Enspijks Kwartaaltje 5

December 2010

Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 5e nieuwsbrief die u op de hoogte brengt van
de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk. Het bestuur van MWIE wenst u veel leesplezier.
Brede School Enspijk
De Brede School Enspijk is een samenwerkingsverband tussen o.b.s. De Minzerie, de stichting
MooiWonenInEnspijk en het kerkbestuur van “Het Oude Schooltje”. Met het opzetten en inrichten van het
dorpsservicepunt (DORPSPUNT ENSPIJK) hebben we een eerste aanzet gegeven tot een constructieve en
structurele samenwerking. Het vormen van een Brede School heeft als doel om de ontwikkelingskansen van
kinderen in en rond Enspijk een belangrijke impuls te geven. Ook het voorzieningenniveau en de sociale
samenhang in het dorp Enspijk kunnen hierdoor versterkt worden. M.a.w. de Brede School is voor alle inwoners
van alle leeftijden. De samenwerkingspartners nodigen alle inwoners van Enspijk en belangstellenden van harte
uit om Vrijdag 7 januari 2011 16.00 uur op De Minzerie aanwezig te zijn voor de startbijeenkomst van de Brede
School Enspijk. De Brede School Enspijk moet een begrip worden in het dorp en in de regio. Wat kunt u op vrijdag
7 januari 2011 verwachten?
-

-

16.00 uur Ontvangst, inloop
16.15 uur Welkom
o Onthulling naam voor de Brede School Enspijk + Prijsuitreiking
o Presentatie van de resultaten van de wenseninventarisatie
o Doorlopende presentatie = introductie van de organisatie van de Brede School Enspijk
o Presentatie van mogelijke activiteiten door de Brede School organisatie, o.a. een
bomenproject
16.45 uur Demonstratie lesactiviteit voor en door alle aanwezigen
18.00 uur Sluiten we de bijeenkomst af.

Gezocht: AED coördinator
We zoeken een vrijwilliger die de AED coördinatie op zich wil nemen. Taken als AED beheerder: Aanmelden als
beheerder bij AED-Alert, vervolg AED cursussen organiseren met Teun, alle mensen en data inplannen voor die
cursussen: 1 x per jaar opfris cursus en 1 x per 2 jaar nieuw certificaat behalen. Ook de AED batterij controleren
en in geval van gebruik AED nieuwe elektroden bestellen en vervangen. Als je geïnteresseerd bent en meer
informatie wilt hebben kan je contact opnemen met email@enspijk.info. Dan worden de taken nader uitgelegd.
De werkzaamheden kunnen ook door 2 mensen samen gedeeld worden.

