We zullen, zoals in eerdere corona golven,
natuurlijk weer zo goed als mogelijk doorgaan met
het ‘openhouden van de winkel’ en het uitvoeren
van kleine klusjes in en rond het huis van onze
leden. Wij rekenen erop dat wij ons allemaal
zorgvuldig houden aan de coronarichtlijnen, zoals
we dat eerder ook met succes deden.
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Natuurlijk komt ook in deze nieuwsbrief Guus
Goedebuur weer aan het woord met enkele
‘verhalen uit de praktijk’ en kan er weer tijdens de
lange winteravonden worden gepuzzeld. Ik hoop
dat u ook nu weer dit WensboomBlad met plezier
en aandacht zult lezen.

VAN DE VOORZITTER
Nu het einde van 2021 nadert, kunnen we
terugkijken op een intensief en roerig jaar. Het
leek een beetje op een achtbaan. Corona ‘op’,
corona ‘neer’, corona ‘op’. Tijdens het schrijven
van deze bijdrage aan onze vierde nieuwsbrief in
2021 blijft het nog onduidelijk wat ons voor de
komende periode te wachten staat. Komen we
weer in een lockdown? Het blijft dus onzeker en
we weten niet welk effect de coronapandemie de
komende tijd op onze Wensboomactiviteiten zal
hebben. Wat we wel weten is dat de periode sinds
onze vorige nieuwsbrief begin september, een
periode is geweest waarin het aantal
klusaanvragen en uitgevoerde klussen sterk is
gestegen. Veel leden bleken in de eerste helft van
het jaar hun klusaanvragen te hebben uitgesteld
totdat het dagelijkse leven weer wat ‘normaler’
werd onder andere door de volledige vaccinatie.
Dit is natuurlijk volstrekt begrijpelijk en heel
verstandig. In de periode half augustus tot half
november werden circa 145 klussen uitgevoerd.
Ter vergelijk: van 1 januari tot medio augustus
waren dat er circa 230. Dat is een fantastisch
resultaat en we zijn onze bemiddelaars en klussers
dan ook zeer dankbaar dat ze dit mogelijk hebben
gemaakt. Daarnaast konden we in de afgelopen
periode eindelijk op 7 oktober jl. onze
ledenontmoeting houden. Deze hadden we
diverse keren moeten uitstellen. De feestelijke
bijeenkomst in de Korf werd door meer dan 70
leden bezocht en bleek een groot succes. Van
deze ontmoeting vindt u in deze nieuwsbrief op
pagina 2 en 3 een uitgebreid verslag.

Tot slot wens ik u, namens het bestuur van
WensboomLeusden plezierige feestdagen en een
goede jaarwisseling toe en een goed begin van het
nieuwe jaar.
Bert Groothuizen, voorzitter

