Natuurlijk komt ook Guus Goedebuur in onze
nieuwsbrief weer aan het woord met enkele
‘verhalen uit de praktijk’ en kan er weer worden
gepuzzeld.
Maar, in deze nieuwsbrief ook een kritische noot.
Wij vragen u aandacht voor het probleem van
‘overvragen’, of wel; het te vaak of met te grote
klussen een beroep doen op de vrijwilligers van
WensboomLeusden. Daarnaast constateert de
penningmeester dat er nog steeds leden zijn die,
ondanks herhaalde herinneringen, de contributie
van slechts € 5,- nog niet hebben voldaan. Deze
leden krijgen een allerlaatste herinnering.
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Nu de corona restricties door de overheid flink
zijn versoepeld en het dagelijkse leven weer
‘normaler’ zijn gang lijkt te gaan, ben ik uiteraard
benieuwd of u dat ook zo ervaart en hoe het met
u gaat. Ik hoop natuurlijk dat het goed met u gaat
en dat u uw familieleden en vrienden weer met
regelmaat kunt ontmoeten. Misschien bent u
zelfs wel, als zoveel Nederlanders, heerlijk een
aantal dagen op vakantie geweest. In ieder geval
blijkt dat de leden weer met een gerust hart, en
als vanouds, een beroep doen op de vrijwilligers
van WensboomLeusden. Het aantal
klusaanvragen is sterk toegenomen. Het
gemiddeld aantal aanvragen per week zit weer
op het niveau van voor de Coronapandemie. Er
zijn dit jaar (tot medio augustus) al meer dan 260
klussen uitgevoerd! Ook het aantal leden blijft
gestaag groeien en medio augustus staat de
teller op 470 leden. Al met al zijn dit mooie
cijfers.
In het WensboomBlad van juni kondigden wij de
ledenontmoeting aan op donderdagmiddag 7
oktober 2021. In deze nieuwsbrief vindt u
daarover meer informatie en hoe u zich kunt
aanmelden. Tijdens deze ledenontmoeting
nemen wij afscheid van oud voorzitter Hans
Acherman en medeoprichter van de
WensboomLeusden. In dit WensboomBlad blikt
Hans terug op het ontstaan en de groei van onze
vereniging. Daarnaast staan er weer een aantal
leuke, korte artikelen in, zoals een interview met
een van onze bemiddelaars.

Ik wens u alle goeds toe en veel leesplezier en ik
hoop u op 7 oktober te ontmoeten tijdens onze
ledenontmoeting.
Bert Groothuizen, voorzitter

