
 
Nieuwsbrief november 2019 

Beste nieuwsbrieflezers, 

De vlag kan uit! Onze website is per 1 oktober online gegaan: 
www.seniorenplatformenschede.nl Nu moeten we nog zorgen dat de tekst actueel blijft en 
oude berichten verwijderd worden. De website geeft u ook de mogelijkheid om ons en 
bericht te sturen, een opmerking te plaatsen of een vraag te stellen. Wij regelen dan dat u 
van een lid van het seniorenplatform een rechtstreeks antwoord krijgt.  

De uitnodiging voor de themabijeenkomst over sociale veiligheid op 8 november heeft u al 
apart ontvangen. We hopen veel van onze nieuwbrieflezers  te ontvangen. 

Werkgroep Knarrenhof is van start gegaan 

De werkgroep bestaat uit 5 senioren, maar wie mee wil praten kan zich nog aansluiten. We 
hebben de woonmogelijkheden voor senioren besproken met de wooncorporaties De 
Woonplaats en Domijn en gaan nog naar Ons Huis. Ook de gemeente is op de hoogte 
gebracht van onze ideeën. We hebben er vertrouwen in dat het ons zal lukken om nieuwe 
woonvormen te realiseren, maar er is nog een lange weg te gaan. Onze gesprekspartners 
stellen zich in ieder geval positief op. 

Het Seniorenplatform heeft ook contact gezocht met de landelijke Stichting Knarrenhof, die 
ons zal ondersteunen. We hoorden dat al meerdere senioren zich gemeld hebben bij de 
landelijke stichting. De belangstelling is er dus zeker. In het voorjaar zullen we een grote 
voorlichtingsbijeenkomst organiseren en kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij het 
Knarrenhof Eanske. We hopen dan concretere plannen te kunnen presenteren. 

Voortgang actie samen1enschede tegen eenzaamheid 

Het Seniorenplatform was op 4 oktober samen met veel anderen aanwezig bij de vervolg 
bijeenkomst op de UT. Veel organisaties willen mee helpen eenzaamheid te voor komen. 
Op dit moment blijft het nog teveel bij praten en het moet nu duidelijk worden wat 
iedereen gaat doen. Op 12 december wordt de volgende stap gezet en zal het accent 
moeten liggen op hoe we ouderen echt dat zetje kunnen geven om samen met anderen 
dingen te ondernemen. Het gaat natuurlijk om het leggen van directe contacten met 
ouderen. Dat betekent dat we moeten weten wat ouderen echt willen en hoe we hen 
daarbij kunnen helpen.  

Overleg met gemeenteraadsleden 

In het overleg met de gemeenteraadsleden hebben we aandacht gevraagd voor voldoende 
betaalbare seniorenhuisvesting en alternatieve woonvormen. De raadsleden meldden dat 
ze een motie aangenomen hebben om hofjesbouw te stimuleren. Er is door het 
seniorenplatform ook aandacht gevraagd voor het verder professionaliseren van de 
wijkwijzers. Deze laagdrempelige inlooppunten, waar ook ouderen terecht kunnen voor 
informatie, moeten ontzien worden bij de komende bezuinigingen. Een ander onderwerp 



 
dat aan de orde kwam was de mantelzorgondersteuning. Het seniorenplatform wil graag 
dat er betere voorlichting komt over alle mogelijkheden ter ondersteuning . De raadsleden 
vertelden dat er door hen om een evaluatie gevraagd is. Zodra die er is, zullen we weer met 
hen overleggen. 

Seniorenplatform zoekt een penningmeester 

Het seniorenplatform Enschede werkt nog steeds met een interim penningmeester. Deze 
functie wordt nu vervuld door Louk Geilenkirchen. Hij is bereid om de nieuwe 
penningmeester eerst in te werken. De boekhouding is al zeer overzichtelijk opgezet door 
hem. Als penningmeester maakt u deel uit van het bestuur van het seniorenplatform. Wie 
is geïnteresseerd in het werk van het seniorenplatform en wil de rol van penningmeester 
op zich nemen? Deze functie kost u gemiddeld twee dagdelen per maand. (zie ook 
www.seniorenplatformenschede.nl) 

Als u vragen heeft of opmerkingen wil maken kunt u contact opnemen met de leden van 
het dagelijkse bestuur:  

Hanny Flore  ( vz) h.flore@hotmail.com  053 4764515 

Joke van Oostende (secr) jokevanoostende@gmail.com 06 26800330 

Louk Geilenkirchen (penningm.) geilenkirchen35@zonnet.nl  

Dick Boer fam-boer@home.nl  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