Donderdag 17 maart 2022
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Zoals elke vereniging is ook WensboomLeusden
verplicht om elk jaar een ledenvergadering te
houden. Deze combineren we met een gezellige
ledenontmoeting. Als corona het toelaat willen
we deze op 17 maart 2022 organiseren. We
geven u dan een terugkoppeling over 2021,
leggen de jaarrekening aan u voor en informeren
u over onze plannen voor 2022.
U ontvangt vroegtijdig een uitnodiging.
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DE LEDENONTMOETING EEN FEESTELIJKE HAPPENING
Nadat wij door de corona perikelen onze jaarlijkse ledenbijeenkomst
verschillende keren hebben moeten uitstellen, kwam het er dan
eindelijk van. Op 7 oktober jl. kwamen ruim 70 leden naar de Korf
voor onze feestelijke ontmoeting. Heel fijn dat veel leden gehoor
hadden gegeven aan onze uitnodiging. Na vertoon van het
coronatoegangsbewijs konden we elkaar na twee jaar eindelijk weer
eens onder redelijk normale omstandigheden ontmoeten.
Na binnenkomst in de gezellig aangeklede zaal kregen alle bezoekers een kop koffie of thee aangeboden.
Op de tafels in de zaal stonden schaaltjes met petit fours die speciaal door de bakker waren versierd met
een heel leuk, marsepeinen Wensboom logo. Ook kreeg iedereen een aantal consumptiebonnen
uitgereikt voor een drankje aan het eind van het middagprogramma.
Om 3 uur in de middag werd de
ledenontmoeting geopend door voorzitter
Bert Groothuizen. Namens het bestuur van
WensboomLeusden heette hij alle leden van
harte welkom. Vervolgens gaf hij in
vogelvlucht een korte toelichting op de
voortgang van onze vereniging. Samengevat
luidde zijn boodschap: ‘Het gaat heel goed
met onze vereniging’, in de maanden
augustus en september werd een record
aantal klussen uitgevoerd, het aantal
betalende leden groeit gestaag en de
financiën van de vereniging zijn gezond. Een resultaat waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.
Alle vrijwilligers binnen de vereniging (bemiddelaars, klussers) die hier zo’n belangrijke en onmisbare
bijdrage aan leveren kregen een hartelijk applaus.
Daarna nodigde hij Tijs Rolle -onze
oud-secretaris en lid nummer 1uit om leiding te geven aan de
Dorpsquiz. De kennis van de
aanwezigen over ons mooie
Leusden werd in de quiz diepgaand
getest. Op een groot projectiescherm werd een vraag in
combinatie met een oude of
recente foto van een plek of object
in Leusden geprojecteerd en
vervolgens werden er vier
mogelijke antwoorden getoond.
Slechts 1 van de 4 mogelijke
antwoorden was goed.

