Fijn dat veel leden naast hun contributie ook een
extra bijdrage geven die wij graag inboeken als
“donatie”. Maar daarnaast ook een dringende
oproep van onze penningmeester aan de leden
die de ledenbijdrage nog niet hebben betaald.
Mijn verzoek aan u is om dat niet te vergeten en
de € 5,- snel te voldoen.

WensboomBlad
editie 1: maart 2022
VAN DE VOORZITTER

Verder vindt u in deze editie ons jaarverslag met
een beknopt financieel verslag over het jaar 2021,
de gebruikelijke ‘verhalen uit de praktijk’ en onze
puzzelpagina’s. Ook hebben we een vernieuwde
promotieflyer bijgevoegd. We vragen u om deze te
geven aan iemand in uw omgeving die baat zou
kunnen hebben bij een lidmaatschap en de diensten van de Vereniging WensboomLeusden.
Ik wens u veel leesplezier en hoop u te mogen
begroeten tijdens onze ledenbijeenkomst op
31 maart aanstaande in de Bibliotheek Leusden.

Dit is weer het eerste van de (vier) WensboomBladen in 2022. In deze editie vindt u een samenvatting van het jaarverslag en financieel verslag
over 2021, maar ook de aankondiging dat we door het vervallen van de coronaregels - weer een
gewone algemene ledenvergadering tijdens een
gezellige ledenontmoeting kunnen organiseren.
Daar zijn we bijzonder verheugd over. We kunnen
gelukkig weer met een grotere groep bij elkaar komen. De ledenontmoeting met algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag
31 maart om 15:00 uur in de Bibliotheek Leusden.
Dus niet op 17 maart zoals eerder aangekondigd
in ons WensboomBlad van afgelopen december.
Zet deze nieuwe datum, de starttijd en plaats alvast omcirkeld in uw agenda. Op pagina 2 in dit
WensboomBlad vindt u meer informatie over het
programma. Het belooft zowel een informatieve
als gezellige bijeenkomst te worden. Het bestuur
rekent op uw komst.

Bert Groothuizen, voorzitter

Hoe veilig is uw huis?

Hoe gaat het met onze vereniging?
De start van dit nieuwe jaar is om blij van te worden. Onze bemiddelaars en vrijwilligers zijn de
eerste maanden van 2022 bijzonder druk geweest
om veel klusaanvragen af te wikkelen en we hebben weer een flink aantal nieuwe leden mogen inschrijven. De teller van het aantal uitgevoerde
klussen staat medio februari al op 70 en het
ledenaantal blijft gestaag groeien en bedraagt
inmiddels 477. Ook aan de oproep van de penningmeester om tijdig in 2022 de ledenbijdrage
van € 5,- betalen is al door veel leden gehoor
gegeven. Het totale bedrag aan vrijwillige donaties houdt gelijke tred met de contributies.

Tijdens de ledenontmoeting van
31 maart informeren twee vrijwilligers
van het Rode Kruis Eemland u graag
over de wijze waarop zij voorlichting
geven bij mensen thuis rondom het
voorkomen van vallen, inbraak en
brand. Zij doen gratis veiligheidschecks aan huis.
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UITNODIGING LEDENONTMOETING WENSBOOMLEUSDEN – DONDERDAG 31 MAART 2022
Algemene ledenvergadering en “veiligheid in en om het huis”
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenontmoeting op donderdag 31 maart 2022. Wij ontmoeten
u graag in de Bibliotheek Leusden.
De locatie is om 14.30 uur open, koffie en thee staan
voor u klaar. De bijeenkomst start om 15.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.
De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten en
informeren. Gelukkig is elkaar ontmoeten na een lange periode weer mogelijk. Wij zijn benieuwd
naar uw ervaringen zowel als hulpvrager als hulpbieder en uiteraard naar uw mening. Tijdens het
onderdeel “algemene ledenvergadering” informeren wij u over het reilen en zeilen van onze
vereniging in 2021 en welke ambities het bestuur heeft voor 2022. En zoals u al heeft kunnen
lezen hebben wij twee vrijwilligers van het Rode Kruis Eemland bereid gevonden om u te informeren over “veiligheid in en om het huis”. Wist u dat er jaarlijks meer slachtoffers vallen door
ongelukken in en om het huis dan in het verkeer? Daarom doen deze vrijwilligers graag gratis veiligheidschecks aan huis. Zij geven voorlichting over het voorkomen van vallen, brand en inbraak.
Tijdens de bijeenkomst informeren zij u hoe zij de checks doen en hoe u deze kunt aanvragen.
Het programma van de ledenontmoeting ziet er als volgt uit:
14.30 uur
ontvangst met koffie en thee;
15.00 uur
welkom en algemene ledenvergadering WensboomLeusden;
15.30 uur
pauze waarin we elkaar kunnen ontmoeten;
16.00 uur
veiligheid in en om het huis, vrijwilligers Rode Kruis Eemland;
16.45 uur
elkaar ontmoeten en afsluiting;
17.15 uur
afsluiting.

