WensboomBlad
Dat is echter niet de bedoeling. Alle vrijwilligers
(bemiddelaars en klussers) lichten dit graag toe.
In deze nieuwsbrief geven de bemiddelaars
uitleg.

editie 2: juni 2021

Verder kunt u lezen over de Stichting Huiskamer
van Leusden, dat we in gesprek zijn over een
mogelijke samenwerking met het Rode Kruis
Eemland en dat er hard wordt gewerkt aan het
updaten en aanpassen van onze website. Het is
nu bijvoorbeeld ook mogelijk dat nieuwe leden
zich via onze website kunnen aanmelden. En
natuurlijk komt Guus Goedebuur aan het woord
met twee verhalen uit de praktijk en hebben we
weer diverse puzzels opgenomen.

VAN DE VOORZITTER
Zoals in eerdere WensboomBladen al werd
bericht, hebben wij in de periode dat bijna alles
stilstond vanwege corona, zo goed als mogelijk
doorgewerkt. Want ‘stilstaan’ past niet zo bij
WensboomLeusden. Tijdens de lockdown konden
we niet vanuit de Bibliotheek opereren. Daarom
heeft de coördinator van de bemiddelaars, Gerda
Niessen, vanuit huis doorgewerkt en was zij via
e-mail en telefoon bereikbaar. Klussen en
klussers werden bij elkaar gebracht en 20 nieuwe
leden werden ingeschreven. Dank aan Gerda die
de zaak draaiende heeft gehouden en ook aan
alle klussers die klussen hebben uitgevoerd in die
lastige periode.

Ik wens u allen heel veel leesplezier.
Bert Groothuizen, Voorzitter

Komt u ook naar onze
Ledenontmoeting op
donderdagmiddag
7 oktober 2021?

Maar nu de coronamaatregelen zijn versoepeld,
het overgrote deel van onze leden een of twee
vaccinaties heeft gehad en de bemiddelaars sinds
eind mei weer op de vertrouwde plek in de
Bibliotheek Leusden kunnen plaatsnemen, draait
WensboomLeusden weer op volle toeren. Er
komen veel telefoontjes met klusverzoeken
binnen en er worden weer veel klusjes
‘opgeknapt’.

Na een hele
lange periode
kijken we er
naar uit om
onze leden te
ontmoeten
tijdens een extra feestelijke bijeenkomst.
Mits uiteraard corona het allemaal
toelaat. Noteer de datum alvast in uw
agenda. Deze bijeenkomst mag u niet
missen.
In de volgende nieuwsbrief van begin
september volgt nadere informatie.

Inmiddels hebben we dit jaar al weer 100 klusjes
uitgevoerd. Vooral sinds we weer vanuit de
Bibliotheek Leusden opereren loopt het storm.
Het blijkt dat sommige leden in de lockdown
periode meerdere klusvragen hadden
‘opgespaard’. Dat leidt er soms toe dat aan de
klusser wordt gevraagd om na afloop van het
uitvoeren van de overeengekomen klus, nog
‘even’ een of meer andere klusjes te doen.
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Nieuwe “look” van onze website
We werken hard aan een nieuwe look van
onze website. Overzichtelijke pagina’s,
doorverwijzingen, nieuwsberichten maar
ook deze nieuwsbrieven kunt u daar
terugvinden.
Wij zullen daar, vaker dan voorheen,
leuke nieuwtjes en belangrijke
wetenswaardigheden plaatsen. Heeft u
nog tips of ideeën voor de website. Laat
het ons weten en stuur een e-mail naar
info@wensboomleusden.nl.
Nieuw op de website is dat via het tabblad ‘lid worden’ belangstellende nieuwe leden zich
op een eenvoudige en snelle wijze kunnen aanmelden. Kent u iemand die net als u ook
graag lid wil worden van WensboomLeusden? Laat hen weten dat dit kan via onze website
www.wensboomleusden.nl of via de bemiddelaar in de bibliotheek.

We zijn weer aanwezig in de bieb
Zoals de voorzitter al in zijn voorwoord aangaf kunt u weer net
zoals vanouds de bemiddelaars van dinsdag t/m vrijdag van 10.00
uur tot 12.00 uur weer vinden in de Bibliotheek op winkelcentrum
de Hamershof. De medewerkers van de Bibliotheek hebben ons
weer met open armen ontvangen. Heel erg fijn dat dit, zowel voor
de Bibliotheek als voor ons, na een lange periode weer mogelijk is. De bemiddelaars kijken
er naar uit om u op de vertrouwde plek weer te ontmoeten. Heeft u een kleine klus die
gedaan moet worden, hulp nodig bij uw computer of mobiele telefoon, of gewoon even zin
in een praatje. Loop dan even langs. We helpen u graag en bieden een luisterend oor.