2

De aanwezige leden konden ieder - op een eigen antwoordformulier - het antwoord aankruisen waarvan
zij dachten dat dat het goede antwoord was.
Op humoristische wijze probeerde quizmaster Tijs de aanwezigen een beetje te helpen of soms op het
verkeerde been te zetten. Het werd een uiterst gezellige en levendige quiz. Maar, het viel warempel niet
mee. Nadat alle 18 vragen de revue waren gepasseerd werden door Tijs Rolle de juiste antwoorden
gegeven. Iedereen kon op een vragenformulier aankruisen welke vragen goed waren beantwoord en
welke niet. Het totaalresultaat gaf aan hoe goed een ieders kennis over Leusden was. Vervolgens werden
er prijsjes uitgereikt aan de beste drie leden die de meeste vragen juist hadden beantwoord. Heel
verassend was dat mevrouw Truus Kuijpers, die pas een aantal jaren in Leusden woont, als enige alle
18 vragen goed had beantwoord en dus de winnares werd van deze uitermate gezellige dorpsquiz.
Het volgende punt op de middagagenda was
het afscheid van onze oud-voorzitter en
medeoprichter van WensboomLeusden,
Hans Acherman. In een geanimeerd
vraaggesprek met voorzitter Bert Groothuizen
werd teruggeblikt op het oorspronkelijke
initiatief in 2012-2013 ‘tot het oprichten van
een winkeltje voor vrijwilligersdiensten’ wat
heeft geresulteerd in de oprichting van de
vereniging Wensboomleusden. Hans was
mede-initiatiefnemer en medeoprichter van
onze vereniging en is de voorzitter geweest
van 2013 tot 2019. Zijn inspanningen hebben geleid tot een vooraanstaande en laagdrempelige
vrijwilligers-vereniging WensboomLeusden die niet meer weg te denken is uit Leusden. Na afloop van dit
geanimeerde vraaggesprek, waarin ook een aantal persoonlijk getinte vragen de revue passeerden, werd
Hans verrast door de mededeling dat het bestuur had besloten om Hans te benoemen tot erelid van de
vereniging WensboomLeusden. Dit natuurlijk vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor onze
vereniging. Hij kreeg door Bert een groot boeket bloemen en een ingelijste oorkonde uitgereikt, natuurlijk
onder begeleiding van een lang en luid applaus vanuit de zaal.
De uiterst geanimeerde ledenontmoeting werd
afgesloten met een hapje en een drankje. Dit bood
alle leden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
kennis te maken met een bemiddelaars die zij
wellicht eens aan de telefoon hadden gehad of om
een van de bestuursleden aan te spreken. De laatste
leden verlieten pas tegen zessen de zaal.
De reacties die wij ontvingen van de leden op deze
feestelijke ledenontmoeting waren heel positief.
We kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde
middag, die we in de komende jaren zeker hopen te kunnen herhalen.
Aan het einde van de bijeenkomst hebben de leden nog een enquête ingevuld. Voor het bestuur een
mooie kans en gelegenheid om de mening van de leden te peilen op een aantal onderwerpen.
We hebben meer dan 50 reacties ontvangen. Op de volgende pagina staan de vragen van de enquête en
de ontvangen reacties van de leden daarop.
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RESULTATEN ENQUETE
De volgende onderwerpen kwamen aan bod in de enquête:
Vraag 1: Wat vind u van de bereikbaarheid van Wensboom, het contact met de bemiddelaars, de
reactietijd op de hulpvraag en de hulp van de bieders?
Vraag 2: Zou u belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst (in samenwerking met het Rode
Kruis Eemland) over ‘vergroten van de veiligheid in en rond uw huis’?
Vraag 3: Hoe waardeert u onze nieuwsbrief het WensboomBlad (informatie over stand van zaken van de
vereniging, verhalen door Guus Goedebuur, de Puzzelrubriek)?
Vraag 4: Wat vind u ervan als wij in de toekomst de contributie iets verhogen van €5 naar €7,50 of van €5
naar €10?
Vraag 5: Zou u het op prijs stellen als wij jaarlijks een ledenontmoeting zouden organiseren, apart of
samen met de (verplichte) ALV (Algemene Leden Vergadering)?
In onderstaande tabel vindt u de resultaten van de enquête. We hebben van alle (bruikbare) antwoorden
de scores zeer positief (++), positief (+)en neutraal (+/-) bij elkaar opgeteld en dat ook gedaan voor de
scores negatief (-) en zeer negatief (--). Die twee totalen zijn vervolgens uitgedrukt als percentage van het
totaal aantal bruikbare antwoorden.
Onderwerp
Vraag 1: hoe waardeert u…
de bereikbaarheid WensboomLeusden
het contact / optreden bemiddelaars
de tijd tussen hulpvraag en hulp
de hulp geboden door de bieders?
Vraag 2: heeft u belangstelling voor…
een informatiebijeenkomst over het thema
‘veiligheid in/rond het huis’?
Vraag 3: Hoe waardeert in onze nieuwsbrief…
de info over stand van zaken vereniging
de verhalen van Guus Goedebuur
de puzzelrubriek?
Vraag 4: toekomstige contributie verhoging
Van € 5 naar €10 per jaar?
Van € 5 naar €7,50 per jaar?
Vraag 5: ALV en Ledenontmoeting…..
Gezamenlijk organiseren?
apart organiseren?

