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Beste inwoners van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief die u op de hoogte brengt van de
ontwikkelingen in Enspijk door MooiWonenInEnspijk. Deze nieuwsbrief zal zowel per email als per post worden
verzonden. Op het moment dat we meerdere emailadressen hebben van bewoners zal de nieuwsbrief per email
worden verstuurd. Bewoners die geen internet aansluiting hebben krijgen deze nieuwsbrief op verzoek gewoon in
de brievenbus. Na de introductie van onze website en enkele gesprekken met diverse instanties maakt
MooiWonenInEnspijk vorderingen. Hieronder volgt puntsgewijs de activiteiten en een aantal organisatorische
aspecten.
MooiWonenInEnspijk wordt een Stichting
We willen van MooiWonenInEnspijk een stichting maken. We kunnen hierdoor makkelijker subsidies aanvragen
voor activiteiten voor het dorp en ook een bankrekening openen. Binnenkort zal de notaris de stukken opmaken
en zijn we vanaf dan een Stichting.
Idee voor Enspijk
Eind september horen we of ons dorp de vrijwilligersprijs heeft gewonnen voor de AED. Even afwachten dus. We
hebben inmiddels een aantal goede ideeën van onze bewoners gekregen. Die gaan we 1 voor 1 behandelen op
volgorde van binnenkomst. Na de uitslag over de AED hoort U meer over het volgende idee.
Website www.enspijk.info
De website is voor 80 % klaar. We nodigen u uit om naar de website te gaan. Vele weetjes, foto’s, gemeentelijke
documenten, nieuwsflitsen, activiteitenkalender, historie en andere zaken vindt u op de website. Er is tevens een
tekenwedstrijd voor onze jeugd, de inzendingen kunt u op de website zien. De website is echt bedoeld voor en
van onze inwoners. Kom vooral met ideeën en suggesties.
Zaterdag 3 oktober van 9.30-12.00 uur: Opruim Zwerfvuil Actie
MooiWonenInEnspijk heeft een hekel aan zwerfvuil. We roepen de bewoners op om het dorp schoon te maken
door middel van een zwerfvuil opruimactie. Een dergelijke schoonmaak actie wordt ook landelijk 1 maal per jaar
georganiseerd, maar zwerfvuil vinden we helaas het hele jaar door in Enspijk. Daarom organiseert
MooiWonenInEnspijk zelf ook 2 maal per jaar deze actie. Geef je op per email: email@enspijk.info of per post
naar Dorpstraat 8. De gemeente Geldermalsen stelt zakken, prikkers en karretjes ter beschikking.

Voor koffie wordt gezorgd en verzamelen bij het ‘Oude schooltje’ bij de kerk om 9.30 uur.
17 oktober Kledingbeurs en Boekenbeurs
Zaterdagmorgen 17 oktober wordt van 9.00 uur tot 11.30 een kleding en speelgoed beurs georganiseerd. De
opbrengsten komen allen ten goede aan het speeltuintje van Enspijk. Meer informatie: Arjette Bronk, Lingestraat
27 of email: stichtingdevergd@gmail.nl.
Zaterdagmiddag 17 oktober van 16.00 tot 18.00 uur wordt een boekenbeurs georganiseerd. Behalve goedkoop
boeken kopen is het ook leuk om overtollige boeken te ruilen. De opbrengst is ten gunste van het oude schooltje.
Meer informatie Gerrit de Jager: 0345-651824
Lopende initiatieven.
Gemeente
We hebben vanuit de gemeente een vast aanspreekpunt gekregen. Deze persoon helpt ons bij het vinden van de
juiste contactpersonen binnen de gemeente. We hebben tevens 4 borden laten maken met onze naam en de
naam van de website. We hopen deze borden ergens te kunnen plaatsen voor de naamsbekendheid van
MooiWonenInEnspijk.
Mozaïek
We krijgen ook steun van Mozaïek. Deze organisatie helpt ons in het netwerk van vele contacten om onze
activiteiten en ideeën gerealiseerd te krijgen.
Open eettafel
Samen met SWO zijn we aan het bedenken of we maandelijks een Open eettafel kunnen organiseren. De open
eettafel is een zg. aanschuifmaaltijd en is in principe bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar. Maar ook andere
belangstellenden die het leuk vinden om eens met elkaar te eten zijn van harte welkom. Het succes van de open
eettafel bestaat vooral uit het feit dat veel mensen samen eten gezelliger vinden dan alleen. Ook is het voor velen
prettig dat zij een keer niet zelf hoeven te koken. Men kan aan de open eettafel deelnemen met partner of met
vrienden, maar men kan natuurlijk ook alleen komen. Er wordt bij de open eettafel een smakelijk en afwisselend
3-gangen menu geboden. Kosten voor de drie gangenmaaltijd zijn € 6,50 per persoon (exclusief drankjes). U kunt
zich aanmelden per email email@enspijk.info of een briefje in de bus doen bij Dorpsstraat 8. Hierbij ook graag
eventuele speciale dieet voorschriften doorgeven, zodat de kok daar rekening mee kan houden.Zodra er meer
bekend is over de eerste datum krijgt iedereen bericht.
Sponsors
Een website onderhouden kost geld. Een nieuwsbrief brengt drukkosten met zich mee. We zoeken nog steeds
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.
MooiWonenInEnspijk zoekt vrijwilligers
We nodigen u uit om aan te melden als vrijwilliger. We zoeken mensen voor bijv: ouderen en hulpbehoevenden
ophalen en thuisbrengen bij een activiteit, koffieschenken bij de Open eettafel, rondbrengen van de nieuwsbrief.
Laat het weten per email of een briefje in de bus bij Dorpsstraat 8 .

