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Nieuws van het Seniorenplatform 

In memoriam Hanny Flore 

Geheel onverwacht en met grote ontsteltenis ontvingen we het bericht, dat de voorzitter en inspirator 
van het Seniorenplatform Enschede, Hanny Flore,  op 18 september 2021 is overleden. Dit droevige 
bericht heeft het bestuur van het Seniorenplatform diep geraakt. De steeds bezige en zeer betrokken 
voorzitter missen we nu al. Als geen ander was ze als boegbeeld van de Enschedese senioren actief. En 
met succes. Het project Hof Enschede, één van haar laatste activiteiten, wist ze goed op de rails te 
zetten. De senioren, het Seniorenplatform zijn haar voor haar inzet en grote betrokkenheid, veel dank 
verschuldigd. Het zal moeilijk worden zonder Hanny verder te gaan. We wensen haar familie en 
dierbaren veel sterkte. 

Hoe gaat het Seniorenplatform verder? 

Op 8 oktober j.l. heeft het bestuur van het Seniorenplatform zich beraden over de ontstane situatie. 
De afgelopen tijd is een aantal bestuursleden gestopt met hun werkzaamheden. Nieuwe aanwas is 
zeer noodzakelijk. Gelukkig is er een nieuwe secretaris, Herman Burkink, tot het bestuur toegetreden. 
Wij wensen hem veel (werk)plezier. 

Het Seniorenplatform bestaat uit een dagelijks bestuur met als leden: Herman Burkink (secretaris), Gré 
Menning (penningmeester). Louk Geilenkirchen en Dick Boer.  Laatstgenoemde is bereid als interim 
voorzitter tot 1 oktober 2022  te functioneren. Verder is er een algemeen bestuur met naast de leden 
van het dagelijks bestuur: Bert de Haas, Tiny Hannink en Jan Lubberding. Ruud Hoemakers is 
deskundige op het terrein van wonen en Harry Oonk is onze webmaster. 

Bestuur uitbreiding. 

 Eerste prioriteit van het bestuur is het werven van nieuwe bestuursleden, nodig om inhoudelijk en 
slagvaardig te kunnen opereren. Dus als u zich aangesproken voelt! Daarnaast zullen we zoveel 
mogelijk de lopende zaken behartigen  en nagaan welke voor senioren belangrijke zaken hoog op de 
agenda moeten komen. 

Heeft u interesse en wilt u meedoen? Stuur een mail naar fam-boer@home.nl Kunnen we er met een 
kop koffie over praten. 

Thema’s voor het seniorenbeleid 2022-2026. 

In de vorige Nieuwsbrief zijn 2 rondetafelgesprekken aangekondigd waarin senioren zelf, met 
onderwerpen die hen bezig houden, aan het woord komen. Eén bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij 
Prismare en één bij Le Pompidou. Daarnaast kregen we een aantal schriftelijke reacties. Er zijn veel 
onderwerpen uitgekomen. We zijn nu bezig de onderwerpen op papier te zetten. Dit zal leiden tot een 
brief die naar alle politieke partijen in Enschede gezonden zal worden. In de brief dragen we 
onderwerpen aan die ze in hun verkiezingsprogramma’s kunnen opnemen. Zodra de brief klaar is – 
eind oktober – komt een exemplaar op onze website te staan. www.seniorenplatformenschede.nl  

Namens het Seniorenplatform Enschede, 

Interim voorzitter Dick Boer 