% positief
++/+

% neutraal
+/-

% negatief
-/--

96
93
89
92

4
7
11
3

0
0
0
5

71

16

13

94
87
77

4
5
14

2
8
9

75
88

11
3

14
9

70
70

22
14

8
16

Het bestuur is heel blij met de, overwegend zeer positieve, respons op de gestelde vragen. Wij zijn
verheugd dat de dienstverlening (vraag 1) en het Wensboomblad (vraag 3) zeer goed wordt beoordeeld.
We zijn daarmee dus op de goede weg.
We zullen in overweging nemen of de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar van
2022 te combineren is met een ledenontmoeting (vraag 5). We gaan bekijken of een presentatie over het
thema ‘veiligheid in en rond het huis’ in nauwe samenwerking met het Rode Kruis Eemland (vraag 2) in te
passen is. Ook zullen wij tijdens de ALV met een voorstel komen voor een verhoging van de
ledencontributie vanaf 2023 (vraag 4). Het is aan de leden om dit punt al dan niet vast te stellen.
We bedanken de leden die deelgenomen hebben aan de enquête voor hun input. Deze is voor het
bestuur zeer waardevol.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Ik heb goede berichten voor u. In het jaar dat bijna achter ons ligt is het aantal leden gegroeid van 452
naar 461 leden. Deze resultaten zijn tot half november. De netto groei hebben we mede te danken aan de
reclame die u en de overige leden voor de WensBoom maken! Daarnaast werd het ook zeer gewaardeerd
dat onze bemiddelaars tijdens de coronaperiode altijd bereikbaar waren. Een heel mooi resultaat in een
uitzonderlijke periode waarin we met z’n allen verkeren. We maken steeds meer inwoners van Leusden
blij door hen te helpen met diverse kleine klussen in en rondom het huis.
Nagenoeg alle leden hebben intussen hun contributie (van €5,-) betaald, zodat onze kas goed op orde is.
Maar het bestuur is extra verguld met de donaties die veel leden betaalden n.a.v. een succesvol
uitgevoerde “klus” of zomaar omdat men ons een goed hart toedraagt. Het ontvangen bedrag aan
donaties is zelfs méér dan de helft van de ontvangen contributies. Deze donaties bieden de vereniging
een financiële ruimte om iets extra's te doen, zoals het organiseren van een extra feestelijke
ledenontmoeting, het bekostigen van vier papieren versies van onze Wensboombladen (nieuwsbrieven)
per jaar en een kleine kerstattentie voor de vrijwilligers die elke keer weer klaarstaan om de klussen te
klaren.
Dan kom ik bij het punt van de contributie voor het jaar 2022.

Ik verzoek u uw contributie
van € 5,pas in het nieuwe jaar,
dus begin januari 2022,
aan ons over te maken.
Liever niet al in deze maand want dan valt
het nog in dit boekjaar,

U kunt uw contributie over maken naar bankrekeningnummer:
Ten name van: Vereniging WensboomLeusden.

NL 09 INGB 000 635 8305

Doet iemand anders de overschrijving voor u, dan verzoeken wij u om duidelijk de naam waarmee u als
lid staat ingeschreven te vermelden in de omschrijving van de overboeking.
Wilt u meer geven? Dat kan en mag natuurlijk altijd. Het bedrag dat u méér betaalt dan het gevraagde
contributiebedrag boeken wij dan in als “donatie”.
Zo maken we er ook volgend jaar weer een mooi jaar van!

Wil Nuijen, penningmeester
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WILT U OOK DE VOLDOENING BELEVEN EN ERVAREN
ALS VRIJWILLIGER VAN DE WENSBOOM?
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.
Heeft u belangstelling gekregen? 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 vrijwillige bieder ‘Guus Goedebuur’
DRIE KLUSSEN IN ANDERHALF UUR

