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Eind 2017 heeft de gemeente aangegeven te zullen stoppen met het verzorgen van Samen de Dag Door. Met het stoppen 

hiervan zou het Steunpunt dicht moeten aangezien de huur hiervan ook daaruit betaald wordt. 

Als Dorpsbelang hebben wij de gemeente ervan kunnen overtuigen dat dit niet wenselijk is en bereid gevonden om het 

Steunpunt te blijven financieren mits er ook meer gebruik van gemaakt gaat worden. 

Onze insteek is dat wij het Steunpunt een plek willen laten zijn waar alle Ensenaren welkom zijn en gebruik kunnen maken 

van activiteiten. Dit kunnen we niet alleen bereiken, daar hebben we uw hulp bij nodig! Daarom onze vraag of u bereid bent 

om met ons mee te denken, of om in de uitvoering iets te willen betekenen. 

 

Naar aanleiding van deze uitnodiging waren circa 70 belangstellende aanwezig 

bij de bijeenkomst van 6 maart 2019 in Het Wapen van Ens. 
 

Welkom door Atalja Visser (buurtwerker) en Berry van Dam namens Carrefour. 
Om de avond soepel te laten verlopen, worden er enkele afspraken gemaakt.  
Een ieder was onder de indruk van de grote opkomst. 

 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn er vragen gesteld aan Dorpsbelang, de 

Gemeente en de Zorggroep. Deze werden (respectievelijk) beantwoord door 
Naila Tigchelaar, Marco Bron en Anne Kok.  
 

Enkele belangstellende stelde dat het sluiten van het Steunpunt een financiële 
kwestie is. Dat klopt ook, er zijn te weinig mensen met een indicatie waardoor 

het voor de Zorggroep niet langer rendabel is. Anne Kok van de Zorggroep zal de 
exploitatiekosten nog doorgeven aan Atalja. 
  

Het Steunpunt is opgezet voor inwoners van Ens-Nagele en Kraggenburg maar 
de mensen met een indicatie mogen zelf beslissen waar zij heen gaan. Gezien de 

gestage vergrijzing van Ens (300-500-700) zal het beleid daar op aangepast 
moeten worden en kan Ens in de toekomst zeker niet zonder het Steunpunt. 

Voor ouderen is het uiterst belangrijk in eigen, vertrouwde omgeving te blijven. 
Carrefour gaat zich daarom flexibeler opstellen en anticiperen op de vergrijzing. 
 

Er werd te kennen gegeven dat de naam “het Steunpunt” misplaatst is en ook 
een bepaald imago heeft (alleen voor 65+) Anne Kok zei de aanwezige toe dat 

een naamswijziging geen enkel probleem is.  
 
Na een af en toe toch wel pittige (politieke) discussie, werd een ieder verzocht 

zijn/haar ideeën omtrent het Steunpunt op een papiertje te schrijven en deze 
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vervolgens op grote vellen met onderwerpen te plakken. Elk idee bij het 
desbetreffende onderwerp. 

 
De onderwerpen: creatief-informatief-bewegen-buiten-gezelligheid-uitstraling-

overig. Na de pauze toegevoegd: PR-kinderen & jeugd-samenwerken met…-
regelzaken-financiën- de Naam 
 

Na een goed verzorgde maaltijd verzorgd door het Wapen zet Atalja de 
bijeenkomst voort. De grote vellen met de onderwerpen (met daarop de kleine 

met de ideeën) werden op de tafels gelegd en een ieder kon vrij aansluiten om 
mee te praten over hoe het Steunpunt nieuw leven in te blazen aan de hand van 
de aangeleverde ideeën.  

 
Hoe wordt het Steunpunt een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor jong en oud. 

 
Buiten:  

- wandel / rollator groepen en onderweg zwerfafval verzamelen. Afsluiting 

met koffie.  
- duo fiets weer onder de aandacht brengen. 
- 1 vrijwilliger aangemeld. 

 
(nieuwe) Naam: 

- na overleg met alle aanwezigen wordt er besloten dat dit alle inwoners van 
Ens aangaat. Er word een prijsvraag uit geschreven. Naila zal deze in de 

Baanbreker plaatsen. 
Jury: Piet de Jong - Naila Tigchelaar - Hananja van Otterlo - Kees van Koulil - Marlies 

Cafe 

 
Wel leuk om nieuwe naam in mozaïek te laten leggen.  