Agenda algemene ledenvergadering
1. Jaarstukken 2021: Jaarverslag, jaarrekening, verslag
kascommissie.
2. Begroting 2022
3. Voorstel verhoging contributie
4. Herbenoeming Bert Groothuizen, voorzitter
5. Rondvraag
Bijbehorende stukken (jaarverslag, financiële jaarstukken en begroting) zijn
in te zien in de Bibliotheek tijdens de zittingsuren van WensboomLeusden,
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 12.30 uur. En op 31 maart tijdens de ledenontmoeting.

Wij ontmoeten u graag op donderdag 31 maart aanstaande in de Bibliotheek. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@wensboomleusden.nl met vermelding van uw
naam, adres en telefoonnummer. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 06-12688639 of bij
de bemiddelaars in de Bibliotheek. Tot dan.
Bestuur Wensboom Leusden
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WENSBOOM JAARVERSLAG 2021

aantallen

Ook in het afgelopen jaar 2021 is het, zeker in de onrustige omstandigheden veroorzaakt door de
corona pandemie, goed gegaan met onze vereniging WensboomLeusden. We zijn, zoals in het
vorige ‘coronajaar’, zo goed als maar mogelijk doorgegaan met onze activiteiten ondanks alle tijdelijke corona belemmeringen. Ondanks de lockdown situatie aan het begin en het einde van
2021 zette de groei van de vereniging zich verder door. Het aantal leden groeide dit jaar naar een
record van 464 leden. Het aantal uitgevoerde klussen kwam uit op een totaal van 430, zo’n 14%
meer als in het vorige ‘coronajaar’ 2020 (maar nog wel iets minder dan in 2019, het jaar voorafgaand aan de coronapandemie). We zitten dus nog steeds op een stijgende lijn (zie onderstaande
grafiek) sinds de start van WensboomLeusden in 2013. Een resultaat om weer trots op te zijn.
Onze grote dank gaat dan ook uit naar al onze vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
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Zoals u kunt zien in onderstaande grafiek was er ook in 2021 weer een groot verschil in vraag
naar bepaalde vrijwilligersdiensten. De 4 grote categorieën (klus, tuin, electra en
telefoon&computer) zijn goed
voor ruim 96% van alle hulpvragen. Dat wil zeggen dat
minder dan 4% van alle hulpvragen betrekking had op de
andere 4 categorieën (begeleiding&vervoer, huishouden,
naaiklus en administratie).
Hetzelfde beeld zagen we in
voorgaande jaren. Dit geeft te
denken en het bestuur zal zich
in 2022 nogmaals beraden of
wij deze diensten moeten blijven aanbieden.
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Het bestuur van de vereniging bestond op 31 december 2021 uit:
 Bert Groothuizen
voorzitter
 Astrid van Ekeren secretaris
 Wil Nuijen
penningmeester
Het bestuur wordt bijgestaan door Gerda Niessen, coördinator bemiddelaars. Eind 2020 waren er
(inclusief bestuursleden en bemiddelaars) 52 vrijwilligers actief binnen WensboomLeusden.
Ook dit jaar hebben de corona regels invloed gehad op de manier waarop wij hebben kunnen
werken. Door lockdown maatregelen was het soms niet mogelijk om in de bibliotheek te werken,
te bemiddelen of te vergaderen. Daarom werd er in die omstandigheden door de bemiddelaars
vanuit huis gewerkt of door het bestuur thuis of digitaal vergaderd. Het voltallige bestuur vergaderde 6 keer, de bemiddelaars 2 keer. Contact tussen de bemiddelaars en de hulpvragers vond
voornamelijk plaats aan de Wensboomtafel in de bibliotheek of per telefoon. Contact tussen bemiddelaars en de ‘klussers’ verliep via telefoon of email. De vrijwilligers die de klussen uitvoerden zijn inmiddels gewend aan maken van afspraken over en het nauwkeurig naleven van de coronaregels.
Onze (verplichte) jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in maart 2021 kon – voor het
tweede opvolgende jaar – door coronarestricties - geen doorgang vinden. Daarom werd opnieuw