Bepaalde klussen worden veel gevraagd: lampen vervangen, buitenlamp of plafondlamp ophangen,
schilderij ophangen, batterij van rookmelder vervangen, snoeien van een struik.
Als je enige tijd actief bent als klusser denk je dat op een gegeven moment alles wat zich kan voordoen
wel hebt gehad. Niets is minder waar. De variëteit van hulpvragen blijkt enorm, en dat maakt het juist
interessant en telkens weer een uitdaging. Een enkele keer kom je als klusser tot de conclusie dat het je
mogelijkheden te boven gaat en dat je moet doorverwijzen naar een professionele of commerciële partij.
Daarover geef je dan advies.
Ook de moeilijkheidsgraad van klussen loopt ver uiteen. Een enkele klus vergt wel ruim meer dan een uur,
maar de meeste klussen zijn uit voeren in beduidend minder tijd.
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Soms blijkt dat een klus gewoon een “fluitje van een cent” is. In enkele minuten kan het “gepiept” zijn.
Als ik dat van tevoren zie aankomen dan probeer ik enkele van zulke klussen kort achter elkaar te
plannen. En zo kan het gebeuren dat drie klussen achter elkaar tot een goed einde breng binnen
anderhalf uur, inclusief het fietsen van het ene adres naar het andere.
De eerste van die drie betreft het schoonmaken van het filter van een
wasmachine.
Daarbij laat ik de vrouw des huizes duidelijk zien hoe je dat aanpakt,
zodat ze het een volgende keer zelf kan doen. Zij dacht dat het veel
lastiger was dan het feitelijk blijkt te zijn.
De tweede is een deur van een linnenkast die niet meer sluit. Niet alleen
het bovenste scharnier is losgeraakt van de kastwand, ook het onderste
scharnier blijkt er bij te hangen. De deur hangt feitelijk alleen nog op het
middelste scharnier. Mevrouw mag blij zijn dat de deur er niet
uitgevallen is. De scharnieren weer vastzetten is in een handomdraai gebeurd. Daarna stel ik ze alle drie
nog eens goed af en de deur sluit weer zoals het hoort. Dóór naar de volgende klus.
De derde is het plaatsen van een (halogeen) lampje in een leeslamp. Gelukkig heeft mevrouw al een
vervangend lampje gekocht. Het vervangen is eenvoudig, al moet ik wel zorgen dat ik het lampje niet met
mijn vingers aanraak. Dus gebruik ik mijn zakdoek om het lampje aan te pakken. In het sierglas van de
lamp liggen vele dode vliegen. Die blaas ik er ook maar even uit, voordat ik het lampje plaats. Even kijken
of alles het weer doet. Ja, bij deze lamp kun je weer prima de krant of een boek lezen.
Achteraf vraag ik mij af of het wel goed is om zo kort achter elkaar klussen te plannen. Beter is, en dat is
ook de afspraak, om deze één voor één te doen dan kan je er ook meer tijd ervoor inruimen. Het biedt
dan ook de mogelijkheid om nog even gezellig te blijven napraten, bij een kopje koffie of thee. Dat zijn
vaak mooie gesprekken waar zowel het lid dat om hulp vroeg als ik zelf plezier aan beleven.

EEN SCHROEF DIE HET LAAT AFWETEN

Eén van de schroeven waarmee een gordijnrail aan het plafond was bevestigd was er uit gevallen.
Daarom klopte het Wensboom lid aan bij de bemiddelaars. Of een klusser dit in orde kan maken?
En zo kwam deze klusvraag bij mij terecht.
Ik ga eerst maar eens poolshoogte nemen. In het midden
buigt de gordijnrail door omdat daar een van het
ophangpunt ontbreekt. Ik kijk naar de uitgevallen plug
met schroef en het valt mij op dat de schroef wel erg kort
is. En de plug ziet er versleten uit. Het gat in het plafond
blijkt feitelijk te ruim voor de plug. Geen wonder dat plug
en schroef er weer uitgevallen zijn.
Om het geheel goed vast te zetten heb ik een langere
schroef nodig met een bijbehorende grotere plug. Maar daarvoor moet ik het bestaande gat verder
uitboren. Dus ik zal onze krachtige hamerboor van onze leengereedschappen moeten ophalen.
Ik spreek af dat ik de volgende dag langs kom met een langere schroef, een bijpassende plug en de
hamerboor.
En zo sta ik de volgende dag op tijd voor de deur met alle benodigde attributen. Dan is de klus ook in een
oogwenk geklaard. Even het gat dieper uitboren, de plug er in kloppen en dan de schroef indraaien. Zo,
nu zit de rail weer rotsvast aan het plafond. Dat was nu wat je noemt “een fluitje van een cent”.
7

