat de temperatuur lager worden ingesteld.
Thermostaat lager
Iedere graad lager vermindert het gasgebruik met ongeveer 6%.
Wanneer je je iets warmer kleedt is het prima te doen en het bespaart
veel.
Radiatorfolie
Wanneer een radiator tegen een buitenmuur is gemonteerd dan lekt
er veel warmte weg door de muur. De muur beplakken met isolerende
folie geeft dan ook een aardige besparing.
(Al verschillende malen hebben Wensboom klussers radiatorfolie aangebracht bij leden)
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Vermijd warmtelek door tocht
Zorg voor goede afdichting van kieren met tochtstrips en sluit
brievenbus af met een speciale (borstel) tochtafsluiter.

de

Besparende douchekop en korter douchen
Monteer een waterbesparende douchekop, dan hoeft er minder water verwarmd te worden, zonder op comfort in te leveren. Directe besparing treedt op door korter te
douchen (4 minuten is echt voldoende) en/of niet elke dag te douchen. En laat nooit de warme kraan open als dat niet nodig is (bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen of scheren)
Elektrische kacheltjes zijn duur in gebruik!
Beperk het gebruik van elektrische kacheltjes en u bespaart direct ettelijke Euro’s.
Inductie koken is efficiënt
Bij inductie koken treedt bijna geen lek van warmte op. Ondanks dat elektriciteit duurder is dan
gas kan er daardoor zo toch ook op kosten worden bespaard.
Vervang gloeilampen door LED lampen
LED lampen verbruiken voor dezelfde hoeveelheid licht wel 10x minder elektriciteit. Zo verdien je
de aanschaf van een LED lamp al binnen enkele jaren terug! Ook halogeen lampen verbruiken
(te)veel elektriciteit.
Gebruik sensorlampen
Op plaatsen waar alleen kortdurend licht gewenst is kun je het beste
een sensorlamp monteren die aan gaat zodra er iemand in de buurt
komt en die na enige tijd uit zichzelf weer uitschakelt. De lamp bij de
voordeur leent zich daar goed voor.
Afzuigkap (en andere ventilatie) tijdig uitschakelen
Niet alleen gebruikt de afzuigkap zelf elektriciteit, maar hij voert ook verwarmde lucht af. Die
moet worden aangevuld met koude buitenlucht die weer moet worden opgewarmd. Laat hem
dus niet nodeloos draaien!
U ziet, energie besparen hoeft niet zo moeilijk te zijn, en verdient zich doorgaans snel weer
terug. Wensboom vrijwilligers denken graag met u mee.
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BEMIDDELAAR DITTE STELT ZICH VOOR
Ik ben al sinds 1974 met plezier woonachtig in Leusden. Ik had een
klusje voor de Wensboom en ging naar de bibliotheek. Wil kwam bij
mij en vertelde dat er nog bemiddelaars nodig waren. Na wat uitleg
leek mij dat wel leuk om te doen. Zo gezegd, zo gedaan.
Leuke voorvallen heb ik nog niet. Ik ben nog te veel bezig met alles
goed te leren en het op de juiste manier in het systeem te krijgen. Ik
vind het contact met de verschillende bemiddelaars heel erg leuk. De
tijd dat ik in de bibliotheek zit vliegt dan ook om. Het valt me op dat er
binnen Leusden veel behoefte is aan hulp en daar draag ik op deze
manier graag mijn steentje aan bij.
Ik ontmoet u graag in de bibliotheek.

BEMIDDELAAR MARJOLEIN STELT ZICH VOOR
Ik woon met veel plezier sinds 1995 in Leusden. Voor mijn pensionering heb ik gewerkt bij het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS)
te Amersfoort. Laatstelijk als medewerker CPS Academie. Mijn grote
passie is reizen. Maar door omstandigheden staat dit nu op een wat lager pitje.
Ik kwam in contact met de Wensboom toen ik zelf een hulpvraag had.
De vrijwilliger vertelde me toen over de organisatie en werkwijze van
de Wensboom. En eigenlijk sprak me dat best wel aan. Bij haar vraag of ik ook zou willen helpen
bij kleine klussen of als bemiddelaar heb ik ja gezegd. Ik vind het een uitdaging om een oplossing
te vinden voor welk probleem dan ook. En die uitdaging ga ik graag aan bij de Wensboom.
De samenwerking met de bemiddelaars is heel plezierig, wat een fijne collega's bij de Wensboom. Zij weten heel goed welke vrijwilliger geschikt is voor welke hulpvraag. Wat dat betreft
kan ik nog veel leren van mijn collega's. Omdat ik nog niet zo lang werkzaam ben als bemiddelaar, kan ik altijd terugvallen op hun expertise. En dat is fijn werken.
Wat me opvalt tijdens mijn werkzaamheden is dat hulpvragers die bij ons in de bibliotheek komen vaak nog zo kwiek zijn. Als ze je dan vertellen hoe oud ze zijn, dan geloof je dat haast niet.
Hoe mooi! Tijdens mijn rol als bemiddelaar zet ik me in om goed te luisteren. Goed doorvragen.
Is de hulpvraag de hulpvraag of speelt er meer?
Ik kijk uit naar uw komst.