besloten om de ALV schriftelijk te houden. Het jaarverslag inclusief het (beknopte) financiële verslag werd gepubliceerd in ons WensboomBlad van maart 2021 en zo aan alle leden toegezonden.
Er werden geen bezwaren op het (financiële)jaarverslag ontvangen. De kascommissie had voordien haar werk al gedaan en positief oordeel geveld over de financiële zaken. Daarmee werd het
door het bestuur gevoerde beleid in 2020 door de leden formeel goedgekeurd en werd decharge
verleend aan het bestuur.
Gelukkig kon er op 7 oktober 2021 wel een ledenontmoeting worden georganiseerd. De zeer geslaagde en gezellige ledenontmoeting in de Korf in Leusden werd door 75 leden bijgewoond. Tijdens deze ontmoeting werd ook afscheid genomen van medeoprichter en oud-voorzitter Hans
Acherman. De vereniging is Hans zeer veel dank verschuldigd voor wat hij sinds de start voor
Wensboomleusden heeft betekend. Als dank boden we hem een groot boeket bloemen en een
oorkonde met het ere-lidmaatschap van onze vereniging aan. Ook werd tijdens de ledenontmoeting een enquête gehouden onder de leden. In de nieuwsbrief van december 2021 werd over de
ledenontmoeting en de resultaten van deze enquête uitvoerig gerapporteerd. De hoofdconclusie
was dat de leden bijzonder tevreden zijn over het functioneren van (de vrijwilligers van) WensboomLeusden, over de inhoud van het WensboomBlad en de leden kunnen zich vinden in het
voorstel van het bestuur om de leden tijdens de ALV 2022 te vragen of de contributie miv 2023
verhoogd kan worden.
Ook in 2021, net als in 2020, kon een geplande vrijwilligersbijeenkomst (zoals in 2019 een gezellige jeu des boules middag) door de corona restricties niet doorgaan. Daarom hebben we ook dit
jaar onze actieve vrijwilligers verrast met een leuke kerstattentie, die bij hen werd thuisbezorgd.
We konden de uitgaven hiervoor beperken door de korting die we kregen op de aankopen bij de
wereldwinkel en de Hema in Leusden. Ook nu weer werd deze ‘kerstverassing’ door de vrijwilligers bijzonder op prijs gesteld.
In 2021 was een speerpunt van het bestuur om de communicatie en de band met de leden verder te verbeteren. Wij menen dat we door de vier gedrukte edities van het WensboomBlad en de
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succesvolle ledenontmoeting goede stappen hebben gemaakt. Dit werd ook bevestigd door de
leden in de enquête tijdens de ledenontmoeting. We zijn daarbij geholpen door een geldbedrag
van € 900 vanuit het gemeentelijke Fonds Samenlevingsinitiatieven. Dit bedrag hebben we gebruikt om een belangrijk deel van de drukkosten van het WensboomBlad te dekken.
Ook is de Wensboom website (www.wensboomleusden.nl) verbeterd en biedt nu bijvoorbeeld
de mogelijkheid dat nieuwe leden zich via de website kunnen aanmelden.
Ook financieel werd het jaar weer goed afgesloten. De financiële situatie van de vereniging is gezond, ondanks het feit dat in 2021 de uitgaven de inkomsten overstegen met ca € 150 en er een
beroep moest worden gedaan op onze financiële reserve. We zijn vooral heel erg blij met het
groeiende bedrag aan donaties van vele leden die onze vereniging een warm hart toedragen. Wij
hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet en dat wij ook in 2022 weer daarop mogen rekenen.
Ook de eerder genoemde bijdrage uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven was uitermate welkom. In 2022 zullen wij proberen fondsen te werven om onze begroting mee te ondersteunen.
Op deze en volgende pagina treft u een samenvatting aan van het financiële jaarverslag 2021 van
onze penningmeester Wil Nuijen. Het financiële jaarverslag is beoordeeld en goedgekeurd door
de kascommissie bestaande uit de leden J.G.P. (Jan) Craenen en M.G. (Martin) Versteegh.
Namens het bestuur, Bert Groothuizen, voorzitter

