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Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 2de nieuwsbrief van dit jaar, om u 
op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk.  
MooiWonenInEnspijk wenst u veel leesplezier! 
 
Nieuw bestuurslid; Ian Vermeulen 
Het bestuur van Stichting MooiWonenInEnspijk is weer uitgebreid. Ian Vermeulen heeft sinds april 
zitting genomen in het bestuur. Ian woont aan de Beemd, studeert Marketing & Communicatie en is 
tevens bestuurslid bij jongerenorganisatie JOB. We heten Ian van harte welkom! 
 
Enspijk Veilig 
We zijn weer een stap verder in het veilig houden van ons dorp! Het is u wellicht niet ontgaan dat er 
op de drie toegangswegen tot het dorp (Korte Veersteeg, Beemd en Kampsedijk) camera’s en nieuwe 
verkeersborden geplaatst zijn. Het betreft de ‘Enspijk Alert’ borden. Deze borden maken de 
kwaadwillende bezoekers van ons dorp erop attent dat er op ze wordt gelet. 
 

                            
 
Van de afbeelding die op de borden staat zijn ook stickers gedrukt. De stickers kunt u op de ramen 
van uw woning plakken, zodat ook daar duidelijk zichtbaar is dat wij elkaar, en elkaars bezittingen, in 
de gaten houden. Heeft u interesse in de stickers? Deze zijn verkrijgbaar via Richard den Hartog (06-
22692988) of mail naar enspijk@enspijk.info. Tevens zullen de stickers verkrijgbaar zijn op de 
dorpsmarkt in juni. 
 
Om de kosten van de verkeersborden en de stickers (ca.  € 800,-) te drukken vragen wij u om een 
vrijwillige bijdrage voor de stickers. 
 
De Enspijk Veilig Whatsapp is ook nog steeds in gebruik. Stichting MooiWonenInEnspijk is van 
mening dat de Whatsapp een goed middel is om elkaar op de hoogte te brengen op moment dat zich 
een verdachte situatie voordoet of verdachte personen worden gesignaleerd. In de afgelopen weken 
hebben we helaas wel gemerkt dat de Whatsapp nog niet door iedereen op de juiste manier wordt 
gebruikt. We willen u vragen alleen te reageren op moment dat u iets meer kunt vertellen over een 
verdachte situatie of persoon. Berichten als ‘ik ben niet thuis’ of ‘goed gedaan’ hebben geen 
toegevoegde waarde op een onderwerp en zorgen voor ruis in de Whatsapp. Daarnaast is het van 
belang om uw bericht algemeen te houden. Probeer bijvoorbeeld niet te snel (negatieve) conclusies 
te trekken of te discrimineren. 
 



 
Dorpsplan 
Op 19 maart 2013 hebben de dorpen Enspijk, Rhenoy en Tricht hun dorpsplannen aan de gemeente 
gepresenteerd. Het betrof een tussentijdse evaluatie om de stand van zaken met elkaar te delen en 
om elkaar te adviseren in het verdere verloop van de plannen. Het was een inspirerende avond, 
waaruit is gebleken dat we in Enspijk op de goede weg zijn! Hieronder per project een korte 
toelichting: 
 
Duurzaam Enspijk 
Voor deze werkgroep hebben zich aangemeld: Karl van der Zijde, Eddy Jongedijk, Alie de Jager-
Rijnberk, Johan van de Westeringh, Jan Maas (Meteren) en Debbie Mous (Stichting Kien)  
 
MooiWonenInEnspijk (MWIE) heeft zich met vele ander Enspijkers voorgenomen Enspijk te gaan 
verduurzamen. Eind vorig jaar is hierover een bewonersbijeenkomst gehouden. Sindsdien is er al 
heel veel gedaan voor het project Duurzaam Enspijk: MWIE heeft met succes een eerste concept 
versie van het dorpsplan gepresenteerd aan de Gemeenteraad en de daar aanwezige inwoners. 
Karl van der Zijde en Eddy Jongedijk zijn de ambassadeurs geworden van het project.  
Fluvium bereidt de verduurzaming van de Minzerie voor. Het oude schooltje bij de kerk wordt 
verbouwd en krijgt een warmtepomp. Woningcorporatie KleurrijkWonen is begonnen met de 
uitvoering van een renovatieplan voor de verduurzaming van de huurwoningen.  In maart is gestart 
met de technische opnames van alle huurwoningen in Enspijk. Op basis van de resultaten van deze 
opnames beoordeelt KleurrijkWonen straks welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.  
Nu is het tijd voor de Enspijkse woningeigenaren om een volgende stap te zetten! Ben je 
geïnteresseerd in isolatie of zonnepanelen  dan is onze informatiebijeenkomst mogelijk wat voor jou. 
Kom op 6 juni van 19.00 tot 22.00 uur naar LaPlace / De Rotonde, Lingezaal. Heb je interesse in het 
onafhankelijke advies en/of de informatiebijeenkomst over isolatie en zonnepanelen, mail dan je 
aanmelding naar enspijk@enspijk.info Wil je ook lid worden van de Duurzaam Enspijk projectgroep, 
dan kan je een van ons benaderen, bellen of mailen. Tot 6 juni! 
 
