
 

 

S T I C H T I N G  W E L Z I J N  B E W O N E R S  
L A G E  V U U R S C H E  

Zaterdag 10 maart - NLDoet! 
Zaterdag 10 maart doet de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche weer mee aan de 

actie van het Oranjefonds, nl. NLDoet. Ditmaal vanaf locatie restaurant het Vuursche Bos, 

Dorpsstraat 25. Verzamelen om 10.00 uur met een kop koffie, dan diverse werkzaamheden 

in de omgeving van de Dorpsstraat. Om plm. 12.30 uur terug op Dorpsstraat 25 voor een 

broodje. Daarna werken tot ca. 15.00 uur.  

Vrijwilligers zijn van harte welkom! Aanmelden via de 

website welzijnbewonerslagevuursche.nl 

 

 
Donderdag 22 maart – Inloopmiddag Paasstukjes maken 
De inloopmiddag op donderdag 22 maart is eveneens bij restaurant het Vuursche Bos, 

Dorpsstraat 25.  Op deze middag staat centraal het maken van Paasstukjes i.v.m. de 

komende Paasdagen. Vanaf 13.30 uur kunnen we terecht voor deze middag. Einde hiervan 

om ongeveer 16.00 uur. Zoals altijd belooft dit een erg gezellige middag te worden. 

 

 

Zaterdag 24 maart - Palmpasen voor de jeugd 
Op zaterdag 24 maart organiseren wij voor de eerste keer een middag voor de jeugd i.v.m. 

Palmpasen. Aanvangstijd 14.00 uur in het dorpshuis “De Furs”. Opgeven hiervoor vóór 20 

maart kan via het contactformulier op onze website welzijnbewonerslagevuursche.nl.  De 

middag gaat alleen door bij voldoende deelname! 
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VOORJAAR 2018 STICHTING WELZIJN BEWONERS LAGE VUURSCHE 

 

 

Koningsdag vrijdag 27 april 
Het programma voor Koningsdag is bijna klaar, wij zullen u begin april hier verder over 

informeren! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Bibliotheek  
Iedere maandagavond (behalve op feestdagen) is de bibliotheek open van 19:00 – 19:30. 

Loop gerust eens binnen, het lenen van de boeken is gratis! 

 

 

Yoga en de kaartavond 
Oproep voor de yoga avonden op maandag en woensdag (tijden maandag 18.45 tot 

19.45 uur en woensdag 19.00 tot 20.00 uur) en voor de kaartavond op maandag (van 20.00 

uur tot plm. 22.30 uur).  

Beide activiteiten vinden plaats in het dorpshuis “De Furs”, iedereen is van harte welkom en 

ga eens een kijkje nemen! 
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