BEKNOPTE FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
WENSBOOMLEUSDEN
FINANCIEEL OVERZICHT 2021 & BEGROTING 2022
2021
2022
begroot resultaat begroot
ALGEMEEN
aantal leden, eind 2020
uitgevoerde "klussen"
(onderstaande getallen zijn in €)
INKOMSTEN
contributies
donaties van leden
giften van sponsors
totaal inkomsten

2325,00 2435,00
900,00 1337,00
1000,00
900,00
4225,00 4672,00

2450,00
1200,00
1000,00
4650,00

UITGAVEN
uitvoeringskosten (A+B+C)
bijeenkomsten (E+F)
publiciteit (o.a. WBBlad, D)
vrijwilligersnetwerk (H+I)
incidentele kosten
totaal uitgaven

725,00
1200,00
900,00
700,00
700,00
4225,00

600,80
1042,47
1866,95
1083,99
229,06
4823,27

650,00
1100,00
1600,00
1000,00
600,00
4950,00

0,00

-151,27

-300,00

INKOMSTEN - UITGAVEN

475
450
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464
425

480
475

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL OVERZICHT VAN 2021
Wat opvalt is dat de kosten voor publiciteit (o.a. WensboomBlad) behoorlijk hoger uitvallen dan
was begroot. Dat komt doordat in de loop van het jaar werd besloten om vier nummers uit te
brengen in plaats van drie. Daar komt nog bij dat het nummer van december 14 pagina’s besloeg
in plaats van de gebruikelijk 10. Dat besluit werd mede mogelijk door de extra inkomsten door
donaties van leden en door een uitkering uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven van de
gemeente Leusden.
Ook werd een deel van de ontvangen donaties aangewend voor weer een verrassingspakket met
de Kerstdagen voor de meest actieve vrijwilligers van de Wensboom in 2021. Al met al werd zo
het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 151,27. Dat komt ten laste van onze financiele reserve, die daartoe voldoende ruimte biedt.
TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN 2022
De begroting is min of meer een afspiegeling van de begroting van 2021, met een oog op de realisatiecijfers van datzelfde jaar. Er is gekozen om in elk geval weer een Ledenontmoeting te organiseren na de zomer (valt onder “Bijeenkomsten”) en ook weer vier nummers van ons WensboomBlad uit te brengen. Ook voor het vrijwilligersnetwerk trekken wij een hoger bedrag uit. Dat
zal worden besteed aan een bijeenkomst voor alle vrijwilligers of weer een kerstsurprise, al naar
gelang de omstandigheden.
Met ons Wensboomblad dat vier maal per jaar bij ieder lid wordt bezorgd, de Ledenontmoeting(en) en af en toe een “surprise” voor onze vrijwilligers komen we met een contributie van €5
per jaar niet meer uit. Gelukkig konden we ook dit jaar een beroep doen op het Fonds Samenlevingsinitiatieven van de gemeente Leusden, maar daar kunnen we niet eeuwig mee doorgaan.
Daarom vroegen wij in de enquête, die we hielden tijdens onze Ledenontmoeting van afgelopen
7 oktober, of onze leden zouden kunnen instemmen met een contributieverhoging. Daarop kregen wij overtuigende bijval.
Daarom stelt het bestuur nu aan de algemene ledenvergadering (ALV) voor om de contributie te
verhogen van €5 naar €10, ingaande in het jaar 2023. Maar daarvoor krijgt u dan ook wat! Behalve de klussen die we uitvoeren, viermaal per jaar een informatief en aantrekkelijk Wensboomblad, geanimeerde Ledenontmoetingen en enthousiaste vrijwilligers!
Intussen kunnen we melden dat onze kascommissie, bestaande uit de leden M.G. Versteegh en
J.G.P. Craenen, de uitgebreide financiële rapportage nauwgezet heeft gecontroleerd en daarover
een positief oordeel heeft uitgesproken.
Wil Nuijen, Penningmeester