6

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN . . .
Bijgaande foto’s geven een kijkje in keuken van de Wensboom. Hier ziet u
onze voorzitter en penningmeester druk bezig met het plakken van adreslabels op alle exemplaren van ons WensboomBlad. Vervolgens worden die
op stapeltjes gesorteerd voor onze bezorgers.
De vloer ligt vol met wel
23 stapeltjes. Tenslotte
halen de bezorgers hun
stapeltje op bij de bemiddelaars in de bibliotheek. En zo komt het
WensboomBlad tenslotte bij u in de
brievenbus.

WAARDERING VOOR ONZE WENSBOOM VRIJWILLIGERS
Regelmatig uiten leden hun waardering voor het werk dat onze vrijwilligers voor hen verzetten. Twee van
die reacties geven graag aan u door. Onze vrijwilligers weten zich hierdoor extra gemotiveerd.
Beste Wensbomers,
Meestal komen ze op de fiets, de Handige Harry's van Wensboom Leusden. Altijd bescheiden, geen grootspraak van wat ze allemaal wel niet kunnen. Nee niks van dat alles.
Na zich te hebben voorgesteld nemen ze de klus in ogenschouw, schijnbaar onoplosbaar door de ogen van
de aanvrager, daar genieten ze stilletjes van, dat vinden ze leuk, daar groeien ze een meter van als ze zien
dat de "aanvrager" ogen op steeltjes krijgt en er aan de slag wordt gegaan, doelgericht, oplossingsgericht.
In de weg lopen wordt niet gewaardeerd, tijdens het klussen over koetjes en kalfjes kletsen ook niet. Er
dient opperste concentratie te zijn, gelijk het middelbare schoolexamen. Daar begint je moeder ook niet
over een warme sjaal te zeuren. Na gedane arbeid, zucht van verlichting door beide partijen en een kopje
koffie na gaan deze helden op hun stalen Ros weer huiswaarts.
Ik stel me zo voor dat ze bij thuiskomst moeder de vrouw vertellen over hun spannende
avonturen: eerste hulp bij klusongelukken, de noodverbanden en het herstel van de patiënt.
Dicht bij de telefoon gezeten wachten ze met spanning de volgende opdracht af. Klaar om uit te rukken en
in weer en wind heel Leusden te doorkruisen.
Menig Amersfoorter informeert besmuikt: “Zou de Wensboom ook bij mij langs kunnen komen?”. Nee is
het duidelijke antwoord: De Wensboom is van ONS !
Dank mannen, geweldig werk. Vergeet ik de vrouwen ? Vast wel, maar ik weet niet of die ook (behalve de
telefoon, als bemiddelaar) klussen. Overigens zijn de bemiddelaarsters van niet te onderschatten waarde,
ook jullie dank. De kaf van het koren scheidsters . . .
Meneer Nuijen, meneer van Riel, onlangs klusten ze hier en wat ben ik gelukkig met het resultaat.
Groet aan allen, een tevreden lid
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Beste mensen van de Wensboom,
Dankzij onze penningmeester kan ik weer rustig TV kijken, zonder steeds aan het snoer te frunniken!
Bovendien heeft hij er voor gezorgd dat ik weer kan lezen met grote letters door een tafellamp met lamp
en vergrootglas. Wat kan een mens toch blij zijn met van die kleine herstelde voorwerpen.
Dank je wel Wil! Extra donatie is onderweg.
Hartelijke groet van een tevreden lid

