
Stichting Vier het Leven werd
twaalf jaar geleden opgericht door
twee vriendinnen die merkten dat
ouderen nog graag uitgaan, maar
dat vaak niet meer zelf kunnen re-
gelen. Het initiatief was zo suc-
cesvol dat de twee het al snel niet
meer samen konden bolwerken.
Daarom werd de stichting in het

leven geroepen. Inmiddels zijn lan-
delijk 1.700 vrijwilligers actief die
per keer drie ouderen meenemen
naar een theatervoorstelling, con-
cert, film of museum. De ‘gasten’
worden thuis opgehaald waarna
een compleet door de vrijwilliger
verzorgde avond of middag volgt.
Samen regelen ze 20.000 uitjes

per jaar. De doelgroep is 65-plus,
maar in de praktijk zijn de deelne-
mers vaak 75 jaar en ouder. Zij be-
talen een arrangementsprijs, inclu-
sief kaartje en vervoer. 
� Opgave gaat (vanaf het najaar
voor Rijssen-Holten) via het 
landelijke nummer 035-5245156.
Meer info: www.4hetleven.nl
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Mariëtte Cellarius
Rijssen

S
tel je bent kunst- en
cultuurliefhebber en
in het verleden heb je
menig bezoek ge-
bracht aan museum en

theater. Op je 65ste ben je mis-
schien nog fit genoeg om op eigen
gelegenheid een dagje of avondje
uit te gaan, maar naarmate de leef-
tijd vordert en de gebreken komen,
wordt dat steeds lastiger. In de
auto stappen en naar een theater
rijden voor een mooie voorstelling
heeft op je 80ste vaak heel wat voe-
ten in de aarde en bovendien is het
kringetje van mensen die je hel-
pen klein geworden. Het is dan
makkelijker om niet meer te gaan. 
Ouderen in de gemeente Rijs-
sen-Holten die met dit probleem
worstelen, kunnen vanaf dit najaar
voor een avondje theater een be-
roep doen op de Stichting Vier het
Leven.  Margot Dopheide, regio-
coördinator Overijssel van de
stichting, heeft contact gezocht
met het  Parkgebouw Rijssen om
een speciaal programma samen te
stellen. „Het Rijssense theater
heeft grote betrokkenheid met de
inwoners”, vertelt zij. „Ze merken
het wanneer een oudere bezoeker
niet meer komt en ze gaan hem
dan desnoods zelf ophalen. Dat is
toch prachtig!”
Die instelling sluit naadloos aan
op de visie van Stichting Vier het
Leven die er ook voor wil zorgen
dat ouderen nog naar culturele ac-

tiviteiten gaan. „Onze vrijwilligers
bezorgen mensen die altijd naar
het theater gingen en het niet
meer durven of kunnen, een
avondje uit. Ze worden twee dagen
van te voren gebeld door de gast-
vrouw of -heer om te vertellen hoe
laat ze worden opgehaald. De vrij-
williger neemt in principe drie
mensen mee naar dezelfde voor-

stelling waarbij deze alles regelt;
van vervoer tot koffie of thee. De
ouderen zitten gezellig bij elkaar.”  
De ervaring is dat mensen er
echt naar uitkijken. „Ze vinden het
heel erg fijn dat ze worden opge-
haald en een speciale behandeling
krijgen. Een gast zei na afloop: ‘Ik
voelde mij de koningin’, nou daar
krijg ik helemaal de rillingen van.
Zo mooi. De stichting heeft onder-
zoek gedaan naar het effect. Men-
sen voelen zich er blijer door en
gezonder. Ze komen beter in het
leven te staan en hebben iets om
over te praten. Het is echt een ver-
rijking. Theater kan je erg inspire-
ren en motiveren.”
Het programma voor Rijssen en

Holten is nog niet klaar maar Karin
Bloemen, Rob de Nijs en Daniël
Lohues komen in elk geval. „We
zijn nog in overleg met het Parkge-
bouw. We houden er rekening
mee dat onze doelgroep vaak niet
tegen harde muziek kan en dat er
niet te veel moet worden gespro-
ken. Dan haken ze vaak af. We zien
dat klassieke muziek aanslaat. Mu-
ziek is sowieso makkelijker te vol-
gen op die leeftijd.”
Zelf werkt Margot Dopheide
nog maar kort voor de stichting.
„Ik kwam toevallig de vacature te-
gen en dacht meteen deze baan is
voor mij omdat ik er volledig ach-
ter sta. Laatst kwam er een brief
binnen bij het hoofdkantoor van
een mevrouw uit Amsterdam die
mee is geweest naar een museum.
Ze was er zo gelukkig mee. Wij
kunnen ons bijna niet voorstellen
hoe lastig het kan zijn. Misschien
alleen als je een keer ziek bent ge-
weest, dan weet je hoe afhankelijk
je kunt zijn.”
Margot Dopheide verwacht dat
net als in de rest van het land ook
in Rijssen en Holten genoeg vrij-
willigers zijn te vinden die als
gastheer of -vrouw willen optre-
den. „Het geeft voldoening als je
de gasten zo ziet stralen en boven-
dien hebben ze een avondje uit. Ze
bezoeken ook de voorstelling.”
Het project is inmiddels aange-
meld bij de vrijwilligerscentrale
en wordt op de site aangekondigd.
Bovendien staat de stichting op 2
september op de vrijwilligers-
markt in Holten.