Lekker Zelfstandig Thuis Wonen 
Voor deze werkgroep hebben zich aangemeld: Dieke van Zandwijk, Jaccolien Berendse, Margreet van 
Hees, Debbie Mous (Stichting Kien) en Nicoline Stark (MWIE). 
 
Met het project Lekker Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW) willen wij gaan onderzoeken in hoeverre 
mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen en wat ervoor nodig is om dit haalbaar te 
maken. U kunt hierbij denken aan woningaanpassing, maar ook aan de wensen van onze oudere 
dorpsbewoners in de breedste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, 
een boodschappenservice, etc . Inmiddels heeft de eerste vergadering plaatsgevonden en zijn de 
eerste opzetten besproken en ondernomen. Tijdens de bijeenkomst over het dorpsplan op 29 mei 
zult u meer horen over het project. 
 
Openbare Ruimte 
In het kader van het dorpsplan wordt er binnenkort weer een dorpsschouw georganiseerd.  
De dorpsschouw is bedoeld om samen met de verantwoordelijke wethouder en enkele ambtenaren 
door het dorp te lopen om verbeteringen van de openbare ruimte in kaart te brengen en daarmee 
aan de slag te gaan. Heeft u ideeën voor verbetering of heeft u klachten over bestaande situaties,  
laat het ons weten. Het opschonen van de sloot in de Snelsteeg zal in ieder geval aan bod komen. 
 
Op woensdag 29 mei om 20.00 uur zal in de Minzerie een bewonersavond plaatsvinden.  
Deze avond staat volledig in het teken van het dorpsplan. U wordt bijgepraat over de stand van 
zaken en uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen / inbrengen van ideeën.  
 



 
C2000 mast 
We hebben u bericht over het plaatsen van een C2000 mast nabij de Haarstraat. We hopen 
binnenkort nieuws te hebben. Achter de schermen wordt met de gemeente Geldermalsen hard 
gewerkt aan een mogelijke oplossing voor een andere locatie. 
  
Koninginnedag 
De Koninginnedag viering in Enspijk was een groot succes! Er was van alles te doen voor jong en oud; 
een kleedjesmarkt, ballonnen oplaten, een optocht met prachtige wagens, een optreden van Zinge 
aan de Linge en een gezellig feestje met DJ Henri. Voor iedereen die niet in Enspijk was op deze 
bijzondere dag: kijk op de website voor een sfeerimpressie! Een groot compliment voor alle 
vrijwilligers van het Oranje comité. Heeft u zelf nog foto’s? Stuur ze in! 
 
 

   
 
Elfdorpenspel 
Vlak voor de zomervakantie is het weer tijd voor het jaarlijkse Elfdorpenspel. Dit sportieve en 
gezellige evenement zal plaatsvinden op 12 en 13 juli in Buurmalsen (winnaar Elfdorpenspel 2012). 
Twee dagen lang strijden de 11 dorpen uit de Gemeente Geldermalsen om de felbegeerde cup.  
Op 12 juli wordt de 'sterkste man verkiezing' gehouden en mag onze enige echte Hans van Doesburg 
zijn titel verdedigen. Op 13 juli vindt er voor de dorpenteams een zeskamp plaats. Ook Enspijk zal 
weer met een team vertegenwoordigt zijn. Het is een vaste club maar het is fijn als we weten of er 
nog meer fanatieke, sportieve dorpsgenoten zijn die we kunnen vragen als er afvallers zijn. We zijn 
op zoek naar een fietser, die op de vrijdagavond met 10 anderen 15 kilometer op de spinningfiets 
rijdt. Je kan je aanmelden bij captain Alie de Jager (Korte Veersteeg 12, 0345-651824). Onze sponsor 
is autobedrijf van Zanten uit Deil. Voor meer informatie over het Elfdorpenspel kijk je op 
www.elfdorpenspel.nl. 
 
Enspijkse Vlag 
We krijgen regelmatig de vraag of er nog Enspijkse Vlaggen zijn. De vlaggen zijn helaas op. We 
kunnen weer een bestelling plaatsen. De oplage/aantal moet echter groot zijn omdat de kosten 
anders te hoog zijn voor het maken van de vlag. Graag horen we of u interesse heeft in een 
Enspijkse vlag.  
 
