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VAN DE VOORZITTER
Nu het einde van jaar 2020 nadert, kunnen we
terugkijken op een bewogen en bijzonder jaar.
Covid-19 was en is nog steeds bedreigend
voor de leden van WensboomLeusden. De
gemiddelde leeftijd van onze leden is
ongeveer 75 jaar! Let wel, dat is inclusief alle
actieve vrijwilligers.
We vormen dus als vereniging een grote
groep betrokken senioren en vanuit corona
gezien een kwetsbare groep ouderen. Heel
begrijpelijk dus dat sommige leden tijdens
deze coronapandemie liever even geen klusje
lieten doen en dat enkele vrijwilligers (de
‘klussers’) het uitvoeren van een klusje even
aan zich voorbij lieten gaan. De bibliotheek is
wekenlang gesloten geweest, waardoor wij
het zonder vast ontmoetingspunt moesten
stellen. Bemiddelen tussen vraag en aanbod
gebeurde via telefoon en email. Toch hebben
we zo goed als mogelijk doorgedraaid,
natuurlijk met inachtneming van de RIVM
regels. En niet zonder succes. We kunnen op
het jaar 2020 met trots terugblikken. Daarover
in deze nieuwsbrief meer. Ook introduceren
we in deze nieuwsbrief twee nieuwe
bemiddelaars, een interview met de
teamleider van Bibliotheek Eemland,
Christianne Geerdes en vragen wij u vooral
om niet te vergeten tijdig uw contributie voor
het komend jaar te voldoen. We sluiten af met
wat puzzels (waarmee prijzen gewonnen
kunnen worden) om wat gezelligheid te
brengen in de donkere dagen voor Kerst. Ik
wens u heel veel leesplezier.

Een terugblik op 2020
We kunnen nu al met trots terugkijken op het jaar
2020. Eind 2019 hadden we verwacht dat het aantal
leden en het aantal uitgevoerde klussen in 2020
zouden stijgen in lijn met de sterke groei in de jaren
ervoor. Niemand had de coronapandemie kunnen
voorzien en in maart 2020 hadden we geen idee hoe
het verder dit jaar zou verlopen.
Maar als we nu terugblikken zien de resultaten er als
volgt uit: Tot medio november zijn er 340 klussen
uitgevoerd. We schatten dat het aantal uitgevoerde
klussen tegen het einde van dit jaar zal uitkomen
rond 375. Dat is wel 75 minder dan in 2019 maar,
gelet op de vele hindernissen die we moesten
nemen, toch een mooi resultaat. Sterker nog, het is
een heel mooi resultaat.
Door naleving van de RIVM corona regels moesten
we een aantal diensten staken - zoals vervoer,
huishouden e.d. Tot medio november valt meer dan
95% van de uitgevoerde diensten dan ook in de
categorieën klus, tuin, elektro en ICT. Zie de
verdeling in onderstaande ‘taartdiagram’.
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aantal dierbaren om u heen.
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Het aantal leden van de vereniging blijft groeien. We schatten dat we eind 2020 rond de 450 leden zullen
uitkomen. Dat zijn er circa 25 meer dan in 2019. Een ander, heel mooi gegeven is dat er steeds meer
leden zijn die de vereniging een warm hart toedragen. Dat blijkt uit het sterk gestegen aantal donaties.
Ten opzichte van 2019 is het totale jaarbedrag aan donaties van leden ongeveer verdubbeld. Fantastisch.
Wij hopen dat meer leden hun dankbaarheid ook op deze wijze willen tonen. Met de donaties kunnen we
iets extra’s doen voor al onze vrijwilligers en daarmee onze (en uw) waardering tonen voor al het werk
dat door hen wordt verzet.

