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Beste inwoners van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 3e nieuwsbrief die u op de hoogte brengt van nieuwtjes en 
ontwikkelingen in Enspijk. Namens het bestuur van MWIE wensen wij u veel leesplezier.

Dorpspunt Enspijk

Op vrijdag 19 maart jl. is het Dorpspunt Enspijk officieel geopend door mevrouw mw. N.G. van Rijnsbergen, 
Enspijkse oudste inwoonster. Zij werd daarbij geassisteerd door Bas de Jong, de jongste leerling van de Minzerie.
Het Dorpspunt is een gezamenlijk initiatief van de Minzerie, de Kerk en MooiWonenInEnspijk. Voor een verslag en 
foto’s van de opening kijk op www.enspijk.info. Het Dorpspunt is vanaf nu geopend  en is een multifunctionele 
ruimte waar men zo kan binnenlopen tijdens schooltijden, waar men elkaar kan ontmoeten, een kop koffie kan 
drinken, waar men gebruik kan maken van een computer met internetaansluiting en b.v. kan telebankieren. De 
ruimte is ingericht met een zitje, een folder rek en ondermeer een prikbord voor vraag en aanbod etc. We zoeken 
nog enkele vrijwilligers die 1x per week het Dorpspunt even willen nalopen op ontbrekende folders. Voor meer 
info: email@enspijk.info

AED cursus Deel 2

In april zijn weer 2 avonden reanimatie en AED bediening georganiseerd. 16 Enspijkers volgen de cursus en 
ontvangen binnenkort van het Rode Kruis hun certificaat. De cursus wordt weer enthousiast gegeven door de 
heer Teun Looman van het Rode Kruis afdeling Geldermalsen. Het lesgeld is betaald van het prijzengeld van de 
donatie van de Rabobank Geldermalsen voor het Beste Idee 2009. Inmiddels zijn nu 29 mensen in Enspijk 
opgeleid voor reanimatie en AED bediening, een veilig idee!

Nieuwe initiatieven:

- Verkeersborden en verkeersveiligheid 

Begin april heeft het Actie Comité Sanering Verkeersborden Enspijk van MooiWonenInEnspijk een foto overzicht 
gemaakt van alle borden in Enspijk. Er werden maar liefst 154 borden geteld. Door deze hoeveelheid 
verkeersborden is vaak lang niet duidelijk wat je nou wel of niet mag. Dit is NIET bevorderlijk voor de 
verkeersveiligheid en bovendien wordt het dorp erdoor ontsierd en verrommeld. Sommige borden zijn dubbel 
geplaatst en zijn daardoor totaal overbodig. Ook zijn er borden overbodig omdat ze dat nu eenmaal zijn, ze staan 
er al jaren, ze dienen nergens toe en niemand vraagt zich af WAAROM dat bord daar nu eigenlijk nog steeds staat.
Waar je ook kijkt zie je palen en borden, alsof de weggebruiker absoluut zelf niet meer kan nadenken. Veelal zijn 
de borden vies, kapot of staan ze scheef. Het absolute record aan borden vonden we in de Haarstraat, daar staan 
maar liefst 46 borden en dan hebben we NIET de tijdelijke borden meegeteld die er nu staan vanwege de 
reconstructie van de toegang tot Enspijk. Op dit moment wordt ook gewerkt aan en inventarisatie van 
verkeersonveilige punten in ons dorp. We hebben Veilig Verkeer Nederland benaderd voor tips bij het 
inventariseren. 



Over de onveilige punten wordt zo spoedig mogelijk overleg opgestart met de gemeente Geldermalsen. Als U 
daarover ideeën heeft dan kunt u dat tot 15 mei doorgeven aan Anelja van Iterson, Molenkampstraat 11, tel: 
0345-630099 of aa.va19@hetnet.nl

- Bomen actie:

ENSPIJK GROEN 2011: MooiWonenInEnspijk spant zich in voor een groener Enspijk. In het voorjaar van 2011 
willen wij in en rond Enspijk 120 bomen planten. Bij het bekijken van plaatsen voor boom aanplant hebben we 
het rapport Elings geraadpleegd en hieronder kunt u zien wat wij graag, in overleg met u en de gemeente, zouden 
realiseren:

1: Beemd, rand drenkwaterplaats: Hier willen wij aan 
de linkerzijde vanaf dit punt op onderstaande foto 
gezien 3 essen planten. Bureau Elings had aan de 
rechterzijde enkele bomen ingetekend, maar na 
overleg met de bewoners van de Beemd 16 hebben wij 
voorkeur voor de linkerzijde. Rechts geeft teveel 
schaduw in privé tuin

2: Beemdstraat, vanaf Kruissteeg Deil tot aan bord 
Enspijk: knotwilgen aan de rechterzijde iedere 5 meter 
waar mogelijk. Bureau Elings heeft een andere 
boomsoort aangegeven, maar de berm is te smal, 
knotwilgen kunnen wel geplant. Bovendien passen 
knotwilgen bijzonder goed in het Lingelandschap

3: Beemd, ingang Enspijk vanaf het bord ‘Enspijk’: hier 
willen wij knotwilgen planten aan de linkerzijde.

