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Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 1ste nieuwsbrief van dit jaar die u
op de hoogte brengt van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk. MWIE wenst u veel
leesplezier!
Nieuws over het Oude Schooltje
Met de centrale ligging in het dorpshart vormt het Oude Schooltje een prominent monument en
belangrijk sociaal element binnen Enspijk. Inmiddels is er een belangrijk moment bereikt bij het initiatief
van de Protestantse gemeente Deil en Enspijk om de voormalige kosterswoning en het Oude Schooltje
te restaureren! Het College van burgermeester en wethouders heeft namelijk een paar weken geleden
ingestemd met het (ontwikkel)plan en ook de aanbesteding is afgerond. Als deze winter zijn eind heeft
gehad, zullen de bouwwerkzaamheden eindelijk kunnen beginnen.
Het plan
Begin 2011 is een drietal architectenbureaus uitgenodigd hun visie te geven op de herontwikkeling. Er is
gekozen voor het plan van architect Van der Wielen uit Culemborg. Het voorziet in een uitbreiding aan
de westzijde (uitkijkend op de Beemd), te gebruiken als een ontmoetingsruimte zoals tot voor kort het
Oude Schooltje bood. De kerk wil met de realisatie van deze nieuwe ontmoetingsruimte graag bijdragen
aan de leefbaarheid in ons dorp. Het Oude Schooltje als zodanig blijft dus bestaan, maar dan in een
nieuw en eigentijds jasje.
Voorts voorziet het plan in de realisatie van drie huurwoningen in de bestaande bebouwing.
Zonder deze woningen was op basis van het bestaande gebruik de instandhouding van een
ontmoetingsruimte financieel niet haalbaar. Tegelijkertijd betekent dit voor ons dorp dat er drie
woningen bijkomen. Een mooie en welkome aanvulling voor Enspijk in een tijd waar woningbouw nog
maar sporadisch plaatsvindt.

Uitbreiding van de projectgroep
Sinds medio 2012 maakt ook Herman Vermeulen uit de Maasstraat deel uit van de speciale projectgroep
die het plan heeft ontwikkeld. Deze groep heeft nu de taak het plan tot uitvoer te doen brengen.
De start: een klein feestje waard
Aan de formele start van de bouwwerkzaamheden zal extra aandacht worden gegeven waarbij ook alle
Enspijkers van harte welkom zijn. Het blijft tenslotte een belangrijk moment voor ons dorp. Via de
website van de kerk (www.kerkdeilenenspijk.nl) en MWIE zal dit moment verder kenbaar worden
gemaakt. Heeft u nog vragen? Laat het ons gerust weten. Namens het College van kerkrentmeesters,
Janco Berendse – Van Wely, Dorpsstraat 9 en Andries van der Netten van Stigt, Beemd 16.

Bestuurswisseling/afscheid Nina van Toulon
Na 4 jaar en met heel veel plezier gewerkt te hebben voor de Stichting MooiWonenInEnspijk heeft Nina
van Toulon onlangs afscheid genomen als voorzitter en van het bestuur. Nina stond aan de basis van het
oprichten van de Stichting MWIE. Het startte in 2009 met haar initiatief om te voorkomen dat de
Snelsteeg werd geasfalteerd. Bij haar rondje door het dorp om mensen te vragen haar te steunen, gaven
veel mensen aan behoefte te hebben aan een platform waar ideeën tot werkelijkheid zouden kunnen
worden gebracht. Dit allemaal om de saamhorigheid en de leefbaarheid van Enspijk te vergroten: de
Stichting MooiWonenInEnspijk was geboren. Nu, 4 jaar later, neemt ze afscheid vanwege een drukke
zakelijke en prive agenda. Martijn Karrenbeld, medeoprichter van MWIE zal de voorzittersrol
overnemen. MWIE heeft ook drie enthousiaste nieuwe bestuursleden gevonden die de stichting gaan
versterken; Richard den Hartog, Rutger en Laura Schepers (penningmeester). Met Nicoline Stark (was al
bestuurslid en nu secretaris) zijn er totaal weer 5 bestuursleden. Nina is door het nieuwe bestuur in de
bloemen gezet tijden de maandelijkse eettafel en heeft haar eigen straatnaambord gekregen: “Nina van
Toulon Straat”, die ze ergens in Enspijk mag ophangen.