Ouderen in Rijssen-Holten die dat zelf niet meer kunnen
organiseren, krijgen de kans om weer een gezellig avondje uit te
gaan. Dankzij Stichting Vier het Leven en Parkgebouw Rijssen. 

Opbrengst kinderboek
‘Vrij Zijn’ naar
organisatie War Child
Het kinderboek Vrij Zijn van An-
nemieke Beukenkamp uit Holten
is in korte tijd geheel uitver-
kocht. De opbrengst van deze
eerste druk van 200 boeken
gaat naar War Child.

HOLTEN Annemieke Beuken-
kamp schreef een kinderboek over
vrijheid bekeken door de ogen van
een Nederlands en een Syrisch
meisje, dat naar Nederland vlucht.
Ze werd geïnspireerd toen ze in de
kerstvakantie van 2015 vrijwilli-
gerswerk deed bij de opvang van
vluchtelingen in Hellendoorn. 
Binnen twee maanden verkocht
ze alle 200 boeken van haar eerste
druk. Dat de opbrengst naar War
Child gaat, vindt ze vanzelfspre-
kend. „Over de hele wereld leven
miljoenen kinderen in oorlogssitu-
aties. War Child heeft veilige plek-
ken gemaakt, waar oorlogskinderen
kunnen spelen en leren. Met de op-
brengst van 1.000 euro kan War
Child psychosociale hulp bieden
aan twintig kinderen, die uit een
oorlogssituatie komen, zodat ze een
stapje kunnen zetten in de richting
van hun dromen. Want iedereen
heeft het recht om vrij te zijn en
zonder angst te kunnen leven”, zegt
Annemieke Beukenkamp.
De Holtense schrijfster gaf haar
eerste boek geheel in eigen beheer

uit. Of er nu een tweede druk komt?
„Ik wil eerst even goed kijken hoe
ik verder ga. Want ik zit erover te
denken om ook lesmaterialen te
ontwikkelen, een presentatie voor
het digibord te maken, zodat basis-
scholen dit kunnen gebruiken voor
lessen over vrijheid, oorlog, tole-
rantie en vluchtelingen.”
Ze heeft ideeën en plannen ge-
noeg. „Maar ik weet helemaal niet
of ik dat allemaal zelf kan bekosti-
gen of dat er instanties zijn die er
wel heil in zien om dit uit te gaan
geven. Ik moet dat nog  nagaan. Het
zou in elk geval mooi zijn als er een
vervolg uit voorkomt.”
Ze heeft enorm veel positieve en
leuke reacties gehad op haar eerste
boek en alle publiciteit, onder meer
in deze krant, daarover. „Dan zit je
bij de kapper en zeggen mensen:
hé, bent u niet die kinderboeken-
schrijfster?”, zegt ze lachend.
Maar ook serieuze complimen-

ten vielen haar ten deel. „Van men-
sen uit het onderwijs die het boek
voorlezen en het bijna niet droog
houden. Maar ook van ouders en
grootouders. Vooral die laatste leef-
tijdscategerie staat  dichter bij de
Tweede Wereldoorlog dan wij. Ze
vinden het erg belangrijk om hun
kleinkinderen de boodschap van
vrede, vrijheid en tolerantie mee te
geven”, aldus de schrijfster.

� Annemieke Beukenkamp met haar kinderboek Vrij Zijn waarvan
de opbrengst naar War Child gaat. FOTO BERT KAMP

Het geeft
voldoening als je
de gasten zo ziet
stralen
— Margot Dopheide

OUDEREN AVONDJE UIT

De buitenbaden van Het Ravijn
blijven mogelijk langer open dit
seizoen. De sluiting is gepland
op 3 september na de Strong-
manRun, maar bij  mooi weer
gaat het bad weer open. Jaarlijks
wordt het buitenseizoen afge-
sloten met de StrongmanRun en
het baas- en hondzwemmen. De
buitenbaden maken vanaf de
eerste editie onderdeel uit van
de obstaclerun. Vorig jaar  was
het weer in september nog uit-
zonderlijk mooi. „We kregen
daarom verzoeken om de baden
langer open te stellen”, zegt wet-

houder Johan Coes. Maar door
de duizenden met modder be-
dekte deelnemers was het water
sterk vervuild. 
Coes heeft overleg gevoerd met
de organisatie van de Strong-
manRun en daar is uitgekomen
dat de SMR-deelnemers dit jaar
alleen door het middeldiepe
bassin gaan. Voordat ze daar in
mogen springen, moeten ze
eerst een obstakel met water-
containers nemen. Op deze ma-
nier wordt het bassin minimaal
vervuild, waardoor  de buiten-
baden open kunnen blijven.

