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Hoe gaat het met u?
Het Coronavirus heeft een grote impact op
ons allemaal. WensboomLeusden houdt zich
aan de richtlijnen van het RIVM. Het zijn hele
bijzondere en zware tijden. We moeten 1,5
meter afstand houden en sociale contacten
nog zoveel mogelijk mijden. De keerzijde is dat
we ook mooie dingen zien gebeuren. We
hebben meer oog voor elkaar en heel dichtbij
zijn er in deze tijden meer mensen in de straat
of wijk die iets voor een ander willen betekenen. Dat neemt niet weg dat het bestuur van
WensboomLeusden zich enorm betrokken voelt bij haar leden. Hopelijk gaat alles nog goed
met u en verkeert u in goede gezondheid. Wij willen u daar waar mogelijk graag helpen.

Daarom onze vraag: hoe gaat het met u?
De bibliotheek is voor zover we nu weten nog gesloten tot 20 mei aanstaande. We houden u
op de hoogte en laten u via onze nieuwsbrief, website en de Leusder Krant weten zodra het
weer mogelijk is om zitting te nemen in de bibliotheek.
Onze bemiddelaars en het bestuur van WensboomLeusden missen het contact met u, onze
leden, hulpvragers en hulpbieders. Wij zouden het heel erg leuk vinden en zeer op prijs
stellen om iets van u te horen via e-mail of telefoon. Hoe het met u gaat, hoe u deze periode
beleeft? Wordt u geholpen of helpt u anderen? Zijn er zaken waar u hulp bij nodig heeft? Of
heeft u gewoon behoefte aan een gezellig praatje? We horen graag van u.
Onze bemiddelaars werken vanuit huis en zijn via e-mail info@wensboomleusden.nl
bereikbaar. Of telefonisch op dinsdag en donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
via 06-12688639.

Waar kunnen we u tijdens de Corona-crisis mee helpen?
Om de veiligheid van onze leden goed te waarborgen kunnen we op
dit moment niet alle diensten leveren die u van ons gewend bent.
Er zijn echter diverse hulpbieders die u graag willen helpen met uw
boodschappen. De hulpbieder neemt contact met u op en onderling
kunt u bespreken hoe de betaling van de boodschappen wordt
geregeld. De hulpbieder geeft de boodschappen aan de deur af.

Ook zijn er
hulpbieders die
u kunnen
helpen met uw
tuin of kleine
klussen buiten.
Onkruid
wieden, het
gras maaien,
snoeien of
zomerplanten
in potten
zetten.
Heeft u de aankomende periode boodschappen nodig, hulp bij uw tuin of
kleine andere klussen buiten?
Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@wensboomleusden.nl.
Bellen kan ook op dinsdag- en donderochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur op
telefoonnummer 06-12688639.

Contributie
Graag maken wij u nog een keer attent op de
jaarlijkse contributie van € 5,- voor uw
lidmaatschap van WensboomLeusden. Draagt u
ons een warm hart toe? Dan zijn we natuurlijk
ook heel blij met een eenmalige of structurele
donatie/gift. De contributie/donatie kunt u
overmaken op bankrekening
NL09INGB0006358305 ten name van Vereniging
WensboomLeusden onder vermelding van:
'contributie / donatie 2020'

OM LEGE UURTJES OP TE VULLEN . . .

PUZZEL “VERKNIPTE WOORDEN”
Op onderstaande borden liggen verknipte woorden. Maak daarvan samengestelde woorden
door elk woordje één keer te gebruiken. Soms zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan een
woordje “land” bijvoorbeeld worden gecombineerd met “oorlog” (tot “landoorlog”) of met
“ijs” (tot “ijsland”).
Ons minimum is 7 samengestelde woorden. Komt u lager uit?
Oplossingen kunt u vinden op onze internetsite: https://www.wensboomleusden.nl
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OPTISCHE ILLUSIE

Hartelijke groeten en hopelijk tot gauw
Bestuur Wensboom Leusden