Afscheid bestuursleden
Tijs en
Hans
Eind 2020 heeft
Tijs Rolle (l) zijn
functie als secretaris van WensboomLeusden
neergelegd. Hij heeft zich vele jaren met veel
plezier en vol overgave ingezet voor onze
vereniging. Het bestuur heeft in juni Tijs op een
gepaste wijze kunnen bedanken voor zijn inzet.
Tijdens de ledenontmoeting van 7 oktober
nemen we afscheid van Hans Acherman (r).
Hans heeft enorm veel betekend voor de
vereniging. Eerst als voorzitter en later als
adviseur heeft hij zich altijd met veel passie
ingezet om het welzijn van onze leden verder
te bevorderen. Op de volgende pagina geeft
Hans een terugblik.
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Het ‘wonder’ van WensboomLeusden
Toen we tegen de zomer van 2013 wilden starten met zo iets als een ‘klussenwinkeltje’, hadden we geen
idee of het ook een succes zou worden. Dat werd het: financieel gezond, 450 leden, 50 vrijwilligers, 8
bemiddelaars, bijna 10 klussen per week. Daar ben ik enorm trots op en dat succes is snel verteld, maar
is er ook een verklaring voor dat succes? En opent dat zicht op andere mogelijkheden?
Op een ochtend in onze beginperiode kwam een vrouw in de bibliotheek in gesprek met een
bemiddelaar van WensboomLeusden die naar haar zeggen helemaal gek werd van de dimmer bij haar
leeslamp. Zat ze lekker te lezen, ging hij weer knipperen. Een paar tellen later melde zich ook een man
bij de bemiddelaar. Gestuurd door zijn vrouw: “je zit de hele dag maar op de bank; ga eens wat doen!
Loop eens bij Wensboom langs!” Ze vertrokken samen. Wat later kwam hij weer terug en stak
enthousiast zijn duim op. Twee mensen blij! De één blij omdat die stomme dimmer het nu weer deed en
dat ook nog snel en kosteloos. De ander omdat hij iemand blij had kunnen maken. We willen blijkbaar
de dimmer van een buurvrouw of iemand anders best even repareren.
Dat is het ‘wonder’ van WensboomLeusden:
vrijwilligers die samen zonder dat er iets
tegenover hoeft te staan met alle plezier minder
zelfredzame medeburgers even een helpende
hand toesteken. Maar, leert ons deze casus ook,
zonder een bemiddelende ‘organisatie’ als
WensboomLeusden was dat niet gebeurd. Ons
verhaal staat in sterk contrast tot de huidige
verzakelijkte maatschappij. Waar ‘zorg’ geld kost
en ‘welzijn’ niet te koop is.
De laatste jaren is het accent bij professionele hulp steeds meer is komen te liggen op noodzakelijke
‘zorg’: zorgen voor een ‘schoon lijf’ en een ‘schoon huis’. Dingen die je zelf niet meer kunt. Ten koste
van ‘welzijn’. ‘Welzijn’ gaat over dingen die je nog wel kunt, die het leven de moeite waard maken.
In een brainstorm met ouderen over hun ‘welzijn’, al weer lang geleden, stond op nummer twee: ‘voor
anderen dingen doen’. Niet tegen betaling, want dan wordt het ‘werk’. En je moet ook ‘nee’ kunnen
zeggen als het je niet uit komt, want de aardigheid is er snel af als het een vaste verplichting wordt. Het
moet een soort vriendendienst blijven. En liefst een beetje relaxed allemaal. Je moet er blij van worden.
Dat kenmerkt WensboomLeusden.
Bij die brainstorm over ‘welzijn’ stond op nummer één ‘samen dingen doen’. Dus: niet vóór, maar mét
iemand iets doen. ‘Welzijn’ gaat over klaar staan voor elkaar. Samen dingen ondernemen, dingen die je
alleen misschien niet zo makkelijk doet. Maar samen wel. En daar ook samen voldoening aan beleven.
‘In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan’ is vanaf de start het ambitieuze motto van
WensboomLeusden. Dat zou ieders motto moeten zijn die het ‘welzijn’ van anderen ter harte gaat.
Hans Acherman
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Uitnodiging ledenontmoeting 7 oktober 2021

