REPORTAGE Pannenkoeken vallen goed in de smaak <, e ^LL0

Ouderen eten samen in Het Knooppunt
HOOGEVEEN - Ruim 30
graden was het woensdag
en toch vielen de ouderen
uit de Verzetsbuurt aan op
de pannenkoeken die werden geserveerd. Eén keer in
de twee maand wordt er samen gegeten in buurthuis
Het Knooppunt. Met succes. Steeds meer buurtbewoners van 60+ geven zich
op. 'Ik moest wel even over
een drempel heen, maar ik
vind het hartstikke gezellig.'
Henriëtte Meppelink

In de tent die voor het buurthuis
staat zijn de koks druk bezig met
het bakken van de pannenkoeken.
Aan beleg geen gebrek: naast na- Wollie Pastoor (links) en Beekje Klunder vinden de pannenkoeken heerlijk.
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turel kunnen de eters ook kiezen
voor spek, kaas en rozijnen. De koks zienus enthousiast. 'Het is een leu- niet of het leukzou zijn. We gaan nu dat doet het. De groep wordt steeds
staan te zweten achter de pannen, ke manier om buurtbewoners te iedere keer.' Beekje en Wollie genie- groter en ik zie regelmatig nieuwe
maar bakken met plezier de pan- leren kennen. Iedere keer zit ik aan ten. 'De pannenkoeken zijn heer- gezichten,' vertelt organisator Marja
nenkoeken,
k
een andeie tafel. lijk. Van mij mogen ze dit iedere Koekoek.
Ik ga zitten waar weekwel doen,' zegt Wollie lachend.
Een eter van het eerste uur is GusEr staat al een
Naast naturel
plek is. Zo weet 'Ik vind het hartstikke gezellig.'
ti van der Sleen (89). Zij woont niet
lange rij te wacheen gegeten. Tïnie (70) en
Het gezamenlijk eten is een initi- in de Verzetsbuurt, maar eet wel alkunnen de eters ook jevenopmoment
wie atiefvan de Smederijen samen met tijd mee. 'Ik ken veel vrouwen uit de
Gezienus Lowijs,
wie is. Ik vind dit de buurtvereniging. 'We zijn hier- buurt en vind het hartstikke leuk om
Beekje Klunder
kiezen voor spek,
initiatief een po- mee gestart in 2013. We hielden hier samen te eten. We hebben het
(78), Wollie Passitief punt van de toen een kerstbrunch en dat was altijd gezellig met elkaar toch Hiltoor (63) en Wolkaas en rozijnen
buurt. Hiermee een groot succes. Het gezamenlijk lie?' Ze stoot haar buurvrouw, Hillie
lie Mulder (68)
hebben geluk. Zij hebben hun eer- willen ze de buurt naar een hoger eten werd ook al gedaan in de Zee- Koopmans-Bisschop, even aan. Zij
ste pannenkoek al te pakken. 'Het niveau tillen. Ik twijfelde de eerste heldenbuurt en er werd gedacht knikt. 'Altijd. Als we een feestje hebsamen eten is geweldig,' vertelt Ge- keer wel of ik moest gaan, ik wist dat het hier ook aan zou slaan. En ben gaan met de taxi.'

