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Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 7e nieuwsbrief die u op de hoogte brengt van de
laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk. MWIE wenst u veel leesplezier.
Opening nieuwe keuken oude schooltje
Op 4 augustus hebben de vrijwilligers van de Open Eettafel de nieuwe keuken in het Oude Schooltje officieel in
gebruik genomen. Er werd een overheerlijk Italiaanse 3-gangen maaltijd bereid voor 34 gasten. De Open Eettafel in
Enspijk bestaat nu bijna 2 jaar. Iedere 1e donderdag van de maand is dat een gezellig samenzijn, gezamenlijk eten,
verhalen uitwisselen en plezier, onder het genot van een lekkere maaltijd en een glaasje wijn. De maaltijd wordt
doorgaans verzorgd door de keuken van verpleeghuis Huis ter Leede, maar bij speciale feestelijke gelegenheden
koken de vrijwilligers zelf. Bij gebrek aan een keuken in de Oude School betekende dat voorheen: thuis koken en
daarna met de pannen over straat, een nogal onpraktische situatie. De nieuwe keuken is uitgerust met een 6-pits
fornuis met oven, magnetron, nieuwe afwasmachine en grote koelkast/vriezer en werd bekostigd uit een donatie
van het Oranjefonds aan de kerk, de Minzerie en MooiWonenInEnspijk. Het is de bedoeling dat de keuken ook
gebruikt gaat worden voor activiteiten van de Brede School, zoals kooklessen voor jong en oud. We zoeken t.b.v. de
Open Eettafel nog 2 of 3 grote pannen voor het koken van aardappels, pasta etc. Ook 2 grote braadpannen en een
vergiet zijn welkom. Tel: 06-51368664 of email@enspijk.info
Update oude schooltje
De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet op weg naar een nieuwe toekomst voor het Oude Schooltje en de
voormalige kosterswoning. De vorig jaar benoemde projectgroep heeft dit voorjaar een ontwerpwedstrijd voor de
restauratie / verbouwing kosterswoning en Oude Schooltje georganiseerd waaraan drie regionale
architectenbureaus hebben deelgenomen. In hun ontwerpen dienden de architecten onder andere rekening te
houden met de vorig jaar gemaakte inventarisatie van activiteiten die nu al in het Oude Schooltje plaatsvinden en de
Enspijkse behoeftes aan mogelijke toekomstige activiteiten in het Oude Schooltje.
De ontwerpen – 7 stuks in totaal - zijn door de betrokken architecten gepresenteerd aan de projectgroep, waarna de
projectgroep presentaties heeft gehouden voor de Enspijkse klankbordgroep en de kerkenraad. Hierbij bestond voor
de genodigden de gelegenheid om hun opmerkingen op de ontwerpen te delen met de projectgroep. Alles afwegend
heeft de projectgroep één ontwerpvoorstel aangewezen als het meest aantrekkelijke voorstel. De kerkenraad heeft
op voorstel van de kerkrentmeesters het advies van de projectgroep unaniem overgenomen. Het gekozen ontwerp
wordt nu verder uitgewerkt en dient als uitgangspunt voor verder onderzoek. In dit stadium wordt bijvoorbeeld ook
de gemeente Geldermalsen weer verder bijgepraat over de voortgang van dit voor Enspijk belangrijke project.
De kerkrentmeesters hebben inmiddels een nieuwe projectgroep samengesteld met Leo Vonk uit Deil als voorzitter.
Andere leden van deze projectgroep zijn onder meer de kerkrentmeesters Janco Berendse (Dorpsstraat 9) en
Andries van der Netten van Stigt (Beemd 16).
Boekenruil Minzerie
Een belangrijke activiteit op de Minzerie wordt door de Brede School, dus door alle partners in ‘’Mimoos’’
ondersteund: de faciliteit die op geen enkele school mag ontbreken, de bibliotheek voor jong en oud. Gekozen is
voor een minibibliotheek, waarbij tegen zo laag mogelijke kosten boeken kunnen worden geleend, gelezen en weer
worden omgeruild, zonder dat er inzet van personeel nodig is.

Er zijn een aantal stevige verrijdbare bibliotheekboekenrekken aangeschaft met subsidie van het Oranjefonds,
verzorgd door Patricia Kraan, Regisseur Brede scholen/Teamleider Combinatiefuncties van Welzijn Geldermalsen,
www.welzijngeldermalsen.nl. De minibibliotheek is onderdeel van het Dorpspunt in de Minzerie. De boeken hopen
we door schenkingen in de rekken te krijgen. Wij roepen dus iedereen op om goede jeugdboeken en andere
literatuur in bruikleen te schenken aan de Brede School – Het Dorpspunt. Door met elkaar te ruilen en de boeken
weer terug te brengen met liefst extra boeken erbij, kunnen we het lezen bevorderen. Deze faciliteit is dus voor jong
en oud! Ook goede magazines en tijdschriften kunnen op dezelfde wijze aan elkaar worden doorgegeven.