Terugblik eerste helft 2021
In de eerste helft van 2021 waren de lockdown en de geldende coronamaatregelen van
grote invloed op het dagelijks leven van ons allemaal. Ook de dienstverlening van
WensboomLeusden naar haar leden werd er sterk door beïnvloed. Maar, in tegenstelling tot
diverse andere vrijwilligersorganisaties, draaide WensboomLeusden zo goed als mogelijk
door en hebben onze bieders tot medio 2021 toch bijna 100 klussen uitgevoerd. Een
geweldige resultaat. Ook hebben zich in deze periode circa 20 nieuwe leden aangemeld.
Natuurlijk worden er ook jaarlijks leden uitgeschreven - omdat ze verhuizen of overlijden maar per saldo is medio 2021 het aantal leden van de vereniging (465), al weer ruim méér
dan het aantal per eind 2020. Kortom: resultaten waar we trots op kunnen zijn, gegeven de
bijzondere omstandigheden.
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In mei 2021 werden de beperkende coronamaatregelen van overheidswege stap voor stap
opgeschort of versoepeld en konden we rond eind mei weer werken vanuit de Bibliotheek in
Leusden. En ja, dat was direct merkbaar. Onze bemiddelaars in de Bibliotheek kregen een
stroom aan klusaanvragen te verwerken en de beschikbare klussers hadden hun handen vol.
Zo veel zelfs, dat er af en toe op de
500
spreekwoordelijk pauzeknop
450
moest worden gedrukt. Niet alle
400
350
klusjes kunnen op heel korte
300
termijn worden opgepakt omdat
250
ledenaantal
er niet voldoende klussers direct
200
150
klussen
beschikbaar zijn. Er is sprake van
100
een inhaalslag waardoor er zo nu
50
0
en dan een wachtrij ontstaat.
Voorrang wordt natuurlijk
verleend aan de echt dringende
klussen. We vertrouwen er op dat
de leden er begrip voor hebben dat het soms niet lukt om alle klusaanvragen snel te
honoreren.
Ook financieel gaat het goed met de vereniging. Dit komt niet alleen omdat wij aan het
begin van dit jaar een schenking van 900 euro vanuit het fonds Samenlevingsinitiatieven van
de gemeente Leusden hebben ontvangen, maar vooral door het stijgend aantal donaties en
giften van onze leden. Giften van leden die daarmee hun dankbaarheid willen tonen voor
een uitgevoerde klus of gewoon omdat ze onze vereniging een warm hart toedragen. Circa
50% van het bedrag wat jaarlijks aan ledencontributie wordt ontvangen komt er bij als
donaties. Dat is natuurlijk geweldig, want dat vergroot de financiële armslag van onze
vereniging. Het stelt ons dit jaar in staat om – bijvoorbeeld - in het najaar de kosten van een
gezellige ledenontmoeting te dekken.
Kortom: we zijn, ondanks de obstakels, in de eerste helft
van 2021 goed door de coronacrisis heen gelaveerd en de
vereniging is er sterker uit tevoorschijn gekomen. Onze
dank en een compliment aan alle actieve vrijwilligers is op
zijn plaats.

Bericht van onze bemiddelaars
De bibliotheek is weer open en wat zijn we blij dat wij daar aanwezig kunnen zijn om jullie
aanvragen op te vangen en te zorgen dat ze uitgevoerd worden. Alle vrijwilligers hebben er
zin in. De meesten hebben hun eerste vaccinatie gehad en sommigen zijn volledig
gevaccineerd. Ook een veilige gedachte voor eenieder. Er zijn een paar dingen waar we
tegenaan lopen, die willen we graag met u delen. Belangrijk is dat iedereen tevreden terug
kan kijken op de klus. Voor degenen die het werk gaan doen, is het handig om een beetje te
weten wat hen te wachten staat. Als voorbeeld noemen we de tuin. Een tuin is een breed
begrip dus is het goed om aan de aanvrager te vragen om welke grootte het gaat, wat er
gedaan moet worden en of het juiste gereedschap voorhanden is.
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WensboomLeusden is er voor de kleinere klussen tot zo’n anderhalf uur werk. Dit is voor de
aanvrager niet altijd duidelijk en dan kan de vrijwilliger onverwacht worden geconfronteerd
met een tuin waar wel 3 uur werk aan zit. Dat is niet de bedoeling. Wel is het mogelijk dat er
bijvoorbeeld een 2e afspraak wordt gemaakt. Dit geldt natuurlijk ook voor andere klussen.
Vaak horen wij terug dat iemand komt voor bijvoorbeeld een schilderij ophangen maar dat
er dan nog een aantal andere klussen wachten. Niet erg, maar fijn als we dit van tevoren
weten zodat er goede (en waar nodig meerdere) afspraken gemaakt kunnen worden. En nu
maar hopen dat we vanaf nu op volle stoom vooruit mogen. In de afgelopen tussenliggende
tijd heeft onze coördinator Gerda Niessen alles fantastisch opgevangen. Dank namens
allemaal. Iedereen een hele mooie, zonnige maar vooral gezonde zomer gewenst.
Het team bemiddelaars