Graag nodigen wij u uit voor onze ledenontmoeting op
donderdagmiddag 7 oktober 2021
(mits de coronamaatregelen het nog steeds toelaten).
Wij ontmoeten u graag in De Korf, de Smidse 1 in Leusden. De zaal is om 14.30 uur open, koffie en thee
met iets lekkers staat dan voor u klaar. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten en wordt
afgesloten met een hapje en een drankje. De ledenontmoeting zal tot ongeveer 17.00 uur duren.
Wij kijken er enorm naar uit om u na een lange periode weer te ontmoeten. Om te vernemen hoe het
met u gaat, wat uw ervaringen zijn met WensboomLeusden als hulpvrager en/of als vrijwillige
hulpbieder en welke wensen u wellicht nog heeft. Uw mening is voor ons enorm waardevol.
Zoals al aangegeven staan we tijdens de ledenontmoeting ook stil bij het afscheid van oud-voorzitter en
mede-oprichter Hans Acherman. Hans heeft enorm veel voor de vereniging gedaan en heeft de
afgelopen jaren het bestuur nog met raad en daad bijgestaan. Daar zijn we hem enorm dankbaar voor.
Tijdens de ledenontmoeting kunt u ook kans maken op een leuk prijsje. We wonen allemaal met veel
plezier in het mooie Leusden. Maar………..wat weet u van Leusden?
Het wordt een leuke en gezellige ontmoeting en het bestuur kijkt dan ook uit naar uw komst.
Aanmelden
In verband met corona moet u zich voor deze ledenontmoeting aanmelden. Stuur een e-mail 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. U
ontvangt vervolgens een week voor de bijeenkomst van ons een bevestiging.
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INTERVIEW MET BEMIDDELAAR COBA NUIJEN
Wat motiveert je om als Bemiddelaar bij de WensboomLeusden op te treden?
Met name de voldoening dat ik anderen die voor een kleine klus in
en rondom het huis een hulpvraag hebben kan helpen door de
juiste vrijwilliger binnen de vereniging voor hen te zoeken. Maar
ook de plezierige contacten en gesprekken met de andere
Bemiddelaars, met de vrijwilligers die hulp bieden en de leden die
een hulpvraag hebben. We zijn in 2018 in Leusden komen wonen
en vanuit deze rol ben ik snel bekend geraakt in onze nieuwe
woonplaats en voel ik me er thuis. We zitten altijd met z’n tweeën in de Bibliotheek Leusden en kunnen
dan samen overleggen. Dat vind ik erg plezierig. Twee weten meer dan één. Het zoeken van de juiste
hulpbieders om vervolgens de hulpvraag met hen te bespreken vind ik leuk om te doen. Het is belangrijk
dat we hen duidelijk kunnen uitleggen wat gevraagd wordt. En natuurlijk de mooie gesprekken met de
hulpvragers. Naast het bieden van een luisterend oor is het fijn als je hen snel kunt helpen.
Waarom is de samenwerking met de andere bemiddelaars zo plezierig?
Alles goed invoeren in onze database vergt wel enige kennis en je moet wel wat ervaring hebben met
computers. Wanneer er veel aanvragen binnenkomen moet je goed blijven opletten dat alles goed
ingevoerd wordt. Dan is het fijn dat je die met de andere bemiddelaar of onze coördinator Gerda kan
afstemmen. Je moet soms ook een aanvraag laten liggen voor de bemiddelaars die de volgende dag in
de bibliotheek zitten. Dat draag je dan goed over. Ook is het plezierig om samen te beoordelen of een
voorgelegd probleem wel door ons kan worden opgepakt. Dan is het fijn om even te kunnen sparren en
soms moet je dan wel eens “nee” verkopen op een vriendelijke manier.
Kun je leuke voorvallen noemen?
Ja, zo kwam er eens een oudere dame bij onze balie in de bibliotheek met een wandelwagen bij zich. Wij
dachten dat daarin een kleinkind zou liggen en wilden even kijken. Toen bleek dat ze haar hondje in de
wandelwagen meevoerde. Het is belangrijk om goed te begrijpen wat nu precies het probleem is, vooral
wanneer het de werking van computers betreft of de TV betreft. Dan meldt men bijvoorbeeld dat er een
waarschuwing op het scherm verschijnt, maar weet men niet (meer) wat die boodschap inhield. Dan is
het belangrijk om een goede omschrijving te maken van het probleem en probeer ik door door te vragen
tóch te achterhalen wat de aard van het probleem is, zodat ik er de juiste hulpbieder bij kan zoeken. Dat
was bijvoorbeeld het geval bij een dame van wie de printer het ineens liet afweten. Achteraf bleek dat
er alleen maar een inktcartridge leeg was.
Wat heb je geleerd in de tijd dat je als Bemiddelaar actief bent?
Vooral bij plotseling optredende piek-moet je leren je hoofd koel te houden. Alle informatie moet
nauwgezet worden bijgehouden in de database op onze LapTops, want dat informatiesysteem is de
ruggengraat van ons functioneren. Je moet vaak even doorvragen tijdens een gesprek. Dat leidt
regelmatig tot goede gesprekken.

Wilt u ons team Bemiddelaars komen versterken?
Lijkt het u ook mooi om onderdeel te zijn van ons enthousiaste team Bemiddelaars. En wilt u graag de
leden helpen door de juiste hulpbieder te benaderen bij een hulpvraag. Meld u aan via
info@wensboomleusden.nl. Coördinator Gerda Niessen informeert u graag. Enige ervaring met een
computer is gewenst.
4

Wat bedoelen we met ‘overvragen’, we doen graag een
beroep op u
Soms hebben we te maken met leden die wel erg veel aanvragen in een jaar aan ons voorleggen of die
komen met een aanvraag die achteraf veel meer werk inhoudt waarop wij zijn ingesteld (niet méér dan
1 à 2 uur). Zeker ook na de coronapandemie merken we dat vragen door onze leden opgespaard zijn.
We willen alle leden zo goed en evenredig mogelijk helpen en de bemiddelaars waken ervoor dat zij de
vrijwilligers niet overvragen. De klus moet reëel en behapbaar zijn. Het afhandelen van veel vragen van
één lid tegelijk gaat dan ten koste van andere leden die daardoor niet of veel later aan de beurt komen.
De vrijwilligers verzorgen met alle plezier allerlei hand- en spandiensten in en om uw huis. Het gaat om
klussen die in max. twee uur kunnen worden geklaard. Bijvoorbeeld: lampen of gordijnen ophangen,
een plank bevestigen, de video of tv programmeren of een douchekop vervangen etc. Hieronder
schetsen we enkele situaties waarin er naar ons idee, méér van de vrijwilligers wordt gevraagd dan we
redelijkerwijze kunnen honoreren.
Wij doen dan ook graag een beroep op u om niet teveel vragen tegelijk te stellen en ook te kijken welke
eenmalige kleine ‘vriendendienst’ u vraagt of dit reëel is of dat u hiervoor toch een bedrijf, organisatie
of professional benadert. Tevens het verzoek om voor iedere klus een aparte aanvraag in te dienen.
Onze bemiddelaars informeren u graag verder en bespreken graag de mogelijkheden met u.
Voorbeelden ‘overvragen’
Regelmatig terugkerend tuinonderhoud zoals het
driewekelijks maaien van het gras en de randen
knippen. Of het maaien van een grasveld dat zo enorm
groot is dat dit onmogelijk in 2 uur gedaan kan
worden.