 
Uitstraling en Sfeer: 

- meer betrokken bij andere feesten in Ens. 
- bekendheid geven aan nieuwe naam en het feit dat het voor alle leeftijden 

is. 
- terrasje met hapje en drankje, neem je buren mee. 
- leuke verslagen in Baanbreker en op Social Media. 
- geen vrijwilligers aangemeld. 

 
Gezelligheid: 

- gezellige middag met hapje/drankje soms aansluitend brood met soep 
en muzikale ondersteuning. Ens heeft muzikanten in overvloed. 

- nostalgische filmmiddag / avond. 
- 2 vrijwilligers aangemeld voor film en 6 voor maaltijd. 

 

PR - reclame: 
- momenteel krijgt alleen 65+ bericht van evenementen, dus uitbreiden. 
- meer gebruik maken van plaatselijke kranten en Social Media. 
- enquete; wat hebben de inwoners nodig. 
- en vooral nieuwe vrijwilligers. 
- geen vrijwilligers aangemeld. 

 

Informatief: 
- loket voor zorg- en dienstverlening op verschillende tijden van de dag en 

ook een avond openstelling. 
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- dit misschien liever dan de Gele Bus. 
- geen vrijwilligers aangemeld. 

 
Samenwerken met….  andere organisaties: 

- kapper & pedicure   
- het Roefje (Soos, bingo en kinderdisco naar Steunpunt) 
- bibliotheek 
- 4 vrijwilligers aangemeld. 

Hananja voor Soos, Ine voor bibliotheek en Olga en Lucy voor kapper & 

pedicure. 
 

 

Financiën (gekoppeld aan regelzaken): 
- daar waar het allemaal om draait. Eerst moeten we van Anne Kok de 

benodigde cijfers krijgen om daadkrachtig aan de slag te kunnen. 
- is onafhankelijkheid van Zorggroep en Gemeente haalbaar ? 
- sponsoren, donateurs, verhuur accommodatie, stempelkaart, veiling van 

diensten. 
- misschien Stichting worden. 
- tot september geen huur verschuldigd. 
- 2 vrijwilligers aangemeld.  

 

Kinderen & Jeugd: 
- uitwisseling kwaliteiten en handvaardigheden tussen jong en oud. 
- voor jeugd vanaf 8 jaar. 
- in samenwerking met basisscholen.  
- 3 vrijwilligers aangemeld. 

 
Bewegen:  

- klaverjassen, darten, biljarten, poolen, samen wedstrijden kijken op tv. 
- geen vrijwilligers aangemeld. 

 

Extra: 
- aanwezig bij koffietafel van de Spar voor gesprek met wie wil.  
- ook promoten (nieuwe naam) Steunpunt. 
- 3 vrijwilligers aangemeld. 

(Gea Schutte – Martine Hoefnagel – Anneke Oudshoorn) 

 
Overig: 

- trombose dienst moet terug. 
- darten voor de jeugd. 
- handwerken via Rode Kruis. 
- spelletjes. 
- zanggroep / zangavond met dirigent. 
- inentingen.  
- nieuwe jongere vrijwilligers. 
- geen vrijwilligers aangemeld. 

 
Achteraf werd de informatie gegeven dat in september het Steunpunt 20 jaar 

bestaat. Wellicht dat we daar wat mee kunnen qua naam en “nieuwe start” 
Steunpunt? 
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Tot slot: er wordt een opstart commissie samengesteld om de kar te trekken tot 
alles duidelijk in kaart gebracht is.  

 
Kees van Koulil - Esther vd. Linden -  Ad Kragtwijk -  Janny Buynink – Naila 

Tigchelaar – Atalja Visser.  
 
Actie: 

Atalja 
1. Anne Kok over exploitatie kosten  (inmiddels zijn deze bekend) 

2. voortgang aan geïnteresseerde mailen  
3. opstart commissie samen brengen 
4. prijsvraag nieuwe naam in Baanbreker 

 
 

 
 


