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Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 8e nieuwsbrief die u op de hoogte 

brengt van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk. MWIE wenst u veel leesplezier. 

Allereerst wensen wij u, mede namens alle vrijwilligers, fijne 

Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2012! 

Pilot Dorpsplan Enspijk:  Geef uw mening! 

Wij willen graag uw mening. De gemeente Geldermalsen heeft als proef 3 dorpen (Enspijk, Tricht  en 
Rhenoy) aangewezen voor het maken van een dorpsplan voor en door bewoners. 
Een dorpsplan geeft in een samenvatting de kenmerken en kwaliteiten van het dorp weer en geeft het 
een toekomstvisie voor het dorp en buitengebied. Er worden doelstellingen per thema beschreven zoals 
woningbouw, verkeersveiligheid, verenigingsleven, voorzieningen, voorgestelde maatregelen en een 
prioriteitsplanning. Het doel van het dorpsplan is om samen met bewoners na te denken over de 
toekomst van ons dorp en waarbij de inwoners van ons dorp zelf bepalen wat er moet gebeuren. Hoe 
kan het dorp er uit zien in de toekomst van 5 tot 10 jaar? 
Wie maken het plan? Het dorpsplan wordt gemaakt door de bewoners van het dorp en de omgeving. 
Het gaat om een brede groep van 10 tot 15 bewoners uit het dorp. Het dorpsplanproces duurt ongeveer 
1 jaar (vanaf begin tot presentatie dorpsplan) waarbij gemiddeld eens in de 4 weken een avond voor 
bijeenkomsten. Gezien de ontwikkelingen in ons dorp door organisaties zoals MWIE, de Vergd, Ijsclub de 
Haar, brede school MIMOOS en anderen stelt het bestuur van MWIE aan u de vraag of Enspijkers een 
dorpsplan willen en zich ook daar voor willen inzetten. Laat het ons weten voor 15 januari via 
email@enspijk.info of via de aangehechte invulstrook (anoniem mag ook). 
 
Toekomst OBS de Minzerie 

Onlangs is er een ouderavond geweest voor ouders van de Lokhorstschool en de Minzerie. Stichting 

Fluvium heeft uitgesproken er alles aan te doen om de Minzerie zelfstandig te laten blijven opereren (al 

dan niet met een fusie mogelijkheid). De Stichting heeft nu een projectleidster aangesteld om te 

onderzoeken hoe de Minzerie zelfstandig kan blijven bestaan of hoe het een sterke fusiepartner kan 

worden. Instroom van nieuwe kinderen is het belangrijkste thema. Binnenkort komt er een enquête 

voor alle bewoners van Enspijk. Laat uw mening horen! Ook kunt u ideeën aanreiken of uw mening 

geven via een persoonlijk gesprek met de projectleidster van Stichting Fluvium (Els Claassen), te 

bereiken via email: e.claassen@stichtingfluvium.nl of 06 53778736. 
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Vliegtuigijs in Enspijk? 

Tijdens de zwerfvuilactie in november (met succes weer 5 grote gevulde vuilniszakken met zwerfvuil) 

deden de vrijwilligers een bizarre ontdekking in het dorp. In de sloot nabij de bushalte lag een dikke 

klomp ijs met stukken plastic. In het dak van het bushaltehokje zat een dik gat. Het vermoeden bestaat 

dat de ijsklomp van een vliegtuig komt en dwars door het dak van de bushalte is gevlogen. Gelukkig zijn 

er geen ongelukken gebeurd. Zie ook de volgende foto’s. 

  

NL DOET 2012 

Op 16 en 17 maart 2012 is het weer NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland! 
MWIE doet wederom een aanvraag voor een subsidie van NL Doet uit het Oranje Fonds (maximaal 500 
euro). Vorig jaar zijn er in Enspijk bomen geplant  om zo de groene landschappelijke uitstraling op peil te 
houden.  In maart 2012 is de tijd voor een flinke onderhoudsklus aan de beplanting en nieuwe aanplant 
(inboeten van groen wat het niet gehaald heeft) waarvoor we veel vrijwilligers nodig zullen hebben. Het 
aangevraagde subsidiegeld van NL Doet uit het Oranje Fonds is bestemd voor o.a. 
hoogstamperenbomen, huur van grote gereedschappen/machines en de aankoop van palen, 
bindmateriaal en beschermingsmaterialen en de afvoerkosten van o.a. snoeiafval. Als ons een subsidie 
wordt verleend, zal de uitvoering liggen in de derde week van maart 2012. Informatie hierover kunt u 
opvragen door een e-mail te sturen naar kvdz@tele2.nl of nicolinest@gmail.com . 
 