EEN “VRIENDENDIENST” VOOR ONZE BIBLIOTHEEK
Met de bibliotheek van Leusden hebben wij een warme relatie. De bibliotheek biedt onze Bemiddelaars
een helpdesk, die veel leden goed weten te vinden. Ook vergaderen we graag in de bibliotheek als dat zo
uitkomt. Dus als er een verzoek komt van de bibliotheek om ze te helpen met een klus, dan staan we daar
natuurlijk welwillend tegenover. En zo komt de vraag of we ze kunnen helpen met het monteren van
plexiglas strips op een tweetal plaatstalen stellages waarop kinderboeken zijn uitgestald. Die boeken
staan namelijk los en er is niet veel voor nodig of ze vallen er af, waarbij ze vaak ook nog andere boeken
in hun val meenemen. De medewerkers van de bibliotheek hebben het er maar druk mee om de gevallen
boeken telkens weer terug te zetten.
Eén van de medewerkers heeft een oplossing gezocht en heeft een stapel op maat gesneden plexiglas
strips besteld die nu op zijn kamer liggen. Maar die moeten natuurlijk ook nog worden gemonteerd op de
plaatstalen stellages. Tegen die klus zag men op, en dus werd ons gevraagd of dat een klus zou zijn voor
de handige klussers van de Wensboom.
En zo kom deze vraag dus terecht bij de voorzitter, Bert Groothuizen. Die hoeft niet lang na te denken;
natuurlijk doen we dat, wij zijn immers goed in “vriendendiensten”. Maar in je eentje is het een hele klus
en dus zoekt Bert een handige klusser om hem hierbij te helpen. Die hulp vindt hij bij een heel ervaren
klusser (en onze penningmeester) Wil Nuijen. En zo beginnen ze op een woensdagmorgen aan deze klus
die toch wel veel meer inspanning en tijd vergen dan een gemiddelde Wensboom klus.
Onze leengereedschappen die in de bibliotheek zijn gestald komen hierbij goed van pas. Een rolmaat, een
centerpons met hamer, een boormachine, schroevendraaiers en een vijl. De noodzakelijke schroeven met
versterkingsringen kopen we zelf wel.

Bert Groothuizen en Wil Nuijen aan het klussen in de Bieb . . .
Eerst tekenen we alle gaten af op de plexiglas platen. Dan worden er heel precies gaten in geboord.
Met oorverdovend lawaai slaan we putjes de staalplaat, om daarin vervolgens de gaten te boren waarin de zelf
tappende schroeven hun weg moeten zoeken. Het is even handen tegen de oren voor de moeders (en een enkele
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vader) met kinderen, die hier op de bovenetage rondscharrelen, maar men heeft er begrip voor. De eerste
boekenstellage kost ons bijna twee ochtenden, maar de tweede gaat een stuk sneller.
Na drie ochtenden stevig doorwerken bekijken we met voldoening het resultaat. We zetten de boeken terug op de
stellages en ze blijven er goed op staan. Ook wanneer kinderhandjes ze terugzetten blijven ze goed in het gareel.
De aanwezige personeelsleden uiten hun blijdschap over het bereikte resultaat wat hun veel onnodig werk zal
besparen.
De goede verstandhouding tussen de bibliotheek en de Wensboom wordt zo weer eens beklonken.