Soms vraagt men ook om snoeiwerk in de tuin te doen en dan
blijkt achteraf dat de heg wel 15 meter lang is en
behoorlijk uitgelopen. Of bomen die gesnoeid moeten worden,
daar heb je toch echt een vakman bij nodig.
Een keer werd ons gevraagd of we wilden helpen bij de verhuizing van een familielid (ook nog geen lid
van onze vereniging). Dat doen we niet. Een ander lid vroeg of de vrijwilliger tijdens de verbouwing even
twee grote banken en een salontafel naar boven kon brengen en na de verbouwing naar beneden.
Daarop moeten we toch echt “nee” verkopen.
Een keer helpen bij het wegbrengen van afval naar de stort is geen probleem. Maar niet als het om
enorme hoeveelheden gaat of afval wat niet te tillen is. De hulpvrager vond het heel normaal dat de
vrijwilliger dan vijf keer moest rijden.
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Van onze vrijwillige bieder ‘Guus Goedebuur’
LAMPEN HANGEN ZELDEN GOED
Het verhaal van deze klus zal velen van u bekend voorkomen. In alle vertrekken in uw huis zit wel een vast
lichtpunt, meestal in het plafond. Maar je zult vroeg of laat tot de conclusie komen dat de architect het lichtpunt
net op de verkeerde plaats heeft getekend. Je wilt de tafel een andere plek in de kamer geven, maar dan zit het
lichtpunt er niet meer midden boven of zelf helemaal niet meer boven de tafel. Of je hebt een sierlijke lamp
gekocht, maar je komt tot de conclusie dat die toch meer in een hoek tot z’n recht komt dan in het midden van de
kamer.
Een voor de hand liggende oplossing is dan dat je een haak in het plafond schroeft op de plek waar de lamp moet
komen hangen. Vervolgens sluit je die lamp aan op de oude aansluiting, via een snoertje dat met een sierlijke
boog onder het plafond komt te hangen. En als je het mooi wilt afwerken dan dek je het oude bevestigingspunt
nog af met een strak afdekplaatje.
Het lijkt simpel, maar voor veel mensen liggen er toch struikelblokken waardoor ze er maar van af zien. Ten eerste
is het beton keihard en valt het niet mee om daar een gat in te boren waarin een plug kan worden geklopt waarin
dan weer een stevig ophangoog kan worden geschroefd. Ten tweede moet een elektriciteitssnoer worden
aangebracht tussen het oude aansluitpunt en de nieuwe lamp. Veel mensen zijn huiverig voor elektriciteit en wie
wel eens een elektrische schok heeft gekregen begrijpt dat ook heel goed.
Dit lid van de Wensboom had dus gevraagd of wellicht één van
de handige klussers een dergelijke klus zou kunnen klaren. En zo
kwam deze klus dus bij mij terecht.
Nu weet ik hoe hard de betonnen plafonds en muren in Leusden
zijn, dus ik haal eerst de krachtige hamerboormachine op uit ons
depot in de bibliotheek om vervolgens koers te zetten naar het
opgegeven adres. Daar ligt al een mooie lamp met glazen kap op
mij te wachten en er staat ook al een keukentrap klaar. Met
potlood is de plek waar het gat moet komen al gemarkeerd. Zelf
heb ik al gedacht om een verlengsnoer voor de boormachine.
Met krachtig geratel zoekt de boor zich een weg in het beton dat
ook hier behoorlijk hard blijkt. Dan klop ik de plug er in en draai
ik het ophangoog er in. Nu nog even het verlegsnoertje
aansluiten, en dan . . . brandt de mooie, nieuwe hanglamp in de
hoek van de kamer waar hij het beste tot zijn recht komt. Door
de bewerkte glaskap verschijnen er talloze lichtplekjes op de
achterliggende wanden en op het plafond; een mooi gezicht.
“Ja, nu je hier tóch bent, ik heb ook nog een schoenenkast die tegen de muur in de hal staat. Die kast moet in de
muur verankerd worden, want telkens wanneer ik er schoenen in doe, of ze er uit haal, komt het kastje los van de
muur.” Ik kijk er even naar en maak haar een compliment dat ze het kastje helemaal zelf in elkaar heeft gezet. Ja,
dit is een handige dame, die niet te beroerd is om zelf de handen uit de mouwen te steken. Maar ook hier moeten
weer gaten in hard beton worden geboord en moet je beschikken over de juiste pluggen en schroeven. Ik zeg haar
dat het toch het beste is wanneer ze hiervoor een nieuwe aanvraag doet bij de Bemiddelaars van de Wensboom.
Die zoeken dan wel weer een handige klusser op die dat klusje wil klaren.
En zo laat ik weer een tevreden lid achter. Ik stap op mijn fiets en rijd langs de bibliotheek om de
hamerboormachine weer af te leveren in ons depot. Dan kunnen andere klussers er ook weer gebruik van maken.
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TIJD VOOR EEN PUZZEL
Eerst geven wij u de oplossingen van de puzzels in het juni-nummer van ons WensboomBlad.
(A) Verknipte fotopuzzel
Is het u gelukt om alle 25 stukjes op de juiste plaats te leggen? Dan kreeg u de volgende (lente-)foto van
de Asschatterkeerkade, vlakbij het sluisje waar de Asschatterweg het Valleikanaal kruist.

