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Houten

Want met pensioen gaan is geen
synoniem voor thuis te gaan zitten
niks doen, zegt de Houtense
Wanda de Jong. Zij staat aan de
wieg van het platform voor jonge
pensionado’s dat sinds enkele
maanden in Houten vorm begint
te krijgen.
De Jong: ,,Je hebt als jonge pen-

sionado kennis, je hebt levenser-
varing, je hebt de tijd, je hebt nog
de energie, en je wilt het graag een
beetje gezellig hebben. Hoe leuk
en nuttig is het dan elkaar op te

zoeken en samen dingen te doen
en te organiseren voor anderen?’’
Het platform vergadert bij haar

thuis. Dat het deze ochtend alle-
maal dames zijn, geeft een licht
vertekend beeld: er zijn een paar
mannelijke pensionado’s die mee-
doen, maar die zijn met vakantie.
Gelijk maar een misverstand

wegnemen: het is niet zo dat het
platform zich richt op eenzame
ouderen, met de bedoeling hen uit
een isolement te halen. Toos
Luykx: ,,Het gaat ons om de gezel-
ligheid door samen dingen te
doen, waarmee we tegelijk een
netwerk opbouwen in de eigen

wijk. Als je over tien of twintig
jaar écht oud bent, dan ken je
mensen in je eigen buurt op wie je
een beroep kunt doen.’’
Het platform kan ondertussen

ook rekenen op ambtelijke onder-
steuning. Wie straks in Houten 63
jaar wordt, krijgt een brief van de
gemeente in de bus waarin hij of

zij wordt gewezen op het bestaan
van het platform.

Pubers
,,De dames aanwezig hebben ge-
werkt in het onderwijs, de zorg,
het vrijwilligerswerk. Luykx: ,,Als
iemand een idee heeft voor een ac-
tiviteit in de wijk, waarom dan

niet een beroep op ons gedaan?’’
Koot & Bie bedachten ooit de

term ‘oudere jongeren’. Wanda de
Jong heeft het over ‘de pubers bin-
nen de groep ouderen’. ,,Wij heb-
ben geen speelplein. Wij moeten
dat voor onszelf organiseren. Die
functie moet straks het platform
voor Houten hebben.’’

Pensionado’s
barsten nog
van ambitie 

‘Pubers op leeftijd’ richten platform op en willen wat betekenen in Houten

Ze heten Toos, Anneke, Woutje, Margreet, Joke,

Anneke en Wanda, wonen in Houten en voelen

zich actieve, jonge pensionado’s. En ze barsten

van de ambitie.

▲ De leden van het Houtense platform-in-oprichting voor jonge pensionado’s, met v.l.n.r. Wanda, Joke,

Woutje, Margreet, Toos en Anneke. FOTO RICARDO SMIT


