
Senioren in Westland genieten van film ‘Wad’ 
Maandag 18 februari hebben 230 senioren en vrijwilligers genoten van een speciale 
filmvoorstelling in theater De Naald. Deze bijeenkomst was mogelijk door een 
samenwerking tussen De Vereeniging en Stichting Vier het Leven. Beide initiatieven 
streven een gemeenschappelijk doel na, namelijk senioren (weer) laten genieten van 
mooie belevenissen.  
 
Vier het Leven en De Vereeniging 
Onbezorgd genieten van een theatervoorstelling, een concert of een film in de bioscoop. Stichting 
Vier het Leven maakt dit mogelijk voor senioren (65+) die dit niet meer zelf (kunnen) ondernemen. 
Ook De Vereeniging zet zich in voor deze doelgroep door een ontmoetingsplek te zijn voor senioren 
die graag iets willen ondernemen. Samen met WestlandTheater De Naald hebben deze twee mooie 
organisaties daarom de handen inéén geslagen en zijn senioren uitgenodigd voor de prachtige 
natuurdocumentaire ‘Wad’.  
 
‘Wad’ prachtig in beeld 
De film ‘Wad’, geregisseerd door Ruben Smit, gaat over het Waddengebied. De documentaire laat 
zien hoe ongelofelijk bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar dit unieke gebied op wereldschaal is. 'Wad' 
brengt het ecosysteem prachtig in beeld, van heel kleine organismen onder aan de voedselketen 
(zoals kiezelwieren en schelpdieren) tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond boven in de 
voedselketen. Na de filmvoorstelling konden de gasten genieten van een heerlijke lunch. Dit 
fantastische initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Rotary Westland, 
Kringloopwinkel Re-Sell 's Gravenzande, Westland Cultuurweb en De Vereeniging. Bovendien heeft 
de Waddenvereniging alle gasten en vrijwilligers een gratis exemplaar van het Wadden magazine 
aangeboden. 
 
De Vereeniging: voor ondernemende senioren 
Woont u in Westland en wilt u gezellig samen actief bezig zijn met anderen? Bij De Vereeniging 
ontmoet u mensen die net als u behoefte hebben aan gezelschap in een vertrouwde sfeer, zodat u 
samen leuke activiteiten kunt ondernemen. Ook kunt u tussen de middag warm eten in het 
restaurant van de verschillende locaties. Het aanbod van de activiteiten varieert van creatieve 
workshops tot lezingen, en van buitenexcursies tot spelletjes. Kortom: bijna alles is mogelijk bij De 
Vereniging. Komt u bij ons langs om kennis te maken? U bent van harte welkom! Kijk voor meer 
informatie en de locaties op www.devereenigingwestland.nl Bellen kan natuurlijk ook, 0174 – 
630358. 
 
Vier het Leven: samen uit, samen genieten 
Het was mooi om te zien dat deze senioren zo genoten van deze bijeenkomst. Bent u op leeftijd, en 
wilt u zich ook weer verbonden voelen met het leven? Dan is Vier het Leven misschien iets voor u!  
Door de inzet van vele vrijwilligers laat de stichting Vier het Leven senioren genieten van culturele 
activiteiten. De senioren worden thuis opgehaald door een vrijwilliger en samen met andere gasten 
genieten zij van een mooie middag/ avond uit. Na afloop worden de deelnemers weer veilig 
thuisgebracht. Ook senioren met een rollator of rolstoel zijn welkom. Hiervoor wordt aangepast 
vervoer gereserveerd als dat nodig is. Het programma en meer informatie kunt u vinden op 
www.4hetleven.nl  Of u kunt bellen met het landelijke telefoonnummer 035 - 24 51 56. 
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Noot redactie:  
Voor informatie over De Vereeniging kunt u contact opnemen met Esther Vreugdenhil, 0174-630358  
Voor informatie over Vier het Leven kunt u contact opnemen met Petra Wooning 06 589 06 333. 
 
 
 
 


