
Lang geleden zag ze de musical A Chorus Line op Broadway in New York. Eind 
december gaat Jetty Ulveling (88) uit Sittard-Geleen naar diezelfde musical, nu 
in haar eigen woonplaats. Met dank aan de Stichting Vier het Leven, vertelt ze. 
“Ik verheug me er nu al op!”
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NAAR HET THEATER DANKZIJ 
VIER HET LEVEN

Ik heb echt een band gekregen 
met de vrijwilligers en ken ook 
al andere deelnemers

De Stichting Vier het Leven (zie kader) is vanaf 2013 
actief in Sittard-Geleen. Vrijwilligers van deze stichting 
begeleiden mensen naar Stadsschouwburg De Domijnen 
of het Podiumkerkje in Grevenbicht. Zij gaan mee naar 
de voorstelling en brengen mensen ook weer thuis. 
Jetty Ulveling is een trouwe gast, die elk theaterseizoen 
verschillende voorstellingen bezoekt. Van muziek tot 
toneel. “Ik houd van het theater. Van de hele entourage, 
die mooie entree. En het is er gezellig. In de pauze en 
na afloop drinken we altijd wat samen. Ik heb echt een 
band gekregen met de vrijwilligers en ken ook al andere 
deelnemers”, vertelt ze.

Gemiddeld gaat er per drie gasten één vrijwilliger mee. 
Voor hen zijn stoelen gereserveerd op plaatsen die 

makkelijk bereikbaar zijn. “Heel prettig is dat. Ik ben slecht 
ter been en kan ook niet meer alleen naar het theater. 
Maar dankzij de vrijwilligers lukt dat gelukkig nog wel.” 
Vooraf spreekt de stichting met de theaters af

 welke voorstellingen ‘Vier het Leven’ kan bezoeken. Dat is 
in Sittard-Geleen dit jaar een zeer gevarieerd aanbod van 
veertig voorstellingen. Jetty Ulveling bezoekt er zes. “Ik 
kan iedereen aanraden om dit ook te doen.”

“Ik verheug 
me er nu al 
op!”

De workshop is op 24 november van 13.30 uur - 17.00 
uur in Wijkcentrum De Linde, Hyacinthenlaan 33 in 
Geleen.

Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen 
met Arthur Nijsten: 
06 512 53 469 of anijstenkbo@hotmail.com.
 
Graag uiterlijk voor 1 november aanmelden. 

Ontdek je TALENT(en)…en word vrijwilliger 
bij de KBO!
Bij de KBO zetten zich veel vrijwilligers in om het leven van 
senioren te veraangenamen. Zij behartigen de belangen 
van de ouderen, geven advies en informatie en organiseren 
allerlei activiteiten. Zoals de verschillende activiteiten rond 
de Dag van de Ouderen in oktober. 

Wilt u misschien ook uw talenten inzetten bij de KBO? Meld 
u dan aan voor de gratis workshop: ‘Ontdek je talenten’. 
Het talentenspel helpt u te ontdekken waar u goed in bent 
en wat u met veel plezier doet. Zo vindt u vrijwilligerswerk 
dat echt bij u past. Na afloop kunt u ook andere vrijwilligers 
van de KBO-afdelingen ontmoeten.

Gaat u ook mee?
Bent u op leeftijd en komt u weinig 
buiten de deur? Ga dan met ons 
mee! Stichting Vier het Leven 
organiseert film, theater-, museum- 
en concertbezoeken voor ouderen 
(vanaf 65 jaar). Geniet met een klein 
gezelschap van een heerlijke middag 
of avondje uit. Wij begeleiden u 
persoonlijk van deur tot deur. 
Want samen uit is samen genieten! 
U vindt de informatie over 
programma, entreeprijzen en 
aanmelden op www.4hetleven.nl of u 
kunt dit opvragen via tel. 035-5245156.

Programma 'Vier het leven'
Komende maanden staan in Sittard-
Geleen de volgende voorstellingen 
op het programma:

30 november:  
Gé Reijnders en Syb van der Ploeg

16 december:  
Komedie van John van Eerd

17 december: 
Voorstelling rondom Toon Hermans

20 december: 
Musical A Chorus Line

25 februari: 
 Vasteloavendconcert van het 
Philharmonie Zuidnederland

12 maart: 
 Zangeres Mirusia (bekend van haar 
optredens bij André Rieu)
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