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BIBLIOTHEEK – VANAF MAANDAG 3 SEPTEMBER 

Maandag 3 september gaat de bibliotheek 

weer op. Iedere maandagavond is de 

bibliotheek open van 19.00 uur tot 19.30 uur in 

het dorpshuis “De Furs”. Kom eens langs, voor 

de kosten hoeft u het niet te doen: het lenen is 

gratis!  

 

BROCANTEMARKT – ZONDAG 9 SEPTEMBER 

Zondag 9 september is er voor de tweede keer 

de antiek- en brocantemarkt. Ruim 50 

gespecialiseerde handelaren en verzamelaars 

in antiek, curiosa en brocante uit heel 

Nederland etaleren, presenteren en verkopen 

hun mooiste stukken in de Dorpsstraat (die dan 

ook 9 september zal zijn afgesloten).  

De mooie Stulpkerk zal tussen 14:00 -16:00 uur opengesteld zijn voor bezichtiging. 

 

BURENDAG 2018 – ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche organiseert ook dit jaar op burendag 

(zaterdag 22 september) een midgetgolftoernooi voor de bewoners van Lage Vuursche 

welke uiteraard plaats zal vinden op de mooie midgetgolftuinen hier in Lage Vuursche. 

Het programma 

Om 18:00 uur zal er gestart worden. Na het toernooi vindt de prijsuitreiking plaats in het 

dorpshuis met aansluitend een borrel & bittergarnituur. 

De stichting biedt de bewoners dit toernooi (met dank aan de midgetgolftuinen), 

bittergarnituur en de eerste twee drankjes aan. Deelname is dus gratis.  

Als u wilt meedoen aan dit midgetgolf toernooi, dan graag voor maandag 17 

september bijgaand inschrijfformulier ingevuld inleveren op Dorpsstraat 21 of 26a. U 

kunt zich natuurlijk ook opgeven via de website van de 

stichting: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 

Let op: bij slecht weer zal het toernooi niet doorgaan! 

 

http://www.welzijnbewonerslagevuursche.nl/


 

 

 

 

 

 

INLOOPMIDDAG – DONDERDAG 27 SEPTEMBER 
Met een breed repertoire aan Zeemansliedjes en 

shanty’s staat dit piratenkoor klaar om op 

donderdag 27 september a.s. een mooie 

middag te verzorgen in het dorpshuis. 

Het dorpshuis is open vanaf 13.30 uur, de middag 

begint om plm. 14.00 uur met een pauze om 

14.45 uur en een geschatte eindtijd van ca. 15.45 

uur. De entreeprijs bedraagt € 3,00. Hiervoor gaat 

u genieten van een mooie middag met veel meezing liedjes. Zoals gewoonlijk is er 

natuurlijk een lekkere kop koffie of thee met wat lekkers. 

 

ZET ALVAST IN DE AGENDA! 
 

In de maanden na september organiseert de Stichting nog een inloopmiddag op 25 

oktober, Sint-Maarten zal op 10 november worden gevierd. Het grote Sinterklaasfeest 

zal zaterdag17 november plaatsvinden (na de intocht op televisie) en de Kerst 

inloopmiddag zal dit jaar op 18 december zijn. 

 

 
 

www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 


