
 

Enspijks Nieuwsbrief      Jaargang 9, maart 2018  

 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar, 
om u op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk.  
MooiWonenInEnspijk en Stichting Elfdorpenspel 2016 wenst u veel leesplezier! 
 
Op woensdag 21 februari 2018 is er een bijeenkomst geweest in onze Dorpskamer waarbij het 
bidbook van de gemeente is besproken. Tevens hebben we eerder aangeven dat we op zoek zijn naar 
ideeën ter gunste van het dorp aangezien er budget vanuit de gemeente beschikbaar is gesteld. 
 
Hierbij willen we u graag op de hoogte stellen ten aanzien van de uitkomsten van deze avond en nog 
andere ontwikkelingen in het dorp. De volgende onderwerpen zijn besproken afgelopen week: 
 
AED 
Wens om de AED-kast verplaatsten naar een locatie waar deze beter bereikbaar is voor de BHV’ers. 
De Dorpskamer lijkt daarvoor de ideale plek. Wel moet er dan een andere AED kast komen met een 
code er op. Deze kan worden aangeschaft met behulp van het dorpsbudget wat door de gemeente is 
beschikbaar gesteld.   
 
BHV 
We gaan de BHV-organisatie updaten en er komt binnenkort een nieuwe opleiding en  
herhalingscursus. Meer info volgt via de site van MWIE, Whatsapp of email 
 
Energie 
We gaan Duurzaam Geldermalsen uitnodigen voor een gesprek om ons op de hoogte te brengen wat 
er zoal staat te gebeuren en hoe wij daar in Enspijk gebruik van kunnen maken. Er zijn talloze 
initiatieven zoals de windmolens langs de A15. Een aantal bewoners hebben zonnepanelen geplaatst 
en die kunnen hun ervaring delen met anderen. Wat kunnen we in Enspijk meer doen? 
 
Carpool 
Er is veel last van carpoolers in Enspijk met name in de Haarstraat. Wij gaan in overleg met de 
gemeente en onze dorpsambtenaar Conny om te bekijken op welke manier wij dit kunnen oplossen.  
 
Verlichting dijk 
Het gedeelte op de dijk, vanaf bord einde bebouwde kom (Kampsedijk/Lepelstraat) tot aan de A2 
(Snelsteeg ) is over een afstand van ca 400 meter onverlicht. Signalen vanuit het overleg van 21 
februari 2018 of het mogelijk is hier wat aan te doen. De eigenaar van het land is benaderd en is 
bereid mee te werken aan oplossingen.  Verder afstemming met gemeente nodig. 



Opknappen Speeltuin in Enspijk 
Verzoek binnen gekregen van Speeltuinvereniging De Vergd om een bijdrage voor het opknappen 
van de speeltuin en het bouwen van een blokhut voor de opslag van spullen (Sinterklaas, Halloween 
ed ). Dit initiatief kan mogelijk via het leefbaarheidsbudget van de gemeente waarop we dan kunnen 
stemmen. Ook is het mogelijk om het dorpsbudget hiervoor te gebruiken.  
Actie bij de speeltuinvereniging. Zij gaan een financieel plaatje maken. 
 
Enspijk Zwervuil actie 
Wij hebben hem inmiddels al de kalender gezet, en we hopen natuurlijk dat jij dat ook doet: 24 
maart 2018 is het weer Landelijke Opschoondag. Meedoen aan de Landelijke Opschoondag levert 
prettig schone buurten op. NederlandSchoon helpt gemeenten dan ook graag bij het stimuleren van 
zoveel mogelijk inwoners. Want hoe meer inwoners meedoen aan de Landelijke Opschoondag, hoe 
succesvoller het wordt! Doet u ook weer mee? Opgeven graag via enspijk@enspijk.info 
 
Communicatie Email and Whatsapp 
Om zo snel mogelijk bewoners te bereiken is de wens om zoveel als mogelijk email adressen van 
dorpsbewoners te hebben. Tevens hebben we een Enspijk Veilig Whatsapp groep en een Enspijk 
Helpt whats app groep. Wilt u hierin en wilt u ook via email berichten ontvangen vragen we u om uw 
mobiele telefoonnummer en email adres met ons te delen ( enspijk@enspijk.info )   
 
Enspijkse Vlag 
We krijgen regelmatig de vraag of er nog Enspijkse Vlaggen zijn. De vlaggen zijn er weer. Graag horen 
we of u interesse heeft in een Enspijkse vlag.  
 
Overzicht vaste activiteiten MWIE 
Gemengd Enspijks Koor: Zingen aan de Linge 
Iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand om 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk 
(0345-651671). 
 
Enspijk doen 
Elke laatste donderdag van de maand van 10 tot 12 uur in de dorpskamer zijn er leuke activiteiten en 
spelletjes voor alle bewoners. U bent van harte welkom. Koffie staat klaar. Gewoon lekker samen wat 
doen. Meer informatie bij Dieke van Zandwijk ((0646606966) en Gonnie Verweij Philipsen 
 
Open Eettafel voor Enspijkers  
Iedere 1e donderdag van de maand, om 12.15 uur. Prijs 8 euro. Contact Sophie Jongedijk (0345-
651671) en Dieke. 
 
Algmeen Contact 
Stichting MooiWonenInEnspijk 
www.enspijk.info / enspijk@enspijk.info 
& 
Stichting Enspijk 11 dorpenspel 2016 
 
Heeft u een goed idee, laat het ons weten via de email (enspijk@enspijk.info) of 
wfpieters@upcmail.nl of stuur schriftelijk naar Beemd 6 of Waalstraat 8.  
Heeft u ook zin om mee te helpen? Meld je aan. We zijn ook op zoek naar enthousiaste mensen die 
zich willen inzetten voor Enspijk inclusief websitebouwers. 
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