Contributie 2022
Aan onze oproep in ons decembernummer van ons WensboomBlad om uw contributie over het
jaar 2022 te voldoen hebben veel leden intussen voldaan. Maar niet iedereen. Daarom vraag ik u
om na te gaan of u uw contributie al heeft voldaan of dat u dat nog moet doen.
Op het adres etiket waarmee dit WensboomBlad bij u werd bezorgd tref u in de rechter-onderhoek het bedrag aan dat voor u nog open staat. Als daar [0] staat dan heeft u al betaald (bijgewerkt tot half februari). Staat daar [5] dan vraag ik u om uw contributie alsnog te voldoen.
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Het staat u vrij om het bedrag te verhogen met een “donatie”, die ons speelruimte geeft voor
“extra’s”.
Bij voorkeur zie ik uw betaling als bankoverschrijving tegemoet. Dat kan op Bankrekeningnummer NL 09 INGB 000 635 8305, ten name van Vereniging WensboomLeusden.
Als u dat liever doet kunt u natuurlijk ook uw contributie
contant betalen bij onze Bemiddelaars in de bibliotheek
Leusden. Zij zijn daar bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van
10:00 uur tot 12:00 uur.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Wil Nuijen, Penningmeester

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? Heeft u een deskundigheid of talent waarmee u
anderen blij kunt maken? Kom dan eens praten met onze “bemiddelaars” in de bibliotheek. Zij
kunnen u nader informeren over de soort activiteiten die veelal 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
Huishoudelijke klussen
Verstel werkzaamheden
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.

VAN ONZE BIEDER ‘GUUS GOEDEBUUR’
ROOKMELDER DIE PIEPT
Bemiddelaar Joke belt mij op. Of ik een piepende rookmelder wil verhelpen? Dat is een “fluitje
van een cent”, dus ik zeg “ja”. Wanneer ik opbel om een afspraak te maken vraag ik direct even
of de dame in kwestie al voor een nieuwe batterij heeft gezorgd. Dat heeft ze. Dus sta ik diezelfde middag al bij haar op de stoep.
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De rookmelder blijkt helemaal op de zolder gemonteerd te zijn, hoog tegen een dakspant. Ik kan er zo
niet bij; daarvoor heb ik een keukentrap nodig. Nadat ik de keukentrap twee trappen heb opgesjouwd
kan ik de rookmelder los halen van zijn voet. Inderdaad, hij piept af en toe als een muis die je op zijn
staart trapt.
De batterij is er zó uitgehaald en de nieuwe batterij
er weer in geklikt. Een klusje van niks.
Mevrouw in kwestie zegt dat ze het ook zelf wel zou
kunnen doen, ware het niet dat de rookmelder op
een zo onbereikbare plaats hangt. O, maar dat is
snel te verhelpen. Ik heb een schroevendraaier bij
me en daarmee kan ik snel de bevestigingsschroeven
van de voet van de rookmelder uitdraaien. Vervolgens zoeken we een nieuwe plaats voor de
rookmelder. Op ooghoogte, tegen een verticale steunbalk, vlak bij de trapopgang, dat is goed
toegankelijk. In een wip zit de, nu goed werkende, rookmelder op z’n nieuwe plek. Mevrouw repeteert nog even wat ze moet doen wanneer de rookmelder volgend jaar weer begint te piepen.
Dus verlaat ik even later de woning met een gerust hart, met achterlating van weer een tevreden
“klant”. O ja, zou ik toch nog bijna vergeten om de keukentrap weer terug te zetten in de berging! Ook dat is zó gebeurd.