Enspijk Veilig WhatsApp
De laatste tijd is regelmatig ingebroken in enkele huizen in Enspijk. Richard den Hartog uit Enspijk heeft
het initiatief genomen om een groepsgesprek in WhatsApp aan te maken. WhatsApp is een applicatie
voor op de smartphone, waarbij je bijvoorbeeld deel kunt nemen aan een groepsgesprek; een soort sms
maar dan gratis en naar meerdere personen tegelijk. De naam van het groepsgesprek is Enspijk Veilig.
Het doel van het groepsgesprek is:
- Elkaar waarschuwen van verdachte situaties;
- Snel ter plaatse zijn;
- Foto´s van verdachte personen en/of hun voertuig maken en delen;
- Laten weten dat wij als dorpsbewoners alert zijn op verdachte situaties!!
Op dinsdag 29 januari was er een bijeenkomst in het Oude Schooltjeover Enspijk Veilig met wijkagent
Cees Batenburg. Tijdens de avond werd uitleg gegeven over de Enspijk Veilig WhatsApp, bespraken we
met elkaar wat te doen in verdachte situaties en bespraken we wat we nog meer zouden kunnen doen
om Enspijk veiliger te maken. De volgende punten zijn hier uit voortgekomen:
- Plaatsen van borden "Enspijk Alert" in overleg met de gemeente;
- Drukken van stickers om op ramen te plakken;
- Schrijven van een persbericht.
Voor vragen: initiatiefnemer Richard den Hartog, 0622692988 of e-mail naar enspijk@enspijk.info.

NL Doet 16 maart
Op zaterdag 16 maart 2013 is het weer NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland, geïnitieerd
door het Oranjefonds. Ook in Enspijk worden de handen uit de mouwen gestoken! Om 12.30 uur
verzamelen we bij het speelveld voor de Minzerie om struiken te snoeien, de omgeving rondom het veld
op te ruimen, de doelpalen en basket schoon te maken en al het andere dat we kunnen doen om het
veld aantrekkelijker te maken.
Als u mee wilt doen aan deze vrijwilligersmiddag, dan kunt u zich opgeven via de e-mail
enspijk@enspijk.info of via de website www.nldoet.nl.

Update Dorps(actie)plan
We hebben onlangs wederom overleg gehad met de gemeente Geldermalsen over de invulling van ons
dorpsplan. MWIE heeft een voorstel ingediend om het dorpsplan in te richten op basis van de
initiatieven die we reeds in gang hebben gezet bestaande uit drie projecten:
1. Enspijk energie neutraal: hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat we energie kunnen
besparen en zelf energie kunnen opwekken om in onze eigen behoefte te voorzien op een
duurzame manier. We hebben reeds een bewonersavond gehad en willen hier nu via het
dorpsplan een verdere invulling en uitwerking aan geven;
2. Lekker thuis wonen: een project waarin onderzocht wordt in hoeverre mensen langer in hun
eigen huis kunnen blijven wonen, wat eventueel de aanpassingen daarvoor moeten zijn en in
hoeverre hier überhaupt behoefte aan is;
3. Verbeteren openbare ruimte: het verder invulling geven aan de behoeftes en verbeteringen ten
aanzien van onze openbare ruimte (onder andere door de enquêtes die gehouden zijn in het
verleden), door structureel overleg met de gemeente en door middel van de jaarlijkse
dorpsschouw.
Voor het realiseren van het dorsplan zijn drie werkgroepjes nodig die gezamenlijk een invulling geven
aan de desbetreffende projecten. Hierbij hebben wij uw hulp nodig! We gaan dit samen doen met
Stichting Kien, Kleurrijkwonen, de gemeente Geldermalsen en Welzijn Geldermalsen. We willen ons
focussen op een dorpsactieplan. We gaan geen document maken dat in een la verdwijnt, maar we willen
acties bepalen die we kunnen gaan uitvoeren om de projecten te realiseren. Om u aan te melden voor
een van de drie projecten stuurt u een e-mail naar enspijk@enspijk.info