EEN ONVERWACHTE MEEVALLER . . .

door ‘Guus Goedebuur’

U kent dat wel, als er eenmaal iets kapot gaat, dan volgen er méér pechgevallen. Zo was het ook bij deze
dame, al vele jaren trouw lid van de Wensboom. Haar radio maakt een vervormd geluid, niet om aan te
horen. Een paar dagen geleden rook ze een brandlucht in haar keuken: de afwasmachine had de geest
gegeven. Al langere tijd doet de wasmachine het niet zoals hij het hoort te doen. Zelf heeft ze wel door
dat vrijwilligers van de Wensboom aan de afwasmachine en de wasmachine niet veel kunnen doen, maar
de radio, dat lukt hopelijk wél. En inderdaad, nadat ik enkele klemschroefjes van de antennekabel heb
aangedraaid, doet ook de radio het weer zoals het hoort. Ik programeer nog even de voorkeuze zenders,
zodat ze in elk geval haar geliefde radiostation moeiteloos kan vinden. Daarna kijk ik nog even naar de
wasmachine en de afwasmachine. Ik kom al snel tot de conclusie dat daar alleen tegen hoge kosten nog
iets aan te doen valt.
Als ik mijn spulletjes weer bij elkaar pak, drukt ze mij een bankbiljet in handen. Ik leg haar uit dat ik dat
beschouw als een donatie aan de Wensboom, en het zal afdragen aan de kas. We willen namelijk een
gereedschap setje aanleggen dat ter beschikking komt van de Wensboom klussers. Dat brengt haar op
een idee. “Gereedschap? Ik heb nog gereedschap liggen in het schuurtje. Daar doe ik niks meer mee. Het
is gereedschap van mijn man die al weer 14 jaar geleden overleden is.”. Het is inderdaad prachtig
onderhouden gereedschap van uitstekende kwaliteit. “Mag ik dat allemaal meenemen?” “Ja graag, dan
krijgt het nog een nuttige bestemming”.
Vooral de klopboormachine zal ons zeker goede diensten bewijzen, maar ook de dopsleutel set en de
schroevendraaiers zullen goed van pas komen. Namens de vrijwilligers van de Wensboom bedank ik haar
van harte.
Maar dat gereedschap moet natuurlijk wel beschikbaar
zijn voor de klussers die het willen lenen. Dus vragen we
of we een plank in de bibliotheek mogen aanbrengen aan
de wand in de kast waar ook ons “kantoor op wielen” van
onze bemiddelaars staat. Bij de plank hangt een korte
toelichting voor de gebruikers. Onze “klussers” hoeven
nu geen eigen gereedschap meer in te zetten maar
kunnen de benodigde gereedschappen en materialen nu
lenen. Het gereedschap hebben we nog aangevuld met
handgereedschap en met een rolmaat en een multimeter
met zaklamp.
Zo beschikken we nu over de volgende uitleen gereedschappen:
 Hamerboormachine
 Accu boormachine/schroevendraaier
 Decoupeerzaag
 Koffer met handgereedschap en montagematerialen
 Een set met dopsleutels en schroevendraaiers

Heeft u ook goed gereedschap liggen dat u niet meer gebruikt?
Laat het onze bemiddelaars weten, onze klussers zijn er blij mee!

Ledenontmoeting 2021
Zoals elke vereniging is ook WensboomLeusden
verplicht om elk jaar een ledenvergadering te houden.
Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden gaan we de
ledenvergadering in maart 2021 organiseren door middel
van een ledenontmoeting of wederom schriftelijk.
We houden u geïnformeerd door middel van onze
nieuwsbrief en website.

Ontmoeten en verbinden
“Dat staat zowel bij Bibliotheek
Eemland als bij WensboomLeusden
centraal”, vertelt Christianne Geerdes,
teamleider van Bibliotheek Eemland in
een interview. “Dat Wensboom
Leusden alles in het werk stelt om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen
past mooi bij de visie van de
bibliotheek. De bibliotheek is niet meer
alleen een gebouw waar boeken
uitgeleend worden, maar we zijn ook
een organisatie die haar
maatschappelijke functie in de
Leusdense samenleving wil uitdragen.
De samenwerking met Wensboom
Leusden is zeer plezierig en een mooie
toevoeging. Vragen rondom de
werkplek of het organiseren van
bijeenkomsten of vergaderingen
worden van harte door ons
ondersteund.
De bemiddelaars zitten op een mooie
plek in de bibliotheek en zijn ook aan
de buitenzijde goed zichtbaar. Het mes
snijdt aan twee kanten bezoekers van
de Wensboom maken kennis met de
bibliotheek en andersom.
We hebben geregeld overleg en we
weten elkaar te vinden. Samen kijken
we geregeld hoe we de samenwerking
in de toekomst nog verder zouden
kunnen uitbreiden.”