Integraal Kindcentrum (De Minzerie / Chapeau Kinderwerk) 
Samenwerking peuters en kleuters 
Op maandag- en donderdagochtend zullen de jongste kleuters van school en de oudste peuters van 
Chapeau een gezamenlijk aanbod krijgen van allerlei activiteiten passend binnen een gekozen thema. 
De groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerker van Chapeau en een stagiaire van 
school. Het groepje zal gemiddeld bestaan uit 6 kinderen.  Binnen de groep is er ruimte voor ieder 
kind om de activiteit in te vullen vanuit zijn eigen belevingswereld en op zijn eigen niveau.   
Het thema met de daarbij behorende activiteiten komen tot stand door de methode ‘Peuter- en 
Kleuterplein’. Een methode die gericht is om de woordenschat en begrippen van kinderen  te 
vergroten. De liedjes ondersteunen dit spelenderwijs. 



Het thema van de maanden mei/juni is ‘Alles groet’. Samen kijken naar de natuur: Wat groeit er? 
Wat is er nodig om te groeien? Maar niet alleen de natuur groeit, ook wij.  
De kinderen zullen zelf gaan zaaien, water geven, een boom maken en gaan werken in de moestuin. 
 
Directeurschap 
Vanaf 1 juni zullen Margreet van Iterson en Sandra van de Laar het directeurschap van Kindcentrum 
De Minzerie gaan invullen. Margreet is tevens directeur van o.b.s. Op ’t Hof in Tricht. Zij richt zich 
vooral op het onderwijskundig leiderschap. Sandra van de Laar is eigenaar van Chapeau Kinderwerk 
en zal voornamelijk organisatorische taken verrichten en is het eerste aanspreekpunt voor de locatie. 
 
Open Lesdag 
Op woensdag 29 mei organiseert de school een zogenaamde Open Lesdag. Vanaf 9.00 uur zijn 
belangstellenden van harte welkom om de lessen bij te wonen die de kinderen van De Minzerie 
dagelijks krijgen. Zowel de leerkrachten als de kinderen laten graag zien hoe op De Minzerie wordt 
geleerd. Vooral de totaalmethodes ‘Peuter- en Kleuterplein’, ‘Alles-in-1’ en ‘Engels in groep 1-2-3’ en 
het gebruik van laptops en tablets tijdens de lessen worden uitgebreid voor het voetlicht gebracht.  
U bent van harte welkom en de koffie staat klaar. 
 
Chapeau Kinderwerk en De Minzerie groeien en bloeien 
Chapeau Kinderwerk en basisschool De Minzerie mogen zich verheugen in een groeiende 
belangstelling. Chapeau heeft al te maken met een wachtlijst voor de kinderdagopvang en het aantal 
leerlingen van De Minzerie bedraagt nu 30. Dat is meer dan verwacht. Met een naderende 
verbouwing van de school, de verdieping in de samenwerking en het groeiende aantal kinderen 
kunnen we oprecht zeggen, dat het Integrale Kindcentrum  in Enspijk groeit en bloeit! 
 
Overzicht vaste activiteiten MWIE 
Gemengd Enspijks Koor  
Iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand om 20.00 uur, locatie nog te bepalen.  
Informatie bij Hettie van Steenis (06-14185208) of Sophie Jongedijk (0345-651671). 
Filmavond 
Iedere 3e woensdag van de maand om 20.00 uur.  
De Oude School is voor langere tijd niet beschikbaar wegens verbouwing. We kijken momenteel naar 
mogelijk andere locatie (Minzerie). U krijgt als vaste bezoekers een uitnodiging, maar de 
aankondiging komt tevens op de website.  
Open Eettafel  
Iedere 1e donderdag van de maand, om 12.15 uur. Vanwege de verbouwing van het Oude Schooltje, 
vindt de Open Eettafel voorlopig plaats in het koor van de kerk. 
De vrijwilligers van de Open Eettafel koken tegenwoordig alle maaltijden zelf, dus gaarne van te 
voren opgeven i.v.m. de inkopen. Ook mensen die nog geen 50+ zijn mogen komen. Opgeven kan bij 
Hettie van Steenis (06-84805750) of Sophie Jongedijk (0345-651671) 
 
Sponsors 
We zoeken sponsors die jaarlijks een kleine bijdrage willen schenken. Particulieren mogen elk bedrag 
schenken. Bedrijven vragen we minimaal 25 euro per jaar. Het logo van het bedrijf komt dan op de 
site en in de nieuwsbrief. We bedanken onze huidige en nieuwe sponsors voor de steun!  
We hebben een speciaal deel van de website vrijgegeven voor de activiteiten van onze sponsors. 
Sponsoren: GEEF UW ACTIVITEITEN DOOR aan ons en we plaatsen het op de site. 
 
Contact 
Stichting MooiWonenInEnspijk 
www.enspijk.info / enspijk@enspijk.info 
Schriftelijk vragen / opmerkingen kunt u in de bus doen bij Kampsedijk 13. 

http://www.enspijk.info/
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Kees van Zandwijk Houthandel 

 

 

 

 

Van Der Netten Van Stigt Legal 

 