Kunst/graffiti wedstrijd tunneltje onder provinciale weg 

MWIE is in overleg met de Provincie Gelderland en de gemeente Geldermalsen  voor een wedstrijd om 

het tunneltje onder de provinciale weg te voorzien van een kunstwerktekening/graffitikunstwerk. We 

vragen belangstellenden een ontwerp te maken met als onderwerp “Betuwe”.  Meer hierover 

binnenkort in een persbericht. Ontwerp met een duidelijke tekening kan alvast worden ingediend vóór 1 

maart 2012. Voor meer informatie over de totale afmetingen voor het kunstwerk :  email@enspijk.info  

Enspijk energie neutraal   

Hoe zou u het vinden als Enspijk volledig energieneutraal zou zijn? Alle energie die u gebruikt, wordt in 

Enspijk zelf opgewekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen, zonnecollectoren, waterstofcellen en 

windturbines. Hierbij gaat het niet alleen om elektriciteit voor bijvoorbeeld uw wasmachine of 

vaatwasser, maar ook om energie die u verbruikt voor de verwarming. En zelfs uw auto kan elektrisch 

aangedreven worden. Klinkt interessant, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? De eerst stap zal al in 

februari worden gezet. Dan zal er namelijk een onderzoek starten door studenten van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Deze studenten zullen samen met verschillende betrokken partijen, zoals de 

gemeente Geldermalsen, een aantal inwoners van Enspijk en netwerkbedrijven, gaan samenwerken om 

te onderzoeken op welke manier Enspijk energieneutraal gemaakt kan worden. Ze zullen hierbij kijken 
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naar de mogelijkheden voor energieopwekking, -distributie en -opslag, maar ook naar energiebesparing. 

Natuurlijk bekijken zij ook op welke manier al deze maatregelen gefinancierd kunnen worden. Dit alles 

gebeurt onder leiding van prof. dr. ir. Sjef Cobben, professor aan de Technische Universiteit Eindhoven.  

De initiatiefnemer van dit project is Stichting KIEN. Deze stichting is het startpunt voor innovatie in de 

elektrotechniek, waar wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar komen om de 

centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te 

maken. KIEN ontwikkelt concepten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Een van die 

maatschappelijke vraagstukken, is het creëren van een 0-energieomgeving, zoals een energieneutrale 

wijk, dorp of stad. KIEN is in dit kader ook betrokken bij een project waar het stadje Bronkhorst in 

Gelderland energieneutraal gemaakt wordt. In dit stadje is anderhalf jaar geleden een soortgelijk 

onderzoek uitgevoerd door studenten uit Eindhoven en op dit moment is de gemeente daar bezig om de 

plannen stap voor stap uit te voeren. Natuurlijk zullen we in Enspijk dankbaar gebruik maken van de 

kennis die opgedaan is in Bronkhorst. Wat gaat u merken van het onderzoek en het project? Zoals 

hierboven beschreven, zullen de studenten met alle betrokken partijen samenwerken. De inwoners van 

Enspijk zijn hierbij natuurlijk een heel belangrijke partij. Er zullen daarom via een enquête verschillende 

dingen aan u gevraagd worden. Mocht u actiever deel willen nemen aan dit project? Neemt u dan 

gerust contact met ons op. Ook als u nog vragen heeft over het project, kunt u altijd bellen of mailen. 

Contactgegevens:  email@enspijk.info  of annaprovoost@stichtingkien.nl  040 - 247 3371. 

www.stichtingkien.nl  

Dorpsschouw  

Eind januari 2012 zal er in Enspijk een dorpsschouw plaatsvinden (nadere datum volgt nog). Een 

dorpsschouw is een praktische manier om problemen in onze leefomgeving te inventariseren. Tijdens 

een wandeling door het dorp met de betreffende wethouders en ambtenaren (en misschien met de 

nieuwe burgemeester van Geldermalsen) van de gemeente zullen we praten over de positieve en 

aandachtspunten van het dorp. Alle bewoners krijgen de gelegenheid om concreet te laten zien wat zij 

als negatief en positief ervaren. U kunt uw persoonlijke aandachtspunten nu kenbaar maken bij 

MooiWonenInEnspijk. Dit kan per email: email@enspijk.info of per post: een briefje in de bus 

(Dorpsstraat 8, Kampsedijk 13, Netstraat 12). Omdat we de dorpsschouw goed willen voorbereiden 

graag uw inbreng vóór 15 januari inleveren. Op deze manier komt er een overzichtelijk beeld van 

aandachtspunten daar kunnen we samen met de gemeente mee aan de slag. 