‘Een mooie wisselwerking’
Een interview met de bemiddelaars Sonja Niewenweg en
Yvonne Vijverberg
Sonja Niewenweg is in mei van dit jaar met veel plezier
begonnen als bemiddelaar. Iedere vrijdag is Sonja in de
bibliotheek te vinden. “Ik had me eind 2019 aangemeld en ik
zou eigenlijk in maart van dit jaar beginnen. Door corona en
omdat de bibliotheek gesloten was, werd dit in de loop van
de maand mei. Door een andere bemiddelaar ben ik
geënthousiasmeerd over WensboomLeusden en de rol van
de bemiddelaar. Vorig jaar ben ik weer in Leusden komen
wonen. Ik ben gestopt met werken en vind het leuk om me
in te zetten als vrijwilliger. WensboomLeusden vind ik een
hele mooie organisatie. Ik heb zelf ook eens een kleine vraag
ingediend. De wisselwerking, het bieden van hulp en het
vragen van hulp vind ik heel mooi en daar wil ik graag mijn
bijdrage aan leveren. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een dame
die eenzaam was kunnen helpen, hoe mooi is dat.”
Yvonne Vijverberg is in september als bemiddelaar gestart,
een aantal maanden nadat ze inwoner werd van de
gemeente Leusden. Yvonne is wisselend op woensdag of
donderdag in de bibliotheek aanwezig en zet zich net zoals
de andere bemiddelaars graag in voor een ander. “Vanuit
mijn omgeving kreeg ik kennis van WensboomLeusden. Ik
ben gaan praten met bemiddelaar Annelies en heb me
vervolgens aangemeld als bemiddelaar. Ik ben op een
plezierige wijze ingewerkt. Als bemiddelaar kom ik in
aanraking met de inwoners van Leusden en dat vind ik een
mooie bijkomstigheid. Ik vind het heel fijn dat ik op deze
wijze een bijdrage kan leveren aan de Leusdense
gemeenschap. Dat levert mij zingeving en veel energie. Ik
heb zelf ook als vrijwilliger een paar kleine klussen gedaan in
diverse tuinen. De dankbaarheid die je dan krijgt is zo warm.
Ik vind mijn rol als bemiddelaar een hele leuke ervaring en
het biedt een hele mooie wisselwerking. Namelijk, ‘voor
leden door leden’.”

Nog een paar mooie verhalen
uit de praktijk van ‘Guus Goedebuur’
BLIJ IN MINDER DAN EEN KWARTIER

WensboomLeusden is van22 december
t/m 4 januari 2021 gesloten.
Vanaf 5 januari 2021 zijn wij u graag
weer van dienst.