(B) Handen wassen met zeep

De oplossing voor het handen-wassen met zeep treft u hieronder aan. Een ‘Z’ staat hier voor “zeep” en een ‘H’ staat
voor “handen”.
De bedoeling was om in elke rij en in elke kolom vier
stukken zeep en vier handen te laten verschijnen.
U ziet, dat blijkt inderdaad mogelijk.

(D) Bird in the bush
Niet zozeer een puzzel, maar wél verrassend was de zin op het driehoekige bord: “A BIRD IN THE THE
BUSH”. Als u het zo leest valt direct op dat er twee maal achter elkaar “THE” staat. Maar las u er - net als
vele anderen - niet overheen toen u het vanaf het bord las? Het blijft merkwaardig.
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Onze nieuwe puzzels
(A) Zoek de acht verschillen tussen de twee foto’s hieronder

Wie weet waar deze foto is gemaakt? Het is ergens in onze mooie gemeente Leusden!
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(B) Tentje-boompje puzzel
Deze zomer zijn veel mensen wezen kamperen.
Het aantal plaatsen op zo’n kampeerterrein is
beperkt. Dus komt men in de verleiding om de
tenten dicht op elkaar te zetten. Maar dat
vinden de meeste kampeerders niet prettig.
Dus hanteert men de regel dat er bij elke boom
slechts één tent mag staan, er direct naast. De
vakken voor te plaatsen tentjes mogen elkaar
niet raken, ook niet diagonaal. De beheerder
heeft bij elke kolom aangegeven hoeveel
tentjes zich in de betreffende kolom dan wel rij
mogen bevinden. Lukt het u om uit te zoeken in
welke vakken tenten geplaatst mogen worden?

(gebruik potlood en gum, want het zal lastig zijn om in een keer de juiste locaties te vinden. De tentjes
hoeft u niet te tekenen; u mag ze simpel met de letter “T” aangeven.)
(C) Kaarten op de juiste plaats

Iemand legt 5 maal drie speelkaarten neer.
Drie kaarten zijn vooraf geselecteerd en op
vast plaatsen gelegd. Zij vormen een “code”
die moet worden gevonden. Daarom wordt bij
elke drie kaarten aangegeven hoeveel kaarten
overeenstemmen met de drie “gecodeerde”
kaarten en of ze wel of niet op de juiste plaats
liggen. Met deze informatie moet het mogelijk
zijn om de code te breken.

Het is niet zo moeilijk als het lijkt!

In ons volgende WensboomBlad zullen we de oplossingen van deze puzzels vermelden.
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Vrijwilligers gezocht!
WensboomLeusden heeft continue behoefte aan vrijwilligers
die op verzoek van een bemiddelaar een hulpvrager willen
helpen met klussen in en om het huis, tuinwerkzaamheden of
naai- en verstelwerk.
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of kent u iemand in uw
omgeving die dit zou willen doen?
Neem contact op met onze bemiddelaars.
Zij informeren u graag verder.

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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