A2 Jongeren Ontmoetings Plaats 

De Jongeren ontmoetings plaats onder de A2 nabij de Linge aan de kant van Enspijk bestaat officieel niet 

meer. Vanwege vernielingen, brandstichting en het vele zwerfvuil heeft de gemeente besloten niet 

verder te willen met deze locatie. Op dit moment wordt er streng gehandhaafd door de politie. Er 

mogen daar geen auto’s meer komen. 

Ruilboekenkast voor alle Enspijkers  

In de donkere maanden van het jaar is niets fijner dan een goed boek lezen bij de kachel. Een goedkope 

en makkelijke manier om de mooiste boeken in huis te halen is de Ruilboekenkast van Het Dorpspunt en 

brede school Mimoos. In de hal van De Minzerie vindt u een kast vol boeken; thrillers, streekromans, 

informatieve boeken, kinderboeken voor alle leeftijden. En het mooie is; u mag gratis een boek kiezen 

en meenemen, mits u er zelf een boek voor in de plaats zet.  

mailto:email@enspijk.info
mailto:annaprovoost@stichtingkien.nl
http://www.stichtingkien.nl/


U ruilt dus uw gelezen boek om voor een ander boek. Gratis! De ruilboekenkast is elke dag tijdens 

schooltijden te bezoeken. Gewoon in uw eigen dorp, in de hal van basisschool de Minzerie. Deze 

voorziening wordt aangeboden door de Brede School Mimoos, een samenwerkings verband tussen De 

Minzerie - de kerk en MooiWonenInEnspijk. Het is ook mogelijk om boeken te schenken, de schappen 

van de ruilbieb hebben daar nog voldoende ruimte voor! 

Enspijkse attributen 

Er zijn nog (auto-)stickers te koop a 1 euro per stuk. U kunt behalve bij Martijn, ook tijdens de 

filmhuisavonden en de open eettafel deze mooie stickers kopen. We gaan ook ansichtkaarten maken 

met “groeten uit Enspijk”. We zijn tevens benieuwd of er Enspijkers zijn die nog een vlag willen 

bestellen. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan weer een opdracht plaatsen.  

AED 
De AED organisatie wil graag weten wie van onze AED-ers er weer belangstelling heeft om het certificaat 
d.m.v. een bijscholingsavond opnieuw te verlengen. Er zullen dit maal wel kosten aan verbonden zijn. 
Het gaat om een laag bedrag om de curcus te bekostigen. Wij hopen spoedig van jullie allen te horen! 
Graag reacties naar  anelja@kpnmail.nl en/of  erikenthea@hetnet.nl.  
 
Overzicht vaste Activiteiten MWIE 

Gemengd Enspijks koor: We hebben inmiddels een enthousiaste dirigente en we oefenen in het Oude 
Schooltje 2 x per maand: iedere 2e en 4e woensdagavond om 20.00 uur.  We zoeken wel 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 filmavond: 18 januari 2012. U krijgt als vaste bezoekers nog een 
uitnodiging, maar de aankondiging komt op de MWIE internet site. Voor de invulling van het programma 
van volgend jaar kunt u uw persoonlijke keuzes al insturen aan het MWIE email adres of via een briefje 
in de bus of tijdens de filmavonden.  
 
Open Eettafel Enspijk: in het Oude Schooltje. Iedere 1e donderdag van de maand. Aanvang 12.15 uur.  
De vrijwilligers van de Open Eettafel koken tegenwoordig alle maaltijden zelf, dus gaarne van te voren 
opgeven i.v.m. de inkopen. Eerst volgende: 5 januari 2012. Even voor de duidelijkheid: ook mensen die 
nog geen 50+ zijn mogen komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar dus wel graag even opgeven 
(0651368664). 
  
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. 

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 
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Onze Sponsors: zie voor meer details www.enspijk.info.  Deze nieuwsbrief is gedrukt door en mede te 

danken aan Actior Office Supply uit Beesd 
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Kees van Zandwijk Houthandel 

Eddy Jongedijk 
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Laat uw mening horen over de Pilot Dorpsplan: 
 
(  ) Ik vind het maken van een dorpsplan een goed idee 
 
 
(  ) Ik vind het maken van een dorpsplan een goed idee en wil zitting 
nemen in de dorpsplan commissie 
 
 
(  ) Ik vind het maken van een dorpsplan geen goed idee 
 
 
 
Naam:  
 
Adres 
 
Telefoon/email 
 
ANONIEM antwoord mag ook 