De dame loopt resoluut af op de balie van de
Wensboom Leusden in de bibliotheek. Ze legt een groen gekleurd zakje op de tafel en zegt dat ze hulp
zoekt van een vrijwilliger van de Wensboom.
In het zakje zit een nieuwe cartridge voor haar HP printer. Haar probleem is dat ze geen idee heeft hoe ze
die nieuwe cartridge in haar printer moet zetten, ter vervanging van de oude die leeg is.
Ik weet dat zoiets een simpel klusje is, als je eenmaal weet hoe het in zijn werk gaat. We spreken af dat ik
vanmiddag – als ik tóch in de Hamershof moet zijn voor een boodschap – even bij haar langs ga.
Die middag staat ze mij al op te wachten in de deur. Ik zet mijn mondkapje op, want in het kamertje waar
de printer staat is het lastig om minimaal anderhalve meter afstand in acht te nemen.
Ik leg uit dat ik niet alleen de cartridge zal vervangen, maar haar
óók wil leren hoe ze het de volgende keer zelf kan doen. De simpele
truc is dat je eerst de printer moet aanzetten en dan pas de deksel waarin zich óók de scanner bevindt - moet openen. Alleen dan zet
de printer de printkop in een vrijloop positie waarin het mogelijk is
om de cartridge te vervangen. Dat gaat dan verder zonder
problemen.
Ik laat het haar zelf doen. Eerst het zwarte klepje van de printkop
omhoog zetten. Dan de oude cartridge er uit nemen en de nieuwe
er voor in de plaats zetten. Vervolgens het klepje weer sluiten en ook de grote deksel weer sluiten.
Tenslotte laten we de printer nog even een testpagina afdrukken. Als die er prima uit komt weten we dat
alles weer werkt zoals het behoort. De lege cartridge doe ik in het doosje waar de nieuwe uit kwam en
met pen schrijf ik er op “lege cartridge”. Ik vraag of ze denkt dat ze het een volgende keer zelf kan doen.
Ze denkt het wel. Nog geen kwartier later sta ik weer buiten. Zo snel heb ik nog niet eerder een lid blij
kunnen maken!

HELP, MIJN BRANDMELDER PIEPT
Dit is een klus die regelmatig voorkomt onder onze aanvragen: het vervangen van de batterij van een
brandmelder. Ook deze mevrouw heeft last van een regelmatige “piep” die tot handelen aanzet.
Wanneer je echter wat ouder bent ga je toch niet snel meer op een keukentrap staan om hoog aan het
plafond uit te puzzelen hoe je op de eerste plaats de brandmelder los krijgt om vervolgens de batterij uit
het soms geheimzinnig afgesloten batterijcompartimentje te peuteren. Wat wél lukt is in de winkel een
nieuw batterijtje aanschaffen (meestal een 9 Volt blokbatterijtje).
En zo tref ik haar aan in haar mooie appartement; het trapje staat al in de hal en een nieuwe batterij ligt
klaar op het tafeltje. Dat wordt “een fluitje van een cent” weet ik.
De brandmelder draai ik met een kwartslag los van zijn voet. Dan moet ik wel even
een plaatsje bij het raam opzoeken, waar ik goed licht heb. Mijn leesbril gaat op en
zo vind ik snel uit hoe ik de oude batterij er uit krijg. De nieuwe zit er ook in een wip
weer in. Nog even controleren of alles weer goed werkt door op de drukknop te
drukken . . . ja, het rode lampje knippert.
Binnen een oogwenk zit de brandmelder weer op zijn vertrouwde plaats op het
plafond in de hal. Hij kan weer geruime tijd zijn werk doen en alarm slaan zodra hij
“rook” snuffelt.
Sommige klusjes zijn in een oogwenk uitgevoerd. Dat is ook wel eens leuk om mee te maken. De dame in
kwestie er niet minder blij om.

LEUKE PRIJZEN WINNEN MET ONZE PUZZELS!
Tijdens de feestdagen hoeft u zich niet te vervelen. We hebben enkele leuke puzzels voor u gemaakt. Wie de puzzels
oplost dingt mee naar leuke prijsjes. Voor elk type puzzel hebben we een prijs, dus al maakt u er maar één, dan
maakt u toch kans op een prijs. Voor wie alle drie puzzels goed oplost hebben een speciale prijs. Uw oplossingen
kunt u kwijt op het oplossingsformuliertje van het laatste blad.