EEN PUZZEL IN DE KEUKEN

Een vriendelijke dame, al jaren lid van onze Wensboom, belt op naar de Bemiddelaars. “Gisteren
heb ik onze koelkast helemaal ontdooid en schoongemaakt, maar nu hou ik enkele roostertjes en
een bakje over die ik niet meer terug kan plaatsen. Mijn man heeft er ook al naar gekeken en ook
nog een buurman, maar ook zij komen er niet uit. Hebben jullie een klusser die van puzzelen
houdt?”
“Maar natuurlijk mevrouw, wij sturen wel iemand naar u toe die een groot liefhebber is van lastige puzzels” zegt de dienstdoende Bemiddelaar, waarna ze mij opbelt belt om te vragen of ik dit
klusje ter hand wil nemen. Natuurlijk wil ik dat. Het is een kolfje naar mijn hand en veel tijd zal er
niet mee gemoeid zijn. Maar dat valt tegen.
Nog diezelfde middag maak ik een afspraak. Wanneer ik aanbel doet een vriendelijke, goedlachse dame de deur open. Ze schaamt zich eigenlijk wel een beetje, dat ze dit probleempje zelf
niet kan oplossen. Maar ik zeg dat daar geen enkele reden voor is. Zoiets kan toch iedereen overkomen?
In de keuken staat een mooie Bosch koel/vriescombinatie en er naast liggen twee geplastificeerde roostertjes en een bakje van transparant plastic met een ophang rand die daar kennelijk
bij hoort. Het lijkt mij het beste om eerst maar de koelkast leeg te maken. Ook de vier glazen platen halen we er uit. Daarna ga ik op zoek naar mogelijke ophangpunten voor de twee roosters.
Maar hoe ik ook zoek, die vind ik niet. De vrouw des huizes vraagt zich nu af of ze misschien aan
de achterzijde gezeten hebben. Die heeft ze gisteren ook van alle stof ontdaan.
Dus rollen we de koelkast naar voren zodat ik er achter kan kijken. Daar zie ik wel de gebruikelijke warmtewisselaar maar verder niets waar je de roosters op zou kunnen bevestigen.
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Het laatste wat ik kan bedenken is of ze misschien uit het vries gedeelte afkomstig zouden kunnen zijn. In het vriesgedeelte tref ik drie laden aan die hangen op geleidestrips aan de zijkanten.
Verder zie ik ook daar geen aanknopingspunten voor de twee roosters.
Het wordt tijd om de handleiding maar eens te raadplegen. “Handleiding? Ik heb geen idee of we
wel een handleiding hebben”. Ook na enig zoeken komt er geen handleiding boven tafel. Ik ben
intussen al begonnen te zoeken naar een handleiding op het internet, via mijn smartphone. Op
de plaatjes zien we dat er alleen maar vier glasplaatjes en groente&fruit bakjes in zitten. Niet
méér en niet minder. Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat de beide roostertjes hoe
dan ook niet thuis horen in deze koelkast. Misschien zijn ze afkomstig uit de vorige koelkast, of
uit de kastjes die boven het aanrecht hangen? Nu gaat er bij mevrouw een lichtje branden. Het
zou kunnen dat ze inderdaad uit de oude, afgedankte koelkast afkomstig zijn en dat ze die in de
spleet tussen deze koelkast en het aanrecht had geparkeerd. Dan zijn ze tevoorschijn gekomen
toen ze deze koelkast naar voren schoof om de achterkant schoon te maken. Dat lijkt mij een
heel plausibele verklaring.

