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NIEUWSBRIEF VAN HET SENIORENPLATFORM 

Het jaar loopt ten einde. Het is vroeg donker en het wordt laat licht. Je kunt er somber van worden. 
Maar na de kortste dag in december gaan de dagen weer lengen en komt er steeds meer licht in de 
duisternis. We zitten nu in de tijd van de  feestdagen die  we vaak met onze kinderen, kleinkinderen en 
andere familieleden en kennissen vieren. 

Achter ons ligt straks  2022, een bewogen jaar. Er gebeurde heel veel met grote effecten op het leven 
van senioren. Denk maar eens aan de forse stijging van de energiekosten en de prijzen van de 
boodschappen. Kan iedereen dit wel opbrengen? Kent u wel alle mogelijkheden om (financiële) 
ondersteuning te krijgen? Weet u waar u terecht kunt voor adviezen? De Wijkwijzers kunnen u verder 
op weg helpen, ook met alle formulieren. 

Subsidie gemeente en activiteiten. 

Het Seniorenplatform heeft bij de gemeente Enschede subsidie aangevraagd om activiteiten te gaan 
ondernemen, d.w.z. bijeenkomsten organiseren om in gesprek te gaan met senioren. Voor het 
organiseren van twee keer twee bijeenkomsten is nu geld beschikbaar. In het voorjaar willen we 
aandacht vragen voor financiële zorgen  onder senioren. In het najaar denken we aan bijeenkomsten 
over mantelzorg(problemen). Voor alle bijeenkomsten geldt, dat we over het thema contact zoeken 
met organisaties die zich ook bezighouden met deze onderwerpen. Samenwerking is, vinden wij, 
belangrijk om tot een goede aanpak te kunnen komen. 

65+ers zijn – volgens het Centraal Planbureau - landelijk meer dan 20% van de bevolking. Het 
percentage zal in Enschede niet lager zijn. Een grote groep mensen dus met alle daarbij behorende 
vragen. 

Nieuwe bestuursleden. 

Onze oproepen om meer bestuursleden te krijgen, ook via De Stadspost, beginnen te werken. Er zijn 
inmiddels twee kandidaten bij ons aangemeld. 

Als we het komend jaar met activiteiten aan de slag willen, dan hebben we deze hulp hard nodig. Dus, 
als u belangstelling heeft, graag een seintje, dan kunnen we erover praten. Stuurt u maar een mail 
naar fam-boer@home.nl 

Het nieuwe jaar 2023. 

Wij wensen iedereen plezierige feestdagen. Een mooie kerst en een fijne jaarwisseling. In het nieuwe 
jaar zult u meer van ons horen via o.a. deze Nieuwsbrief. We blijven rekenen op uw belangstelling en 
medewerking.  

Vergeet ook niet om regelmatig op onze website te kijken www.seniorenplatformenschede.nl 

Namens het Seniorenplatform Enschede, 

Dick Boer 

Interim-voorzitter. 