PUZZEL A: WOORDZOEKER
Alle woorden uit bijgaande lijst dient u weg te strepen. Ze kunnen zowel horizontaal als verticaal of diagonaal
worden gelezen, voorwaarts of achterwaarts. De overblijvende letters, gelezen van linksboven naar rechtsonder,
leveren de oplossingszin op.
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Oplossingszin:

PUZZEL B: SUDOKU
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Vul de open vakjes in zodat in elk vak van 3x3 alle cijfers van 1 t/m 9 één
keer voor komen. Maar óók en elke kolom en in elke rij van 9 vakjes mogen
alle cijfers van 1 t/m 9 maar één keer voorkomen.
De oplossing vindt u door allen de cijfers in de grijze vakjes, gezien van
boven naar beneden, achter elkaar te zetten zodat ze één getal van 5 cijfers
vormen:

Oplossing:

PUZZEL C: FILIPPINE
Wanneer u alle woorden hebt ingevuld leest u op de stam van de kerstboom u van boven naar beneden de oplossing
van deze puzzel.

Oplossingszin:

CONTRIBUTIE 2021 WENSBOOMLEUSDEN
Zoals gebruikelijk vragen wij u ook dit jaar uw contributie voor het nieuwe jaar 2021 tijdig te voldoen. De
jaarcontributie bedraagt ook in het jaar 2021 € 5,00.
Het liefst zien wij dat u uw contributie per bankoverschrijving overmaakt. Voor wie dat bezwaarlijk is bestaat ook
gelegenheid om de contributie contant te voldoen. Dat kunt u doen bij onze bemiddelaars in de bibliotheek, tijdens
onze zittingsdagen dinsdag t/m vrijdag, van 10:00 – 12:00 uur.
Uw bankoverschrijving kunt u overmaken naar bankrekening:

NL 09 INGB 000 635 8305, ten name van Vereniging WensboomLeusden.
Doet iemand anders de overschrijving voor u, dan verzoeken wij om duidelijk de naam waarmee u als lid staat
ingeschreven te vermelden in de “beschrijving”.
Enkele leden die nog een achterstand in betalingen hebben vragen wij een hoger bedrag te betalen.
Het bedrag wat wij van u vragen treft u aan in de rechter onderhoek van de adressticker van de Nieuwsbrief waarin
deze oproep is opgenomen.
Wilt u meer geven? Dat kan ook. Het bedrag dat u méér betaalt dan het gevraagde contributiebedrag boeken wij in
als “donatie”. Deze donaties gebruiken wij om iets extra’s te doen voor onze vrijwilligers.
Graag zien wij uw betaling in de maand januari (eerder mag óók) tegemoet.
Met hartelijke dank namens het bestuur van de Wensboom,
Wil Nuijen, Penningmeester
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hier afknippen - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPLOSSINGEN PUZZELS
Met dit strookje kunt u uw oplossingen doorgeven aan de WensboomLeusden. Vul uw oplossingen hieronder in en
knip dit strookje af. Lever dit strookje vóór zaterdag 16 januari in bij onze bemiddelaars in de bibliotheek. Die treft
u daar de ochtenden van ma t/m vrijdag, van 10:00 – 12:00 uur. U mag uw strookje natuurlijk ook opsturen naar:
WensboomLeusden, p.a. Hamersveldseweg 77 3833GL LEUSDEN
Prijs voor puzzel A: legpuzzel, 1000 stukjes
Prijs voor puzzel B: puzzelboekje
Prijs voor puzzel C: legpuzzel, 1000 stukjes
Prijs voor puzzel A, B en C: elektrische flikker-kaars
Winnaars krijgen uiterlijk 31 januari bericht en ontvangen dan ook hun prijs.
Oplossingszin puzzel A:
Oplossingsgetal puzzel B:
Oplossingszin puzzel C::
Uw naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnr:

...............

HET DRUKKEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR
INTERGAMMA. ENORM VEEL DANK DAARVOOR.

Het bestuur en de
bemiddelaars van
WensboomLeusden
wensen u
fijne Kerstdagen en
een heel gelukkig 2021

WensboomLeusden
p.a. Hamersveldseweg 77 3833 GL Leusden
Openingstijden: di. t/m vr. 10:00 t/m 12:00 uur
Telefoon: 06 - 1268 8639
E-mail: info@wensboomleusden.nl
Website: www.wensboomleusden.nl

