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Vrijdag 20 maart - NLDoet! 
Vrijdag 20 maart a.s. doet de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche weer mee aan 
de actie van het Oranjefonds, nl. NLDoet. Vrijwilligers zijn van harte welkom. We starten 
op die dag om 10.00 uur bij het dorpshuis met diverse activiteiten. Voor koffie en een 
broodje wordt gezorgd. 

Donderdag 26 maart – Senioren inloopmiddag 

Donderdagmiddag  26 maart a.s. is er weer een Inloopmiddag voor onze senioren. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is wordt deze donderdag gebruikt voor het maken 

van Paasstukjes. Voor de te gebruiken materialen zorgt de Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche. 

De middag begint om 14.00 uur en het dorpshuis “De Furs” is open vanaf 13.30 uur. 
De kosten voor deze activiteit bedragen € 3,00 en hiervoor krijgt u een gezellige 

middag en een kop koffie met wat lekkers daarbij. 

Kom eens een kijkje nemen en ga iets leuks maken voor de komende Paasdagen! 

 Paaszaterdag  4 april – Eieren versieren! 
Paaszaterdag 4 april a.s. gaan we weer eieren schilderen en versieren. We beginnen om 14.00 
14:00 uur en het dorpshuis is open vanaf 13.30 uur.  

De toegang is gratis, voor een drankje met iets daarbij wordt 
gezorgd. Na het schilderwerk aan de eieren gaan een aantal 
mensen de eieren in het bos verstoppen. Als alles klaar is gaan we 
met z'n allen naar buiten en zullen we proberen de verstopte eieren 
terug te vinden. Leeftijd t/m 12 jaar. 

De kinderen moeten zich voor deze jeugdactiviteit wel opgeven 
omdat we graag willen weten hoeveel er ingekocht moet worden. Je kunt je opgeven 
bij Sharon v.d. Oosten, Kloosterlaan 11 of Irene de Boer (tel.035-6668261). Ook kun je een 
lijstje in de brievenbus van het dorpshuis doen of per mail (sibirene@tele2.nl) 

Graag opgeven voor vrijdag 27 maart!  
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Vrijdagavond 10 april – Game avond! 
Voor alle jonge vrouwen en mannen van Lage Vuursche, tussen de 10 en 18 jaar, 
organiseert de Stichting op vrijdag 10 april een bloedstollende game avond. De 
competitie wordt gespeeld met Playstations 3.  
 
10 april om 18:00 uur beginnen wij in Dorpshuis “De Furs” eerst met drinken en een vette 
snack.  Meteen daarna gaan wij gamen. De prijsuitreiking (jazeker: er zijn mooie prijzen te 
winnen!) is om 21:45 uur. Einde avond: 22:00 uur. 

 
Ben je tussen de 10 en 18 jaar en heb je zin om de uitdaging aan te gaan? Meld je dan 
aan voor zondag 5 april bij Sharon van den Oosten via de mail:  s.vdoosten@tiscali.nl 

 

Ander nieuws: 
De commissie van onze Stichting  is recentelijk uitgebreid met een drietal leden, te weten 
Monique Visser, Frits Visser en Fred van Slooten. Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en 
hopen op een goede samenwerking. 

De commissie bestaat nu uit: 

Henk v.d. Kerk: voorzitter, Karel Beuker: penningmeester, Sib de Boer: secretaris en de 
leden Sharon v.d. Oosten, Yvonne v. Breen, Irene de Boer, Monique Visser, Frits Visser en 
Fred van Slooten. 

Het programma voor Koningsdag 27 april 2015 is bijna rond en zal ongeveer half april 
definitief bekendgemaakt worden. 

Bezoek voor meer informatie ook eens de website van onze Stichting; 
www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 

 


