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Samen uit en samen genieten
met Stichting Vier het Leven
Door Linda Meijer
Hengelo - Stichting

Vier
het Leven werd in 2005
opgericht door Helma van
Heerikhuize en Annerieke
Vonk. Een lokaal initiatief
dat is uitgegroeid tot een
landelijke organisatie, die
sociaal culturele arrangementen verzorgt voor duizenden ouderen door heel
Nederland. Vier het Leven
groeit hard. Van zeshonderd
ouderen in 2006, verwachten ze in 2015 meer dan
20.000 deelnames.
Maatwerk
De kracht van Vier het Leven zit in het maatwerk, de
persoonlijke aandacht en
het wegnemen van drempels. De vrijwilligers spelen
hierin een cruciale rol. Eén
van deze vrijwilligers is de
68-jarige Christien Haxe, die
ondanks haar pensioengerechtigde leeftijd weigert om
achter de geraniums te gaan
zitten. “De hele dag stilzitten en niks doen is niets voor
mij. Ik zit nog in een bestuur,
werk nog een dag bij de VVV
in Tubbergen en bij de Landgoedwinkel Twickel”. Enkele jaren geleden kwam ze
in contact met Anita Stroot
(contactpersoon 4HL Overijssel – red.) Zij kon wel wat
hulp gebruiken en sindsdien

zet Christien zich geheel
vrijblijvend in voor deze
stichting. “Ik doe diverse
pr-activiteiten en ben nu bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een modeshow bij
Roetgerink te Enter.”
Het principe van Vier het Leven is simpel. Senioren kunnen zich eenmalig aanmel-

Senioren bezoeken
gezamenlijk
Film, theater en
concerTen
den bij het hoofdkantoor in
Hilversum, waarna ze twee
keer per jaar een programma
krijgen opgestuurd met alle
beschikbare voorstellingen
en activiteiten in hun omgeving; daarna is een belletje genoeg. Ze betalen 15
euro bovenop de kaartprijs
en vanaf dan wordt alles
voor ze geregeld. De stichting zorgt voor vervoer, eersterangs kaarten, drankjes,
garderobe en gereserveerde
tafels in de pauze.
“Mensen die een hoge leeftijd bereiken zitten veelal
thuis. Vier het Leven brengt
hen weer in contact met activiteiten die het leven de
moeite waard maken”, aldus
Christien. “Ik sta elke ochtend om zeven uur op, kan
nog prima uit de voeten en

Stichting Vier het Leven bezorgt ouderen een heerlijk middagje of avondje uit, inclusief
persoonlijke begeleiding. Gezocht worden Hengeloërs die mee willen.

heb een rijk sociaal leven,
maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.”
Vier het Leven heeft de officiële ANBI status (Algemeen
Nut Beogende Instelling),
heeft geen winstoogmerk en
is dus compleet afhankelijk
van bijdragen van anderen.
Deze donaties maken het
voor grote groepen ouderen
mogelijk om weer eens écht
uit te gaan en samen te genieten. Oudere Hengeloërs
kunnen ook zelf vrijwil-

liger worden en een kleine
groep ouderen (max. drie)
persoonlijk begeleiden naar
voorstellingen. Gedurende
het uitstapje biedt de vrijwilliger de ondersteunende

arm en warme gezelligheid
die nodig is om samen te
genieten van een heerlijke
middag of avond.



Zie www.4hetleven.nl

Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en
concertbezoeken voor ouderen. Genieten van een heerlijke middag of avond uit in klein gezelschap inclusief
persoonlijke begeleiding van deur tot deur. Ook belangstelling en wil je je gratis laten inschrijven? Stuur dan
een mailtje naar info@4hetleven.nl of bel 035-524 51 56.

Gratis
voetanalyse
bij Velthuis

Hengelo - Velthuis schoenen

houdt samen met Fitflop op
vrijdag 1 mei een testdag om
de Fitflop slippers te testen.
Een specialist van het bedrijf Fitflop is deze dag aanwezig bij Velthuis schoenen
en zal door middel van een
drukplaat aantonen wat een
Fitlop zool voor de klant
kan betekenen. Velthuis
schoenen werkt al jaren
met Fitflop. De zaak zal de
nieuwe collectie tonen en de
klanten mogen ze testen. De
collectie bestaat uit damesen herenmodellen en elke
zool beschikt over microwobbleboard, die de druk
op de voetzool verspreid en
de hele dag garant staat voor
een buitengewoon comfort.
Nieuwsgierig? Kom dan op
1 mei tussen 10.00 en 16.00
uur naar Velthuis schoenen
aan de Wemenstraat 57.

Oranje Fonds
Collecte
Hengelo - Deze week (tot en

met zaterdag 2 mei) gaan
twee organisaties in de gemeente Hengelo op pad voor
de eerste landelijke Oranje
Fonds Collecte. Zij bellen
aan bij 6.115 voordeuren.
De helft van het opgehaalde
bedrag is voor de collecterende organisatie. De andere helft kent het Fonds
toe aan sociale initiatieven
in dezelfde provincie. Zo
blijft al het opgehaalde geld
dichtbij.

VOORJAAR!

Volop bomen en planten leverbaar tegen scherpe prijzen

Ga veilig op vakantie!
BOVAG beurt € 155,=
U kunt ons vinden achter gerridzen bouwmaterialen.

Tevens uw adres voor camper onderhoud en Apk. En voor schade herstel door BOVAG en FOCWA erkend.
• Van der Linden
• Seizoensweg 6
• Enschede 7532 SL
• Telefoon: 053-4610977
• info@caravanencamperonderhoud.nl
• www.vanderlindencaravan.nl
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Bomen
Heesters
Coniferen
Vaste planten

Wij kunnen de beplanting voor uw tuin
samenstellen en bij u thuis uitzetten.
Tuincentrum Hans Balk
Pruisische Veldweg 220
7552 AE Hengelo
074-2427979
06-53697705

Servicepunt

MIDSEASONSALE
MID

Kijk op onze webshop
voor de actuele prijzen!

15% korting op heel veel
voorjaars-schoenen!
Tot 70% korting
op restanten!
m.u.v. andere acties

Oostwal 6, Oldenzaal, T 0541-537011 - www.schoenmaker-voetcomfort.nl
Maandag van 13.00-18.00 - Dinsdag t/m donderdag van 9.30-18.00 - Zaterdag van 9.30-17.00
Vrijdag koopavond van 9.30-21.00 - kijk voor koopzondagen op onze website
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