VAN ONZE BIEDER ‘GUUS GOEDEBUUR’
ENERGIEBESPARING LOONT
In deze tijd van stijgende energieprijzen bezinnen velen zich hoe ze hun energieverbruik kunnen verminderen. Zo ook dit lid van onze Wensboom. Samen met haar dochter heeft ze bedacht dat warmte verliest
via de wand achter de radiator die zich over vrijwel de gehele breedte van haar ruime kamer uitstrekt.
Daar valt wel iets aan te doen. Dus heeft ze, weer samen met haar dochter, de maten opgenomen en
twee rollen isolatiemateriaal gekocht met een prima kwaliteit tweezijdig plakband. Alles wat ze nodig
heeft ligt klaar. Nu moet het alleen nog op maat geknipt worden en achter de radiator geplakt te worden.
Maar daar ziet ze toch wel tegenop, en ook haar dochter kan haar er niet bij helpen. Dus doet ze een beroep op de vrijwilligers van de Wensboom. En zo kom ik bij haar over de vloer, gewapend met niet méér
dan een rolmaat.
Ook ik meet de wand achter de radiator op en kom tot de ontdekking dat de
hoogte overeenstemt met de halve breedte van de rollen die ze heeft gekocht. Dus knip ik het materiaal van de rol netjes door midden. Nu moet ik
nagaan hoe ik dat alles achter de radiator goed op zijn plaats krijg. Helaas, de
klemmen waarmee de radiator tegen de wand is bevestigd zitten in de weg.
Dus moet ik de op te plakken strook ook nog eens van boven naar beneden in
enkele stukken knippen. Zo, nu is alles klaar om met het plakken te beginnen.
Eerst plak ik een lange strip tweezijdig plaktape vlak onder de vensterbank tegen de wand. Dan druk ik voorzichtig de losse stukken isolatiemateriaal op tot ze tegen de vensterbank
stoten. Tenslotte druk ik ze mooi strak tegen de plakstrip. Zo, de bovenkant zit vast. Nu de onderkant nog.
Daarvoor gebruik ik steeds kortere stukjes die ik van de plakstrip af knip. Die zijn gemakkelijker te hanteren dan één lange strip. En zo trek ik steeds een stuk isolatiemateriaal strak om dat vervolgens ook aan de
onderkant goed vast te plakken.
Met enige voldoening bekijken we het resultaat. Het zilverkleurige isolatiemateriaal zit mooi verstopt achter de radiator. Alleen aan de onderkant blijft een klein strookje zichtbaar, maar dat stoort niet. Met deze
extra isolatie mag mevrouw verwachten dat haar gasverbruik minstens 10% lager zal uitvallen. Dat compenseert misschien niet de hogere energieprijs volledig, maar verlaagt wel de energierekening t.o.v. hoe
die anders zou zijn uitgevallen. Misschien een goed idee voor andere leden van onze Wensboom?
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WENSBOOM PUZZELHOEK
Eerst geven wij u de oplossingen van de puzzels uit het maartnummer van ons WensboomBlad
(A) - HERDERSHOND EN SCHAAP
Een herdershond ziet een schaap afdwalen van de kudde. Het schaap bevindt zich op 1 km van de
hond en het loopt weg met een snelheid van 5 km/uur. De hond gaat het schaap ophalen om het terug naar de kudde te leiden. Daartoe loopt de hond in de richting van het schaap met een snelheid
van 15 km/uur. Op welke afstand vanaf het vertrekpunt van de hond zal hij het schaap bereiken?

|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 km - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
snelheidhond = 15 km/uur
snelheid schaap = 5 km/uur
De hond haalt het schaap in met een snelheid van 10 km/uur (15-5). De afstand die hij moet inhalen
bedraagt 1 km. Dus na 1/10e uur bereikt hij het schaap. Hij is dan 1/10 x 15 km = 1,5 km van zijn vertrekpunt af.
(B) – GETALLENKRUIS
Plaats de cijfers 1 t/m 9 zodanig in de vakjes van
het kruis dat de optelsom van alle cijfers van zowel de kolom als van de balk 25 oplevert.
3
7
1 9 5 2 8
4
6

De vraag is nu “hoeveel punten levert een schot
in elke ring (inclusief de roos) op?”

Dit is één van de oplossingen.
Belangrijk is dat de 5 in het
midden staat.
De rest is vervolgens eenvoudig te vinden.

Wie iets van algebra af weet zal de oplossing
snel gevonden hebben. Maar ook door gewoon
verschillende mogelijkheden te proberen kunt u
de oplossing vinden: elk schot in de roos levert
12 punten op, in de binnenring levert dat 6 punten op en in de buitenring 3 punten.

(C) - BAKSTEEN
Een hele baksteen weegt 2 kg méér dan een
halve baksteen. Wat is het gewicht van een hele
baksteen?

(F) - LEGPUZZEL - LENTEPRACHT IN LEUSDEN

Een hele baksteen is 2x zo zwaar als een halve
baksteen. Een hele baksteen weegt dus 2x2=4kg

Wie alle 25 vlakjes op de juiste plaatsen legt
krijgt de volgende foto te zien:

(D) - PRINTERS
8 printers doen er 8 minuten over om 8 folders af
te drukken.
Hoe lang zouden 24 printers er over doen om 24
folders af te drukken?
Eén printer doet 8 minuten over het afdrukken
van 1 folder. 24 printers doen dus óók 8 minuten over het afdrukken van 24 folders.
(E) - SCHIETSCHIJF
Na een wedstrijd met pijl-en-boog treffen we
drie schietschijven aan die zijn doorboord met
pijlen. Tevens weten we hoeveel punten elke
schietschijf opleverde (de getallen in blauw).

