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Terugblik 

Een korte terugblik op de afgelopen inloopmiddag voor de ouderen in ons dorp op donderdag 24 
september jl. Deze middag was er een optreden van het zangkoor “De Weidevogels”uit Eemnes. Er 
waren een dertigtal bezoekers en het werd een zeer gezellige middag met vrolijke liedjes die volop 
werden meegezongen. Het koor zong tweemaal 45 minuten en rond 16.00 uur kwam een einde aan een 
mooie middag. Een optreden van dit koor komt zeker voor herhaling in aanmerking. 

 

Sint Maarten – 11 november  

Woensdagavond 11 november vieren wij weer het Sint Maarten feest, de avond  waarop kinderen langs 
de deuren mogen gaan met hun lampion. Bij ieder huis waar een kaars brandt mogen zij aanbellen en een 
Sint Maarten liedje ten gehore brengen wat beloond wordt met snoep of fruit. 
 
Helpt u mee om er voor de kleintjes een leuke avond van te maken?  
Plaats dan een kaars voor uw raam of bij uw deur om duidelijk te maken dat de kinderen bij u aan de deur 
welkom zijn. Wij zullen de volgende route gaan lopen: kloosterlaan, eikenlaan, stuk koudelaan en door de 
dorpsstraat.  
 
De kinderen verzamelen om 18:30 bij het dorpshuis (ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom!).   
De stichting zorgt voor lampionnen, maar natuurlijk mag je ook een eigen lampion meenemen.  
 
Deze activiteit is gratis, maar wel vragen wij om de kinderen op te geven voor deze avond.  
Dit kan bij Irene de Boer (035-6668261), Yvonne (de Boswinkel) of op onze website. 
 
Graag opgeven voor zondag 8 november!!  



 

 

Sinterklaasfeest – 28 november 
Zaterdag 28 november gaan wij met z’n allen Sinterklaas en zijn Pieten weer inhalen! Zoals gewoonlijk 
begint het feest om 14.00 uur in het dorpshuis “De Furs”. Onder leiding van alle Pieten en met muziek van 
Crescendo uit Baarn gaan wij met een prachtig rijtuig Sinterklaas ophalen! Met Sinterklaas in het rijtuig 
maken wij een rondje door het dorp.� 
Terug in het dorpshuis gaan wij eerst wat drinken met de kinderen. Voor de ouderen is er een kop koffie 
of thee. Dit zal betaald worden door de stichting.  
Hierna gaan wij de Sint vragen om de meegebrachte kado’s aan de kinderen te geven. Het uitpakken 
hiervan gaat pas gebeuren als iedereen zijn of haar kado heeft ontvangen.�De kosten zijn, zoals altijd,        
€ 7,50 per kind.�Aan het eind van de middag zorgen wij ook dat ieder kind wat lekkers te eten krijgt!  
 
Kinderen kunt u opgeven via het meegeleverde inschrijfformulier of op onze website. Let op de uiterste 
inschrijfdatum! 

Vernieuwde website 
Onze website is vernieuwd! Neem eens een kijkje op www.welzijnbewonerslagevuursche.nl voor o.a. de 
agenda, verslagen en foto’s. 

De bibliotheek 
Iedere	woensdagavond	is	de	bibliotheek	open	van	19.00	uur	tot	19.30	uur	in	het	dorpshuis	“De	
Furs”.	 

 

Kerstviering - 22 december 
 Dinsdagmiddag 22 december is de traditionele inloopmiddag voor de Kerst. Ook dit jaar weer een mooi 
optreden van het Goois Ouderen Koor uit Hilversum. Dit koor zal ook nu weer een geweldig programma 
brengen met (on)bekende Kerstliederen. De zaal van het dorpshuis “De Furs” zal vanaf 13:30 uur open 
zijn, wij gaan om 14:00 uur beginnen. De entreekosten zijn € 3 per persoon en hiervoor krijgt u ook een 
heerlijk kop koffie/thee en uiteraard iets lekkers. Kom eens een keer naar ons dorpshuis om deze 
middag bij te wonen.  

 



 

 

INSCHRIJFFORMULIER – SINTERKLAASFEEST 2015 
 
 

Zaterdag 28 november 14:00 uur Dorpshuis ”De Furs” Lage Vuursche 
 
 
 
 

 
Willen uw (klein)kinderen, neefjes en/of nichtjes dit feest bijwonen, dan graag dit formulier invullen en samen 
met uw financiële bijdrage (€ 7,50 per kind) inleveren in de brievenbus van het dorpshuis ”De Furs” of bij 
”De Boswinkel”. Aanmelden kan ook via onze website (www.welzijnbewonerslagevuursche.nl) en 
overmaken op IBAN NL91INGB0007618023 tnv Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche ovv uw naam en 
adres.  
 

!!!UITERLIJK WOENSDAG 18 NOVEMBER INLEVEREN!!! 
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