Waar moeten deze roosters worden geplaatst?

Niet in deze, nu mooi ingerichte koelkast!

Ik hoef niet verder te zoeken. Alleen het bakje met de ophangrand moet nog in de koelkast worden geplaatst. Na enig gepuzzel vind ik inderdaad de juiste manier om de ophangrand op te hangen aan één van de glazen platen, waarna het lade-bakje er moeiteloos in schuift.
Daarna ruimen we samen weer alle flesjes, potjes, pakjes en bierblikjes in de koelkast. Er blijft
zelfs ruimte over nu het allemaal netjes geordend in de koelkast is teruggezet. Alleen vraagt de
heer des huizes of we zijn biertjes in een apart vak willen plaatsen, zodat hij er makkelijk bij kan.
Natuurlijk doen we dat.
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“Kunnen we je nog iets aanbieden, een biertje bijvoorbeeld?” “Nou graag, maar voor een biertje
is het nog iets te vroeg”, dus wordt het een kopje koffie. En bij het genot van een kopje koffie lachen we nog wat af over de verwarring die kan ontstaan wanneer je een koelkast gaat schoonmaken maar vooraf niet goed oplet hoe die precies is ingedeeld.
Intussen verbaas ik mij over een los elektriciteitssnoer dat zo maar over de vloer loopt vanaf een
stopcontact naar twee schemerlampen bij een zithoek die in een eiland opstelling midden in de
kamer staat. “Weet u wel dat dat erg gevaarlijk is?” vraag ik. ”je kunt er onverhoeds over struikelen en dan flinke smak maken” zeg ik met een half oog op de heer des huizes die niet meer zo
goed ter been is. “Ach” zegt hij “het gaat al 15 jaar goed”. “Ja”, zeg ik, “maar dat geeft geen enkele garantie voor de toekomst. En je kunt behoorlijk in de lappenmand komen als het fout
gaat”, en ik geef een voorbeeld uit de praktijk. “Tja, maar wat zou dan een goede oplossing
zijn?”.
Samen bedenken we welke oplossingen er mogelijk zijn. Ze willen er nog wel even over nadenken. Als ze er uit zijn, dan zullen ze zich wel weer melden bij de Bemiddelaars van de Wensboom.
Die vinden dan vast wel een handige klusser om ook dat probleem de wereld uit te helpen.
En zo laat ik korte tijd later een vrolijk gestemd echtpaar achter. Samen lossen we dit soort problemen wel op. Dat maakt hun blij en geeft mij voldoening.