De meeste Leusdenaren zullen hierin moeiteloos
de driesprong Randweg/middenweg/Valleilaan
herkennen (mooi hé?).
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Onze nieuwe puzzels
(A) - CIJFERPUZZEL
Met dezelfde cijfers als de vorige keer kunnen we nog een andere puzzel leggen. We stapelen ze daartoe in een rij van 4, met daarop een rij van 3 en daarop tenslotte een rij van 2 cijfers. De kunst is nu de cijfers zo te leggen dat de som van de cijfers in elke rij uitkomt op 15.
(In bijgaand voorbeeld zijn de cijfers willekeurig neergelegd).

(B) - SONJA’s ARMBAND
Sonja’s haakte met haar gouden armband achter een kraan.
Toen ze verschrikt haar arm terugtrok brak haar armband in
maar liefst vier stukken. Ze gaat er mee naar de juwelier. Die
bekijkt de vier losse delen en raamt de kosten van reparatie op
€120. Dat vindt Sonja wel erg duur. ”Ja”, zegt de juwelier, “Ik
moet telkens een schakel openbreken en nadat ik die heb aangehaakt moet ik hem weer onzichtbaar dichtlassen. Aan arbeids- en materiaalkosten kosten breng ik daarvoor €30 in rekening. Met vier aansluitingen kost dat dus €120. Als je dat teveel vindt kun je wellicht beter een nieuwe armband kopen.”
Sonja denkt even na en komt tot de conclusie dat de reparatie goedkoper kan. Wat heeft Sonja bedacht?
(C) - HET BEEST IN DE MAN
In dit plaatje zult u moeiteloos een man herkennen. Nu zijn er
mensen die zeggen dat in elke man een beest schuilt. Kunt u nagaan welk beest in deze man schuilt?
(u mag het plaatje best even draaien)

(D) - VERSNIPPERD
Onderstaand treft u 15 korte woorden aan die kunnen worden samengesteld tot een kleiner aantal samengestelde
woorden. Elk woord mag maar één keer worden gebruikt. Lukt het u om op 6 samengestelde woorden uit te komen?
Of kunt u op nog minder woorden uitkomen?

B A L

J A S

S C H A P

S P O R T
A A D

L A D E

WA N D

K A S T
T E R

B A D

K A ME R

P L A A T S
W I N
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G E ME E N

H A N D

(E) - LEGPUZZEL
Ook deze keer hebben we weer een mooie plaat voor u in petto. Maar die moet u dan wel eerst verknippen in 25
stukjes. En die moet u op de juiste manier aan elkaar leggen. Veel plezier!

In ons volgende WensboomBlad zullen we de oplossingen van deze puzzels onthullen
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Met dank aan

Dankzij de financiële ondersteuning van Fonds Samenlevingsinitiatieven van de
gemeente Leusden kunnen wij ook dit jaar het WensboomBlad vier keer laten drukken.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

WILT U ZICH INZETTEN ALS VRIJWILLIGER?
Alle leden van WensboomLeusden vormen onze vereniging. Maar de “ruggengraat” van onze vereniging
zijn onze vrijwilligers. Zij worden gedreven door de voldoening die zij ervaren wanneer zij anderen blij
maken met de hulp die zij bieden. Wilt u ook graag iets voor de leden betekenen? Kom dan eens praten
met onze “bemiddelaars” in de bibliotheek. Zij kunnen u nader informeren over de soort activiteiten die
gevraagd worden en waarin de vrijwilligers actief zijn.
Kort samengevat onderscheiden wij de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Bemiddelaars
Mechanische klussen
Elektra klussen en -apparaten
Tuinklussen
Begeleiding en vervoer
Computer & telefoon
Bezorging (van ons WensboomBlad, per wijk)

In alle categorieën kunnen wij versterking gebruiken, met uitzondering van “Begeleiding & Vervoer”,
waarvoor we méér vrijwilligers hebben dan aanvragen. Lijkt het u wat? Laat het ons dan weten via een
kort berichtje naar info@wensboomleusden.nl of door een telefoontje naar onze bemiddelaars. Zij zijn
bereikbaar op het mobiele nummer 06-126 886 39 en informeren u graag.

WensboomLeusden
p.a. Hamersveldseweg 77 3833 GL Leusden
Openingstijden: di. t/m vr. 10:00 t/m 12:00 uur
Telefoon: 06 - 12688639
E-mail: info@wensboomleusden.nl
Website: www.wensboomleusden.nl

Dit is het WensboomBlad van WensboomLeusden. Als lid of relatie van WensboomLeusden ontvangt u deze een aantal
keer per jaar. Wilt u het WensboomBlad niet langer ontvangen? Conform de AVG richtlijnen kunt u zich eenvoudig
uitschrijven. Stuur een e-mail naar info@wensboomleusden.nl en schrijf u uit voor de nieuwsbrief.
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