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Terugblik
De nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 5 januari jl. was druk bezocht. Veel
bewoners en raadsleden hadden de moeite genomen deze avond te bezoeken.
Met toespraken van interim voorzitter Hans Geurtsen van de Contactcommissie en
burgemeester Róell werd de avond geopend. Daarna was het een zeer gezellig
samenzijn met een drankje en een hapje. Ook de verloting was een succes.
De eerste inloopmiddag voor ouderen was op donderdagmiddag 28 januari jl. Voor
een vol dorpshuis “De Furs” was er een optreden van de Bolero’s uit Baarn. Het werd
een prima middag en de aanwezigen genoten erg van de meestal zeer herkenbare
liedjes. De aanwezigen werden getrakteerd op een kop koffie of thee met wat
lekkers daarbij. Om ongeveer 16.00 uur kwam er een einde aan deze vrolijke
middag en ging iedereen tevreden huiswaarts.

Vrijdag 11 maart – NL Doet!
Op vrijdag 11 maart aanstaande doet de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche
mee aan de actiedag van het Oranjefonds, NL DOET. Aanvangstijd is om 10.00 uur in
het dorpshuis “De Furs”. Op het programma staan de volgende werkzaamheden:
opruimwerk rondom het dorpshuis, tuinwerk, snoeiwerk, schoonmaak muren enz.
Vrijwilligers zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de diverse
bestuursleden of via onze website: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl/. Wij kunnen
nog wel een aantal mensen inpassen bij alle werk. Voor koffie, kop soep en een
broodje wordt gezorgd.

Dinsdagmiddag 22 maart - Inloopmiddag
Dinsdagmiddag 22 maart is er weer een inloopmiddag. Deze middag gaan wij zoals
gewoonlijk voor de Paasdagen weer trachten een mooi bloemstukje te maken.
Evenals voorgaande jaren belooft ook deze middag weer iets bijzonders te worden.
Voor de benodigde materialen zal door de Stichting Welzijn gezorgd worden. Let
op: deze keer niet op donderdag maar op dinsdagmiddag. De kosten bedragen
slechts € 3,00 per persoon en de middag begint om 14.00 uur. Het dorpshuis is open
om 13.30 uur.

www.welzijnbewonerslagevuursche.nl

Zaterdagmiddag 26 maart – Paaseieren schilderen en zoeken
Zaterdagmiddag 26 maart is het traditionele Paaseieren schilderen en
zoeken. Deze activiteit begint om 14.00 uur in het dorpshuis. Wij hopen dit
jaar op veel kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar. Graag uw inschrijving voor
15 maart a.s. bij één van de bestuursleden of via de website zodat wij
ruimschoots de gelegenheid hebben om de inkopen hiervoor te doen.
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden voor de kinderen.

Vrijdagavond 8 april – Game avond
Vrijdagavond 8 april a.s. willen we graag weer een game-avond voor de jeugd
organiseren. Deze activiteit zal ook weer plaatsvinden in het dorpshuis “de Furs” en wij
willen beginnen om 18.00 uur met wat drinken en een patatje. De competitie zal worden
gespeeld met Playstations en kan worden gevolgd op grote schermen met beamers. Er
zijn weer mooie prijzen te winnen. Wij gaan proberen om de prijsuitreiking omstreeks 21.45
uur te houden. Dan komt er een einde aan deze avond die toegankelijk is voor jonge
dames en heren tussen de tien en achtten jaar. Opgeven kan alvast bij de diverse
bestuursleden of via onze website (www.welzijnbewonerslagevuursche.nl)

Woensdag 27 april – Koningsdag
Woensdag 27 april a.s. vieren wij weer Koningsdag. Wij zijn volop bezig met de
voorbereidingen en ons programma voor die dag is praktisch rond. Er komt in ieder geval
weer een speelcircuit voor de jeugd voor een kleine vergoeding, er wordt gezorgd voor
muziek met de “Eem zangers” en het dweilorkest van Crescendo uit Baarn. Het
traditionele vlag hijsen door onze burgemeester en de voorzitter van de
Contactcommissie op de Slotlaan en daarna bij het Verpleeghuis. Ook de jaarlijkse
Oranjemarkt met diverse kramen zal niet ontbreken. Het volledige programma zal rond 10
april a.s. huis aan huis bezorgd worden.
Voor alle activiteiten geldt: vrijwilligers zijn van harte welkom!
Gelet op de steeds hoger wordende kosten wordt een vrijwillige bijdrage aan onze
Stichting zeer gewaardeerd. Het rekeningnummer is: NL91INGB0007618023 t.n.v. Stichting
Welzijn Bewoners Lage Vuursche.

Overig nieuws

De Contactcommissie vraagt uw aandacht voor de openbare vergadering op
donderdag 25 februari a.s. om 20.30 uur in dorpshuis “De Furs”.
Een aantal agendapunten: plannen smederij liggen ter inzage op het gemeentehuis en
zijn ook in te zien via de website van de gemeente. Uitleg over het gesprek van de CCLV
en wethouder Jansma over o.a. verkeersveiligheid, eventueel fietspad langs de Vuursche
Steeg, convenant Pijnenburg. Tevens wordt de mening van de bewoners gevraagd over
de Hoge Vuurscheweg. Voor meer informatie: kijk op de website van de
Contactcommissie.

