
Samen uit, samen genieten!

Samen uit, samen genieten!
Geniet u ook graag van een mooie theatervoorstelling?
Dan nodig ik u van harte uit om met ons mee te gaan!

De stichting Vier het Leven  start, in samenwerking met Punt Welzijn en 
het Munttheater nu ook in Weert! Vorig jaar zijn we begonnen in 
Maastricht en Parkstad Limburg. Dit voorjaar in Sittard-Geleen. In Weert 
starten wij dit jaar met de eerste voorstelling op 22 oktober. Bekijk onze 
site voor het hele programma!

Ouderen worden thuis opgehaald door een theaterliefhebber van Vier het 
Leven en samen met anderen geniet u van een prachtige voorstelling. Na 
afloop wordt u weer thuis gebracht. Het gaat om ouderen die niet meer 
alleen naar het Theater kunnen of willen gaan. Niet in staat om met eigen 
auto of bus bij de schouwburg te komen, geen zin meer hebben in de rij 
voor garderobe of koffiebalie  of het gewoon niet meer prettig vinden om 
alleen te moeten gaan.

Samen met het theater maak ik een programma. We kijken naar iets met 
toneel, dans, muziek… van alles wat! De mensen die willen deelnemen, 
kijken wat er van hun gading bij is, tekenen daarvoor in en betalen 
gewoon hun kaartje, hun consumpties en een gedeelte van de 
vervoerskosten. Want u wordt op de betreffende avond thuis opgehaald 
en weer voor de deur afgezet door een aardige vrijwilliger. Samen met 
anderen geniet u van een geweldige avond! 

Wanneer u denkt: ik wil wel zo’n vrijwilliger zijn, kan dat ook. Voorwaarde
is dan dat u een auto hebt met vier deuren en het fijn vindt om samen 
met anderen naar het Theater te gaan. U zorgt ervoor dat de drie mensen
die u ophaalt, een fantastische avond hebben. 

Doel: mensen die gewend zijn geweest naar het Theater te gaan en daar 
dus ook het geld voor (over) hebben, in staat te stellen, ook nu ze alleen 
zijn of minder goed ter been zijn, toch van deze uitjes te kunnen blijven 
genieten.

Bent u zo’n deelnemer of wilt u dit graag als vrijwilligerswerk gaan doen? 
Of wilt u eerst meer informatie? 
Vier het Leven: 035 – 52 45 156,   info@4hetleven.nl     www.4hetleven.nl

Regiocoördinator Limburg:     Nelleke de Kruik    
 06 38 25 42 36
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