Bomenplan Komt In Uitvoering!
Zoals gemeld in nieuwsbrief 3 en 4 heeft MooiWonenInEnspijk zich ingespannen voor een groener Enspijk. In
maart van 2011 gaan wij in en rond Enspijk bomen planten. De gemeente heeft ingestemd met ons plan. Samen
met de Minzerie gaan we met de kinderen de bomen planten in de week van de Nationale Boomplantdag in
Maart 2011. De Minzerie start na volgend jaar een natuur en milieu project, dat aansluit op deze Enspijk Groen
actie. Wij benaderen op dit moment bedrijven met de vraag of zij de aanschaf van 1 of meerdere bomen en
steunpalen willen sponsoren. Heeft u nog ideeën , geef het dan door aan email@enspijk.info of een briefje in de
bus bij Dorpsstraat 8.
NL DOET
Op 18 en 19 maart 2011 is het weer NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vorig jaar deden in de
gemeente Geldermalsen 22 verenigingen, clubs en andere vrijwilligersorganisaties mee aan NL DOET. Er waren in
de gemeente Geldermalsen tijdens NL DOET ruim 200 vrijwilligers ‘op de been’. Ook deze keer zal het
Vrijwilligerssteunpunt zich inzetten om NL DOET in de gemeente Geldermalsen onder de aandacht te brengen
met de bedoeling dat er voor 18 en 19 maart 2011 zoveel mogelijk klussen aangemeld worden. De medewerkers
van het Vrijwilligerssteunpunt maken zich er vervolgens sterk voor om zoveel mogelijk (groepen) vrijwilligers te
werven voor de klussen.
MWIE gaat zich aanmelden om het Bomenplan te realiseren.
Mocht u nu zelf ook ideeën hebben voor NL doet. Vraag het aan! Er zijn vast klussen waaraan u niet toekomt of
die niet alleen door de eigen vrijwilligers gedaan kunnen worden. Het kan om grote, maar ook om kleine klussen
gaan. Het maakt helemaal niet uit. NL DOET is de uitgelezen kans om elke klus te klaren. U kunt uw klus
aanmelden op www.nldoet.nl. U geeft aan hoeveel mensen u zoekt en wat u van plan bent om aan te pakken. Via
de database van NL DOET kunnen belangstellenden zich voor uw klus aanmelden en nemen dan rechtstreeks
contact met u op. Ook zal het Vrijwilligerssteunpunt dus actief (groepen) vrijwilligers gaan zoeken voor de
aangemelde klussen. Meldt u voor 31 januari 2011 een klus aan voor NL DOET, dan kan het Oranjefonds u (onder
bepaalde voorwaarden) een bijdrage geven van maximaal € 500, -. voor uw klusmaterialen. Voorbeelden hiervan
zijn verf, kwasten, aarde, planten en timmerhout. Organiseert u een dagje uit dan kunt u hiervan bijv.
entreegelden en vervoerskosten betalen. Op www.nldoet.nl leest u meer over de voorwaarden en vindt u het
aanvraagformulier.
Filmhuis
In het oude schooltje is elke maand een film te zien. De films van volgend jaar zijn nog een verrassing . Het is nog
steeds mogelijk om films te sponsoren: ofwel door zelf films die passen bij ons programma ter beschikking te
stellen of aan MWIE te schenken, ofwel om de door MWIE aangekochte of door donateurs geschonken films te
kopen. Een lijstje van beschikbare films zal klaar liggen op de filmavonden. Het lijkt ons een goed idee om
introducés te werven via mond tot mond reclame, door cadeaubonnen aan te bieden. Voor de prijs hoeft u het
niet te laten: voor euro 5 per stuk krijgt de introducé dus een gezellige filmavond en drankje en hapje inbegrepen!
Verder kunnen we af en toe ‘’dubbel features’’ draaien: een geprogrammeerde hoofdfilm en daarna een
(speciale of zeldzame) verrassingsfilm, meegenomen door de leden.... De laatste keren hebben we de
filmvertoningen met veel plezier afgesloten met een bij de hoofdfilm passende komische toegift!

Werkzaamheden A2/ingang Enspijk
Bewoners hebben aangegeven last te hebben van het felle licht van koplampen en de stoplichten door de
nieuwe kruising Haarstraat/provinciale weg. Tevens is er geklaagd over de scherpe bocht naar de Haarstraat
inclusief de lantaarnpaal in deze bocht. RWS/Heijmans heeft een plan in voorbereiding m.b.t. beplanting in de
bocht en enkele andere aanpassingen van de ingang van Enspijk. Rijkswaterstaat en de gemeente Geldermalsen
willen dit voor leggen aan MooiWonenInEnspijk en betrokken bewoners. Wordt vervolgd.
Tevens is er een reactie ontvangen van TOMTOM. De (sluip)route naar Marienwaerdt via de Lingebrug wordt in
de kaarten van TomTom opgeheven. De gemeente zal daarnaast in Januari definitieve maatregelen treffen voor
de afsluiting van de Lingebrug (naar de Notendijk) voor gemotoriseerd verkeer.
Nieuwjaarsduik Enspijk verwacht 150 duikers op 1 januari
“Je kunt op 1 januari een smoesje bedenken en in je mandje blijven liggen, maar je kunt het jaar ook energiek
starten”, aldus de duikorganisatie uit Enspijk. De proefduik vond plaats tijdens ‘Het Startschot 2011’: een door
Unox geïnitieerde dag waarop de organisatoren van 80 Nieuwjaarsduiken bijeen kwamen om de laatste
voorbereidingen te treffen voor 1 januari. Met altijd een duik in de buurt is er geen reden meer om op 1 januari
niet te duiken. De organisatie – bestaande uit Restaurant de Rotonde, Duikvereniging Piranha en Zwemvereniging
Olympia - gaat dan ook voor 150 duikers op nieuwjaarsdag.
Naar verwachting trotseren op 1 januari 2011 meer dan 150 duikers het ijskoude water in Enspijk. Daag je
vrienden uit! . Hoewel de Nieuwjaarsduik met 81 duiken niet meer weg te denken is op nieuwjaarsdag, zijn er nog
steeds Nederlanders die niet duiken. KOM ALLEN NAAR DE ROTONDE.....
Sponsors
Alle werk met MWIE wordt gedaan door de inzet van vrijwilligers. We moeten echter kosten maken om projecten
invulling te geven. We proberen zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. Daarnaast zoeken we 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 op de nieuwsbrief. We bedanken onze
huidige en nieuwe sponsors voor de steun!
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 etc.
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

MooiWonenInEnspijk wenst u prettige
feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!!