4: Korte Veersteeg, doodlopende deel richting A2: hier 
staan al knotwilgen en hier willen wij 6 knotwilgen 
aanplanten in de bestaande bomen lijn



 

5: Ingang Enspijk vanaf de Provinciale weg, nieuwe 
situatie: wij hebben de gemeente gevraagd ons aan te 
geven of hier een plan voor is gemaakt, wie gaat dit 
stuk beplanten? Wij zouden hier graag bij betrokken 
worden

6: Snelsteeg: op verschillende plaatsen zijn knotwilgen 
verdwenen door kap of andere oorzaken. Wij willen de 
lege plaatsen opvullen met knotwilgen.

7: Kampsedijk/bocht ter hoogte Snelsteeg, richting 
Beesd: Hier willen wij twee notenbomen planten. Deze 
kale plek wordt nu gebruikt als vuilstortplaats en 
vroeger stond er een mooie notenboom. Deze is door 
de verbreding van de A2 verdwenen.

We hebben een jaar uitgetrokken voor de voorbereiding van de aanplant. In dit jaar streven wij er naar 
bewustwording voor onze eigen groene omgeving te verhogen, kleine acties te organiseren om fondsen te 
werven en publiciteit te maken. We hebben inmiddels contact gezocht met de gemeente Geldermalsen, 
basisschool de Minzerie en diverse organisaties voor financiering en advies over wenselijke boomsoorten die 
passen in het Lingelandschap. In het voorjaar 2011 organiseren we met vrijwilligers  uit Enspijk, jong en oud, een 
bomen plantdag. Hebt U nog aanvullingen op bovengenoemde plaatsen, geef het dan door aan 
email@enspijk.info of een briefje in de bus op Dorpsstraat 8.

- Jongerenavond:

Op vrijdag 16 april is door MooiWonenInEnspijk een jongerenavond voor de jeugd van Enspijk georganiseerd. Er 
waren 9 jongeren vanaf 16 jaar aanwezig. Het doel van de avond was brainstormen over de wensen van de 
Enspijkse jongeren en samen met elkaar praten over zaken die de jongeren bezighouden. Onderwerpen die 
jongeren o.a. bezig houden zijn:  de behoefte aan een jeugdsoos (ontmoetingsplek voor jongeren),  het gebrek 
aan starterwoningen, een Enspijks tentfeest,  het opnieuw inzaaien van het voetbalveld bij de Minzerie,  het 
programma van Koninginnedag, behoefte aan een of meerdere speeltoestellen voor oudere kinderen bij de 
Minzerie, activiteiten zoals een lampionen optocht en  Bingo avond. Binnenkort wordt er een tweede 
jongerenavond georganiseerd. Tijdens de avond zullen de onderwerpen van de eerste bijeenkomst 
teruggekoppeld worden en kunnen de jongeren die niet aanwezig waren alsnog hun wensen en ideeën over 
Enspijk geven. Het is de bedoeling dat de jongeren van Enspijk zelf met ideeën komen en uitvoeren. 
MooiWonenInEnspijk kan de jongeren hierin begeleiden. Heb je meer leuke ideeen voor Enspijk, dan kan je ze 
mailen naar het speciale email adres voor jongeren: mooiwoneninenspijk.jong@gmail.com



Koninginnedag 2010: 

Morgen is het Koninginnedag. Kom allemaal naar het Oude Schooltje, voor deze dag is door het Oranje comité
Enspijk een mooi en dagvullend programma samengesteld. Aanvang 10.00 uur. Versier allemaal Uw tuin, huis, 
auto met rood/wit/blauw en ORANJE, dat draagt vast bij aan de feestvreugde J

Het programma voor deze dag:
10.00 uur Om u in de stemming te brengen maakt fanfare “De Volharding” een ronde door Enspijk. 
14.00 uur Opstellen van de optocht in de Netstraat bij OBS “De Minzerie”.
14.15 uur Vertrek OPTOCHT met muzikale omlijsting.
15.00 uur Voor jong & oud zoals belooft diverse leuke activiteiten.
15.30 uur SPORTIEVE ACTIVITEIT Voor jong en oud – laat je verrassen!
16.30 uur BALLONNENWEDSTRIJD. Uitreiking ballonnenwedstrijd 2009. 
17.30 uur RONDE VAN ENSPIJK. Verschillende afstanden voor groot en klein. Inschrijven kan de gehele dag.
18.30 uur PLAY BACK SHOW voor jong en oud! 

Inschrijven graag bij Wilma van Dijk via timmerservice@hetnet.nl

In de loop van de middag wordt de barbecue weer aangestoken en is er de welbekende overheerlijke saté. 
Aansluitend Gezellige (muziek)avond met voor een ieder wat wils verzorgd door DJ Henry.

Ideeën Enspijk

We willen alle bewoners hartelijk bedanken voor uw inbreng en uw stem. In de volgende nieuwsbrief de uitslag 
van de enquête!

Speeltuin Enspijk is open!

De speeltuin in de Lingestraat is open! De speeltuin is tot stand gekomen door de inzet van Speeltuinvereniging 
Enspijk Stichting De Vergd. De speeltoestellen voor verschillende leeftijdsgroepen zijn al volop in gebruik 
genomen door de kinderen van Enspijk.  Voor informatie over de speeltuin: 0345-652025 Arjette Bronk of mail: 
stichtingdevergd@gmail.nl  

Sponsors

Alle inzet wordt gedaan door vrijwilligers. Echter moeten we ook kosten maken om projecten zaken te krijgen. 
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. We 
bedanken onze huidige 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, rondbrengen van de nieuwsbrief. 

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