C2000 Mast
Onlangs is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten om een hoge antennemast (50 meter
hoog) voor het C2000 systeem aan het begin van de Haarstraat te plaatsen.
MWIE heeft, als gevolg van bezwaren van vele bewoners uit Enspijk, een intensief gesprek gehad met
Wethouder Wiendels van de gemeente Geldermalsen en met de verantwoordelijke man van de
Landelijke Politie. We kunnen het plaatsen van de mast niet tegenhouden, met als argument: veiligheid
en landsbelang gaat boven lokaal belang.

Kindcentrum Leerplein Enspijk timmert aan de weg
Binnenkort timmert Leerplein Enspijk (basisschool DeMinzerie en Chapeau Kinderwerk) niet alleen aan
de weg, maar ook aan het eigen gebouw. B&W Geldermalsen hebben namelijk de gelden beschikbaar
gesteld waarmee het schoolgebouw gemoderniseerd en aangepast kan gaan worden. Dit is een
belangrijke stap voor de ontwikkeling van het kindcentrum dat steeds meer handen en voeten krijgt.
Vanaf 2 april, na de paasvakantie, zal De Minzerie overgaan op een zogenaamd continurooster. Dit is
een ononderbroken schooldag waarop alle leerlingen tussen de middag op school overblijven. Het
continurooster draagt bij aan een beter concentratieniveau van kinderen. Om half 3 is de schooldag
afgelopen en kunnen de kinderen naar huis of naar de naschoolse opvang, die door Chapeau wordt
verzorgd. Ook onderwijskundig krijgt de vernieuwing meer en meer vorm. De leerlingen van de
bovenbouw hebben zich het projectmatig ‘totaalonderwijs’ al aardig eigen gemaakt en in de
onderbouw, vanaf groep 1, zijn de Engelse lessen al heel gewoon. Ook in de kinderopvang wordt
spelenderwijs aandacht besteed aan de Engelse taal. Het voorlezen van prentenboekjes en het zingen
van Engelse liedjes helpt kinderen om een goede start te maken in een vreemde taal.Chapeau
Kinderwerk gaat werken met de methode Peuterplein, dat aansluit op de onderwijs methode
Kleuterplein van groep 1 en 2. Na de voorjaarsvakantie zullende rekensommen niet meer alleen in het
schrift worden gemaakt, maar ook op de tablet. ICT neemt op De Minzerie al vanaf groep 1 een
belangrijke plaats in. Wie meer wil weten over Chapeau Kinderwerk en De Minzerie:
Chapeau: www.chapeaukinderwerk.nl / chapeaukinderwerk@live.nl / 0653566484
Minzerie: www.minzerie.nl / johanschat@driepuntnul.com / 0610369200

Overzicht vaste activiteiten MWIE
Gemengd Enspijks koor: iedere 2e en 4e woensdagavond om 20.00 uur, locatie nog te bepalen.
Informatie bij Hettie van Steenis: 0614185208 of Sophie Jongedijk: 0345651671
Filmavond: iedere 3e woensdag in de maand om, film aanvang 20.00 uur.
De Oude School is voor langere tijd niet beschikbaar wegens verbouwing. We kijken momenteel naar
mogelijk andere locatie (Minzerie). U krijgt als vaste bezoekers een uitnodiging, maar de aankondiging
komt tevens op de MWIE internet site www.enspijk.info.
Open Eettafel Enspijk: 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. 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 bij Hettie van Steenis:
0614185208 of Sophie Jongedijk: 0345651671
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.
Contact
Alle vragen of opmerkingen kunt u sturen naar enspijk@enspijk.info, of schriftelijk in de bus bij
Kampsedijk 13.

Deze nieuwsbrief is gedrukt door en mede te danken aan Actior Office Supply uit Beesd.
Stichting MooiWonenInEnspijk wordt gesponsord door:
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