Huiskamer van Leusden
WensboomLeusden werkt veel samen met de
Huiskamer van Leusden. We kijken er dan ook naar
uit dat medio augustus de coördinatoren van de
Huiskamer van Leusden ook van dinsdagochtend
t/m vrijdagochtend vanuit de Bibliotheek gaan
werken. Zo kunnen we onze plezierige
samenwerking nog verder versterken.
Stichting Huiskamer van Leusden is het verbindende hart van de gemeente Leusden op
gebied van informele zorg en welzijn en het centrale vrijwilligerscoördinatiepunt en
informatiepunt van Leusden. De coördinatoren ondersteunen de inwoners van Leusden bij
hun hulpvraag door met hen te zoeken naar de juiste hulp door hen te verbinden aan een
passende organisatie, waaronder WensboomLeusden. Wanneer nodig verwijzen de
bemiddelaars van WensboomLeusden ook door naar de Huiskamer van Leusden.

Mogelijke samenwerking met Rode Kruis
Eemland
Rode Kruis Eemland heeft een initiatief gelanceerd om – kosteloos - bij mensen thuis het
huis te checken op zaken als brandveiligheid, inbraak veiligheid en valpreventie. Dit leek
ons mogelijk erg interessant voor vele Wensboom leden en zou goed kunnen passen in het
dienstenpakket van onze vereniging. Het bestuur van WensboomLeusden heeft contact
opgenomen met het Rode Kruis Eemland en afgesproken dat we in gesprek gaan om te
onderzoeken hoe we op dit gebied kunnen samenwerken. Wij willen natuurlijk ook graag
peilen hoe onze leden hier over denken. Dus als u, in de nabije toekomst, mogelijk
geïnteresseerd zou zijn in zo’n ‘veiligheidscheck’, dan horen we dat natuurlijk graag. Stuur
dan een email berichtje naar info@wensboomleusden.nl met als onderwerp
‘Veiligheidscheck Rode Kruis’.
o-o-o-o-o-o-o
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Van onze vrijwillige bieder ‘Guus Goedebuur’
JE EIGEN TUIN, EEN PARADIJSJE
Een echtpaar heeft geaccepteerd dat reizen naar paradijselijke vakantieoorden er niet meer
in zit. Maar daarom niet getreurd, je kunt toch van je eigen tuin een paradijs maken? Daar
kun je dan elke dag van genieten. En zo werd de tuin aangekleed met fleurige planten en
rondom werden posters opgehangen die uitzicht bieden op rustgevende panorama’s. De
posters opgehangen tegen de schutting was prima te doen, de schroeven konden ze er zelf
gemakkelijk in draaien. Maar een poster tegen de stenen muur van het schuurtje, dat is
andere koek. Daarvoor heb je een degelijke klopboor nodig en die hebben ze niet. Gelukkig
beschikken de klussers van de Wensboom sinds enige tijd over een degelijke hamerboor die
door de klussers kan worden geleend.
In de hoek bij het schuurtje hebben ze een klein vijvertje aangelegd, omzoomd door
uitbundige varens en andere fleurige plantjes. Een pompje
pompt het water rond, zodat het als een waterval vanaf een
rotsje weer terugloopt naar het vijvertje. Een rustgevend
geluid. Toen ze een grote poster zagen van een waterval die zijn
weg zoekt tussen kleurige bloemen, toen wisten ze: die moet
tegen de wand van ons schuurtje. Zo krijg je een vloeiende
doorkijk van het al aanwezige watervalletje naar de grotere
waterval er achter, alsof het één aansluitende waterval is. De
poster (op een stevig houten raam) was snel besteld, maar toen
zaten ze toch met een probleem: hoe krijgen we die mooi
opgehangen op de muur van ons schuurtje? De uitgebreide
informatiepagina over de Wensboom in de Leusder Krant van
de derde week van mei bracht ze op de gedachte dat ook zij in
dit geval een beroep konden doen op de Wensboom. Ze zijn
immers ook lid van de Wensboom.
En zo begeef ik mij op de eerste zonnige dag, na lange periode
waarin aan de regen en de kou maar geen einde leek te komen,
met de hamerboormachine naar de woning van dit echtpaar. Ze
hebben alles al prima voorbereid. Niet alleen staat de
(levensgrote) poster al klaar, maar ook hebben ze schroefhaken
en pluggen gekocht. Als snel zie ik dat de haken wel wat groot
zijn voor de pluggen en eigenlijk ook voor de poster die ze
moeten gaan dragen. Ik weet dat ik thuis schroefhaken heb
liggen van precies de juiste afmetingen, dus ik stel voor die nog
even op te halen. Daarna is het klusje snel gepiept. Gaten
aftekenen op de muur en boren met de hamerboormachine, die
er in gaat als was het zoete koek. Dan de pluggen in de gaten
kloppen en daarin de schroef-haken draaien. Het lastigste blijkt
nog om de poster precies goed op de vier haakjes te
positioneren. Daarbij moeten ook alle schroef-haken nog een