Met het resultaat zijn de bibliotheek en wij tevreden.
o-o-o-o-o-o-o

EEN INGEZONDEN BEDANKBRIEF
Bestuur en leden van de Wensboom,
Mijn naam is Truus Kuijpers en ik ben sinds december 2018 woonachtig in Leusden, na bijna 50 jaar
woonachtig geweest te zijn in Culemborg met mijn inmiddels overleden man, dochter en kleinzoon. Nu
woon ik samen met mijn huidige partner Ben en de kat Grijsje in Leusden.
Door lid en donateur te worden van de Wensboom mogen wij ervaren wat een verrijking dat is voor ons.
We hebben al een paar keer een vrijwilliger in onze woning mogen verwelkomen om wat klussen voor ons
te klaren onder andere door Wil Nuijen en Kees van Dijk. Verder hebben we deelgenomen aan de
Ledenontmoetingsmiddag in de Korf. Daar werd een leuke quiz gespeeld over Leusden en omgeving.
Doordat Ben en ik veel fietsen en wandelen in en om Leusden had ik door zeker te weten en soms te
gokken op het juiste antwoord het genoegen de eerste prijs te winnen. De prijs was een prachtig boek met
de toepasselijke titel ‘Leusden toen en nu’.
Verder wil ik de Wensboom nog hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp aan de leden. Zeker de
vrijwilligers verdienen een grote pluim omdat ze, zeker in deze toch wel moeilijke tijd i.v.m. Corona, zoveel
mogelijk en waar mogelijk toch altijd klaar staan voor de leden.
Bij deze wil ik de wens uitspreken dat ik hoop dat de Wensboom nog heel lang mag bestaan. En wij
wensen iedereen heel fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol nieuwjaar.
Hartelijke groeten van Truus en Ben
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TIJD VOOR EEN PUZZEL
Eerst geven wij u de oplossingen van de puzzels in het september nummer van ons WensboomBlad.
(A) Zoek de acht verschillen tussen de twee foto’s hieronder
De verschillen in de tweede foto t.o.v. de eerste zijn:
1) De klok in de toren wijst een andere tijd aan
2) Er zit een extra nis in de toren boven de nis aan
de linkerkant
3) Van de duivengaten rechts-boven ontbreekt de
middelste
4) Het kruis in de nis rechts-onder ontbreekt
5) De boom achter de toren is verdwenen
6) De zwaan is naar rechts opgeschoven
7) De bult aarde op het grasveld is verdwenen
8) De eend vlak vóór de gans op het gras is
opgeschoven naar achteren
Hebt u ze allemaal gevonden?
Deze foto is overigens gemaakt te rechterzijde van
de Heiligenbergerweg. De Heiligenberger beek
stroomt door de vijver.

(B) Tentjeboompje
puzzel
De oplossing
van de Tentjeboompje
puzzel ziet er
als volgt uit:

(C) Kaarten op de juiste plaats

De juiste code is

controleer het zelf maar . . . .
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Onze nieuwe puzzels
(A) Tandwielpuzzel
Wie kan uitvogelen in welke richting het
tandwiel met het vraagteken zal draaien,
linksom of rechtsom?

(B) Optische illusies?
Bekijk het onderstaande plaatje. Wat denkt u daarin te zien?
Maar wat ziet u wanneer u uw hoofd schuin naar rechts kantelt?
En wat wanneer u uw hoofd schuin naar links kantelt?
Verbazingwekkend toch dat je twee verschillende dieren in hetzelfde plaatje kunt zien?

Wie kan zeggen hoeveel poten deze olifant heeft?
Kunt u ons uit de brand helpen?
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(C) Verbind & Markeer

Verbind vakjes met dezelfde nummers door net zoveel vakjes als het nummer aangeeft, inclusief de vakjes met
dezelfde nummers. De vakjes hoeven niet op een rechte lijn te liggen.
Markeer al deze vakjes (zie rechter -bovenhoek als voorbeeld). Geen enkel vakje mag twee maal worden
gemarkeerd, en vakjes met een punt (".") moeten worden overgeslagen.
Hint: begin met de vakjes met lage nummers en ga vervolgens door met de hogere nummers.
Kleur tenslotte alle gemarkeerde vakjes in met bijvoorbeeld een markeerstift.
Bekijk het resultaat vanaf enige afstand. Waaraan doet de figuur die u over houdt u denken?
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(D) Verknipte foto puzzel
Knip de 25 vlakjes van de onderstaande foto uit, langs de witte lijntjes. Leg vervolgens de 25 snippers zodanig dat er
een complete, passende foto ontstaat.
Op welke plek in Leusden is deze foto gemaakt?

In ons volgende WensboomBlad zullen we de oplossingen van deze puzzels onthullen.
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WensboomLeusden
is van 24 december t/m
3 januari gesloten
Het bestuur en de bemiddelaars wensen u
hele fijne feestdagen
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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