NIJVERDAL

Buitenbaden Het Ravijn blijven
bij mooie nazomer langer open

RIJSSEN/NEW YORK

Doctoraat Kirsten
Kuipers in New York
De oud-Rijssense Kirsten Kuipers
(28) heeft haar doctoraat behaald
in New York. Kuipers groeide op in
Rijssen en doorliep het vwo op De
Waerdenborch in Holten. Toen al
vond ze vakken als biologie en La-
tijn interessant. Ze studeerde bio-
medische wetenschappen aan de
Universiteit van Utrecht. Na haar
afstuderen in 2012 begon ze aan
het Radboudumc aan haar pro-
motieonderzoek en liep ze stage
aan de universiteit in San Diego.
Het onderzoek bracht haar ook
naar New York. Nu doet ze onder-
zoek naar pneumokokken bij kin-
deren. Deze bacterie kan hersen-
vliesontsteking veroorzaken.

Al 20.000 uitjes per jaar verzorgd avondje uit

� Kirsten Kuipers behaalde ’t doctoraat in New York. FOTO FAMILIE KUIPERS
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� Margot Dopheide van
Stichting Vier het Leven
heeft het Parkgebouw
Rijssen benaderd voor
samenwerking. „Ze zijn
hier erg betrokken bij de
inwoners.” FOTO LENNEKE LING-

MONT

Directeur John Olde Olhof van
woningcorporatie Reggewoon
verwacht dat in het tweede
kwartaal van volgend jaar kan
worden begonnen met de bouw
van 24 huizen aan de Karel
Doormanweg. Ze komen op de
plek waar nu nog twintig twee-
onder-een-kapwoningen staan. 

NIJVERDAL Deze verouderde se-
niorenwoningen maken plaats voor
acht blokjes van drie woningen.
Reggewoon en bouwbedrijf Dura
Vermeer hebben de omwonenden
geïnformeerd over de nieuwbouw-
plannen. „Ze waren vooral be-
nieuwd hoe de straat eruit komt te

zien en hoe het met de overlast tij-
dens de werkzaamheden is ge-
steld”, aldus directeur Olde Olthof
van Reggewoon. De Karel Door-
manweg blijft autoluw en het
groene, parkachtige karakter blijft
behouden. „We hebben de aanwe-
zigen eveneens verteld dat het be-
stemmingsplan nog moet worden
aangepast, omdat we vier extra hui-
zen realiseren en hier blokken van
drie in plaats van twee neerzetten.
Omwonenden kunnen daartegen
natuurlijk bezwaar maken, maar
gezien de prettige sfeer en positieve
reacties verwacht ik dat eerlijk ge-
zegd niet.”
Het Hellendoornse college van

burgemeester en wethouders heeft
zich gebogen over de noodzakelijke
herziening van het bestemmings-
plan en is in principe bereid hieraan
medewerking te verlenen. Van-
wege de geringe afstand tussen de
nieuwe woningen en de tennishal
aan de Piet Heinweg mogen bij de
huizen aan die kant geen ‘geluids-
gevoelige ruimtes’ als een slaapka-
mer op de verdieping komen.
Als er geen bezwaren komen dan

denkt Reggewoon in februari met
de sloop van de huidige woningen
te kunnen beginnen. De acht blok-
jes van drie woningen  worden dan
naar verwachting eind 2018 opgele-
verd.

Sein voor bouw 24 woningen aan
Karel Doormanweg bijna op groen

RIJSSEN Het Parkge-
bouw Rijssen houdt
dinsdag 4 juli een Senio-
renmiddag. Inwoners
van de gemeente Rijs-
sen-Holten van 80 jaar
en ouder krijgen die
middag een gevarieerd
programma voorge-
schoteld. Zij kunnen ge-
nieten van jaren 50-mu-
ziek, een mini-concert
van het Vocaal Ensem-
ble Twente Zangers,
maar er is ook tijd voor
gezellig bijpraten. De ou-
deren krijgen bovendien
te horen wat de Stich-
ting Vier het Leven voor
hen kan betekenen.
Na de Seniorenmiddag
tijdens het eeuwfeest
van het Parkgebouw in
2014 kwam vaak het
verzoek om dit nog eens
te organiseren. Dankzij
de bijdrage van Busi -
ness  club Bij De Tijd
(2.500 euro) en de WAK
(Week van de Amateur-
kunst) is de bijeenkomst
voor ouderen gratis.
� De Seniorenmiddag
duurt van 14.00 tot on-
geveer 17.00 uur. Er is
ruimte voor ongeveer
150 personen. Opgeven
voor 28 juni via
info@parkgebouw.nl of
tel.  0548-544140.

Opnieuw
bijeenkomst
senioren in
Parkgebouw
Rijssen

‘Ik voelde mij net
de koningin’

� Een beeld van de wijze waarop de nieuwe woningen in hun omge-
ving worden ingepast. ARTIST’S IMPRESSION REGGEWOON