paar slagen worden aangedraaid, zodat de poster strak tegen
de muur hangt en de wind er geen vat op kan krijgen.
Als de poster eenmaal hangt kijken we gezamenlijk met voldoening naar het resultaat. Het is
precies zoals ze het bedoeld hadden. Hun paradijsje is compleet. En ik ben blij dat ik ze heb
kunnen helpen.
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EEN LASTIG KASTDEURTJE . . .
Een dame meldt zich met iets wat een eenvoudig klusje lijkt. Een kastdeurtje hangt scheef in
een oude kast. Kan iemand dat komen recht hangen?
Het lijkt simpel, dus breng ik alleen maar mijn kleine gereedschap etuitje mee. Daarin zitten
de meest gangbare schroevendraaiers, een beiteltje en een combinatietang. Dat setje heb ik
al vele jaren. Ik kreeg het ooit van mijn vader, toen ik 14 jaar oud was, dus ga maar na.
Sindsdien heeft het mij bij allerlei activiteiten, op vaak afgelegen plaatsen van deze wereld,
goede diensten bewezen. Deze klus zal dus ook wel lukken met dit gereedschap setje.
Als ik de kamer binnen kom zie ik het al, een deurtje hangt helemaal scheef in de kast. Maar
zo makkelijk als het lijkt is het toch niet. De plaatjes zijn namelijk al herhaalde malen
vastgeschroefd en de schroeven hebben geen houvast meer in het houtwerk dat ook al zijn
beste tijd heeft gehad. Dus kijk ik of ik het onderste plaatje iets kan opschuiven, waardoor
de schroeven weer vaste grip in het hout gaan vinden. Dat lukt. Ik druk de draaipennen van
het deurtje in de plaatjes en moet vervolgens constateren dat de rechterkant van het
deurtje nu tegen de sponning klem loopt. Tot mijn grote schrik valt zelfs het hele deurtje nu
uit elkaar. Er zijn al voorgangers van mij mee aan de gang geweest, maar ze hebben
kennelijk niet de goede lijm gebruikt om het deurtje weer in elkaar te zetten. Ik heb
dringend goede houtlijm nodig, maar dat heb ik niet bij mij. De vrouw des huizes, die met
belangstelling mijn herstelpogingen volgt, zegt: “wacht maar even, ik heb een buurman die
ook een echte klusser is. Die heeft vast wel goeie houtlijm”. En weg is ze al, door de regen,
op weg naar de buurman. Even later komt ze terug. Triomfantelijk houdt ze een flacon met
houtlijm omhoog. Ik kan weer verder. Ik lijm en klop het deurtje weer in elkaar en daarna
lukt het mij om de plaatjes met pennen en gaten zodanig vast te schroeven dat het deurtje
vrij kan draaien. Het eerste deel van mijn missie is gelukt.
Als ik de deurtjes (het zijn er twee, tegenover
elkaar) sluit, dan blijkt dat ze geen stuit nok
hebben. Daarin ligt natuurlijk de oorzaak
waarom het zaakje steeds weer kapot ging! Met
twee schroeven in de sponning blokkeer ik de
beide deurtjes tegen doordrukken. Is alles nu
goed? Nee, de deurtjes draaien nu zo soepel dat
ze spontaan weer open gaan. Er zit toch wel een
vergrendeling op deze deurtjes? Ja, het linker
deurtje heeft een schuifslotje aan de
binnenzijde en het rechterdeurtje (wat ik net
heb gerepareerd) heeft een slotje met een
sleutel. De tong van het slotje valt net achter het
linker deurtje. Maar de tong van het schuifslotje
van het linker deurtje valt net niet in het achter
de lijst geschroefde oog. Ik zal het oog iets moeten verplaatsen, zodat de tong van het slotje
er wél in valt. Het lijkt simpel, maar daarvoor moet ik van binnenuit twee schroeven
losdraaien en op de nieuwe positie er weer opnieuw indraaien. Op de bijgaande foto ziet u
dat zoiets best lastig is. Maar het lukt. Nu nog de sleutel van het rechter deurtje. Ja, waar zal
die toch zijn? De vrouw des huizes gaat op zoek en ik wacht geduldig af, terwijl de hond des
huizes mij gezelschap houdt. Zowaar, even later komt ze triomfantelijk aan met een sleutel
die gelukkig ook nog past op het slot. Nu kunnen we ook het rechter deurtje goed sluiten en
ziet het hele meubelstuk er weer prima uit.
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TIJD VOOR EEN PUZZEL
De corona maatregelen zijn intussen verlicht, dus we zijn gelukkig minder aan huis gebonden. Toch
willen we u ook deze keer de uitdaging van enkele gevarieerde puzzels aanbieden. Tijdens een
regenachtige vakantiedag kan dat een aardig verzetje opleveren. U kunt er deze keer geen prijsjes
mee verdienen, maar in ons volgende WensboomBlad zullen we wél de oplossingen vermelden.
Maar natuurlijk geven we u eerst de oplossingen van de luciferpuzzels die we u in ons vorige
WensboomBlad voorlegden. Hier komen ze:

(1) Verplaats 3 lucifers en hou vier geklijke, met
elkaar verbonden, vierkanten over:

(4) Verplaats 3 lucifers zo dat je 5 driehoeken
krijgt:

(5) Verplaats 3 lucifers zodat de kers in het glas
komt:

(2) Verplaats 2 lucifers zodat er vier gelijke
vierkanten overblijven:

(3) Verplaats 3 lucifers om de vis de andere kant
op te laten zwemmen:

(6) Kun je “elf” krijgen door er nog zes lucifers
bij te leggen?:
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En dan komen hierna onze nieuwe puzzels. We beginnen met een
verknipte fotopuzzel.
(A) De oorspronkelijke foto is genomen op een markante plaats in Leusden. Om er achter te komen waar de foto is
genomen dient u onderstaande foto in 25 rechthoekjes te verknippen over de zwarte lijntjes. Daarna dienen de
losse stukjes zo aan elkaar gelegd te worden dat de oorspronkelijke foto wordt gevormd. De vraag voor u is:
Waar is deze foto genomen?
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Maar we hebben ook nog een paar andere puzzeltjes voor u in petto.
(B) In de corona periode hebben we geleerd hoe belangrijk het is om regelmatig je handen met zeep te wassen. In
het onderstaande schema moeten de open vlakjes worden opgevuld met zeep en handen. Om het eenvoudig
te houden mag u voor zeep een Z noteren en voor handen een H. Maar let op, in iedere kolom en elke rij
mogen er niet meer dan vier handen en vier stukken zeep staan en . . . er mogen ook niet meer dan twee
dezelfde plaatjes naast elkaar staan.
Veel succes met deze puzzel! In ons volgende WensboomBlad kunt u uw oplossing controleren.

(C) Vervolgens een aardig experimentje dat ons laat zien hoe je je hersenen in de war kunt sturen.
Zorg dat je zit in een gewone keukenstoel of bureaustoel. Licht nu je rechter voet op en beschrijf hiermee
cirkels met de klok mee (rechtsom dus).
Terwijl je dit doet teken je in de lucht met je rechter hand het cijfer “6”.
Tot je verrassing zal nu spontaan je voet de andere kant gaan uitdraaien.
Het gekke is dat je hier niets tegen kunt doen, hoe vaak je het ook probeert.
(D) Ach, we gooien er nog een leuk oefeningetje achter aan . . .
.
De tekst is weliswaar in het Engels, maar dat hoeft u er niet
van te weerhouden om hem toch hardop te lezen.
Probeer het maar . . .
Ga vervolgens na of u werkelijk alle woorden hebt
uitgesproken . . . hebt u er niet één over het hoofd gezien?
De meeste mensen zullen er achter komen dat ze een
woord gemist hebben.
Raar he?
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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 de nieuwsbrief van WensboomLeusden. Als lid en/of relatie van WensboomLeusden ontvangt u deze een
aantal keer per jaar. Wilt u de nieuwsbrief 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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