
		
 

 
Sinterklaas 
Zaterdag 18 november ontving Lage Vuursche Sinterklaas en vele pieten. Voor het verslag van 
die gezellige dag én foto’s: kijk op onze website (www.welzijnbewonerslagevuursche.nl) 
 
Inloopmiddag 19 december  
Op dinsdagmiddag 19 december 2017 is er weer een inloopmiddag voor ouderen in het dorpshuis “De Furs” te Lage Vuursche. 
Een optreden van het Goois Ouderen Koor uit Hilversum staat al vele jaren garant voor een geweldige opwarmer voor de 
Kerstdagen. Het repertoire is zeer divers: musical, operette, klassieke en religieuze liederen, in het Nederlands, maar ook in 
het Duits, Italiaans, Latijn en zelfs Russisch. Ze spreken niet al deze talen, maar zingen lukt prima. Het repertoire voor deze 
middag zal hoofdzakelijk bestaan uit kerstliederen in diverse talen. 

Het koor is opgericht in 1984. Sinds 2012 is mevrouw Alexandra d’Espinoza dirigent. Zij is 
afkomstig uit Argentinië en klassiek zangeres, zangpedagoge en koordirigente. Studeerde 
aan diverse universiteiten in Argentinië en Amerika. Ook volgde zij een studie in Den Haag 
aan het Koninklijk Conservatorium. Momenteel begeleidt ze drie koren en is zangdocente. 

 
Het dorpshuis is dinsdagmiddag 19 december a.s. vanaf 13.30 uur open en de middag begint om ongeveer 14.00 uur en eindigt 
om plm. 16.00 uur. De entreekosten bedragen € 3,00 per persoon en hiervoor krijgt men een prachtige middag en tevens een 
kop koffie of thee met wat lekkers erbij. 

Game avond 18 januari 
18 januari organiseren wij weer een game avond. Dit keer spelen wij met een aantal PS4’s en ook met de PSVR! Opgeven kan 
via onze website: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl Graag voor 1 januari opgeven!!  

Activiteiten 2018 
Ook in 2018 zal de stichting weer vele activiteiten blijven organiseren: inloopmiddagen, Koningsdag, game avond, Sint-
Maarten, Sinterklaas om er maar een paar te noemen. Daarnaast zullen wij ook betrokken zijn bij o.a. de brocante markt in 
september en nog een paar nieuwe activiteiten waar wij binnenkort over zullen berichten! 

Zet alvast in de agenda 
De jaarlijkse nieuwsjaarreceptie in het dorpshuis zal 9 januari plaatsvinden. Verdere informatie volgt nog….. 

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. 

Wij wensen je fijne feestdagen! 