EEN INGEZONDEN BEDANKBRIEF
Geacht bestuur en leden van de Wensboom,
Op 5 december 2021 werd ik plots opgenomen in het Meander ziekenhuis, Tijdens zo’n verblijf in
een ziekenhuis verandert er veel. Je bent helemaal uit je gewone dagelijkse doen en je probeert
de draad in het ziekenhuis op te pakken door wat te lezen en in beweging te blijven. Toch raak je
op een gegeven moment uitgekeken op de dingen die je kan doen en moet je ervoor zorgen dat
de verveling niet toeslaat. Mijn partner Truus bracht daarom mijn laptop mee. Omdat ik moest
wachten op een operatie, wilde ik een film van onze prachtige treinreis (naar Saas Grund, dwars
door de Zwitserse Alpen) afmaken. Ik moest alleen nog muziek aan de film toevoegen. Maar dat
lukte mij niet goed. Uiteindelijk heb ik aan Wil Nuijen (vrijwilliger en penningmeester van WensboomLeusden) gevraagd of hij mij daarbij kon helpen. Hij heeft vervolgens mijn muziek overgezet
naar MP3 en naar mij toegestuurd. Ik ben ontzettend blij dat Wil dat voor mij gedaan heeft.
Dankzij hem heb ik de film in het ziekenhuis af kunnen maken en het is heel erg mooi geworden.
Dus, zelfs in het ziekenhuis kunnen mensen van de Wensboom veel voor je betekenen. Het verplegend personeel heeft ook een beetje mee genoten van de muziek. Ze deden af en toe een
dansje en dat vrolijkte iedereen op. Ik ben inmiddels gelukkig weer thuis om verder te herstellen
van de operatie, die goed is verlopen. Ik wens alle leden een gezond 2022.
Mijn dank is groot.
Ben Kuijpers
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WENSBOOM PUZZELHOEK
Eerst geven wij u de oplossingen van de puzzels uit het december nummer van ons WensboomBlad.
(A) Tandwielpuzzel
Bijgaand ziet u de oplossing van deze puzzel.
Het laatste wieltje draait linksom!

(B) Optische illusies?
Wanneer u uw hoofd naar links draait ziet u
een eend. Draait u uw hoofd naar rechts
dan ziet u een konijn. Het lukt niet om beide
dieren gelijktijdig te “zien”!

Deze olifant houdt u gewoon voor de gek! Hij is zó vertekend dat u in verwarring raakt.
(C) Verbind & Markeer
3 3
1
3

(D) Verknipte foto puzzel

3

.
6
2
2
3
12

2 2
4
2 3
3
4
2 2
7
1
6 2
1
2 2
.
7
3
2
4
4
3
8
2 5 1 5 1
3
4
. 3
3
.
5
.
8
1
4 4 3
3
1
5
1
4 5
9
9 12
2 2
10
2 2
5 1
3
3
4
4

7

3

3
4

.
4 3
.

5
. .

1

5
7

4

1
5 2 2
6

3
1

4
4

5 10
1

5
4
1
9 2 2

5
6 7

9

7

Wanneer u door uw oogharen kijkt naar deze
uitgewerkte puzzel “verbind & markeer”, dan
zult ons logo (boom) herkennen, met de letters
WB, van Wensboom.

Als u alle blokjes goed bij elkaar hebt gezocht
krijgt u deze foto. Die toont de entree van het
nieuwe AFAS theater in Leusden. Er voor staat
een mooie sculptuur van Lorenzo Quinn.
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Onze nieuwe puzzels
(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 van de hond 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 de hond het schaap bereiken?

|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 km - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
snelheidhond = 15 km/uur
snelheidschaap = 5 km/uur
(B) – GETALLENKRUIS
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Plaats de hier boven aangegeven 9 cijfers zodanig in de vakjes van
het kruis hiernaast dat de optelsom van alle cijfers van zowel de kolom als van de balk 25 oplevert.
(Het is gemakkelijker dan u denkt)
Iets moeilijker wordt het als u de som op 24 wilt laten uitkomen.

TWEE SIMPELE PUZZELS (C & D):
(C) - BAKSTEEN
Een hele baksteen weegt 2 kg méér dan een halve baksteen. Wat is het gewicht van een hele baksteen?
(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?
(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 vraag is nu “hoeveel punten levert een schot in
elke ring (inclusief de roos) op?”
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(F) - LEGPUZZEL - LENTEPRACHT IN LEUSDEN

Knip alle 25 vlakjes uit en leg daarmee de puzzel (U mag de puzzel natuurlijk ook eerst kopiëren).
Het resultaat is een bekend punt in Leusden. Waar is deze foto genomen?
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

Bij onze helpdesk in de bibliotheek wordt u te woord gestaan door vriendelijke en
behulpzame “Bemiddelaars”.

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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