Filmavonden
MooiWonenInEnspijk doet ook, en met veel plezier, aan een andere vorm van genieten van kunst in een
ongedwongen sfeer! In het Oude Schooltje houden we elke derde woensdagavond van de maand, het hele jaar door,
een filmavond. Onze regelmatige bezoekers weten het al: we proberen een goede selectie aan ‘’filmhuis’’ titels te
vertonen, aangevuld met iets speciaals. De ene keer een zeldzaam extraatje, de andere keer gericht op het thema
van de hoofdfilm. En soms gewoon iets om te lachen!
Maar we kunnen alleen maar met uw hulp en advies films vertonen waar we veel mensen een plezier mee doen. Dus
laat van uw kant ons weten wat u wilt zien. Ook films uit uw eigen collectie zijn natuurlijk welkom, maar moeten
natuurlijk wel passen bij de bezoekersgroep. Wat dacht u van een kindermatinee, bijvoorbeeld met iets lekkers erbij.
Of een film over dineren met een begeleidende maaltijd? (idee: Verkadefabriek Den Bosch – NRC filmbox). Het oude
schooltje heeft nu een prachtige keuken en we hebben de projectiespullen en de dvd’s hebben we ook al.
Spreekt een dergelijk idee u aan? Wordt dan naast regelmatige bezoeker ook ‘’sponsor’’ van uw favoriete film. Na de
vertoning is de film dan voor u! En we zorgen voor lekkere wijn en gratis popcorn, dus bestel eens wat extra
cadeaukaarten en neem uw introducés mee! Volgende filmavond is op 17 augustus.
Jongeren Ontmoetings Plaats
De gemeente overweegt om onder de brug van de A2 een jongeren ontmoeting plaats te realiseren. Er heeft een
overleg op locatie plaatsgevonden tussen de wethouders Brand en van Meijgaarden, MWIE, politie Geldermalsen en
een vertegenwoordiging van de vriendenclub uit Enspijk en Beesd. Er zijn duidelijke voorwaarden aangegeven m.b.t.
het onderhouden van de locatie, geluidsoverlast en de aanrij route via Rumpt (dus niet via kern ENSPIJK). Bij
goedkeuring zal de plek worden ingericht met bankjes, een tafel, prullenbakken en misschien een container als
bescherming tegen weer en wind. Dit laatste is nog in beraad bij de gemeente. Vaak wordt over “hang plekken”
gesproken wat over het algemeen een negatief imago heeft en de jongeren zijn hier zelf ook niet echt blij mee. De
club heeft aangegeven zelf aan imago verbetering te willen werken en zullen t.z.t. voor geïnteresseerden uit Enspijk
een BBQ organiseren. Uw reacties, vragen of opmerkingen zien wij graag via email@enspijk.info
Burendag 2011
Net als voorgaande jaren doen we eind augustus een aanvraag bij het Oranjefonds voor een subsidie voor de
jaarlijkse burendag. Ideeën over welke activiteiten er dit jaar kunnen worden voorgedragen zijn welkom. Dit jaar is
de Burendag op een van de data: 24, 25 of 26 september. Wellicht ten overvloede nog dit: het staat iedere
buurtorganisatie in Enspijk vrij om een eigen aanvraag in te dienen.
Kascontrole MWIE
MooiwonenInEnspijk heeft een kascontrole laten uitvoeren over de financiële jaren 2009 en 2010. Na controle
werden de kasboeken over beide jaren goedgekeurd.

Overzicht vaste Activiteiten MWIE
Gemengd Enspijks koor: in het Oude Schooltje 2 x per maand: iedere 2e en 4e donderdagavond om 20.00 uur.
We zoeken nog naar een goede elektronische piano of een sponsor die het koor wil helpen aan een goed instrument.
Er is nog plaats voor enthousiaste zangers en zangeressen. Opgeven bij Hettie van Steenis: 0614185208 of Sophie
Jongedijk: 0345-651671
Filmavond: in het Oude Schooltje iedere 3e woensdag in de maand 19.30 uur zaal open,
film aanvang 20.00 uur. Eerst volgende: 17 augustus
Open Eettafel Enspijk: in het Oude Schooltje. Iedere 1e donderdag van de maand. Aanvang 12.15 uur. Gaarne van te
voren opgeven i.v.m. bestelling voor de kok. Eerst volgende 1 september
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 nu ook 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.
Er zijn ook nog Enspijkse stickers te koop (1 euro).
MWIE en Website www.enspijk.info
Alle vragen of opmerkingen kunnen via email@enspijk.info, of schriftelijk in de bus bij Dorpsstraat 8, Kampsedijk
13 of Netstraat 12

