
 

 

  
Enspijks Nieuwsbrief       Jaargang 12, december 2021  
 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Wederom 
een bewogen jaar, maar wat was het fijn om weer een aantal gezamenlijke activiteiten te kunnen 
uitvoeren! De Enspijkse ouderen genoten onlangs eindelijk weer van een Open Eettafel en de kinderen 
hadden dankzij speeltuinvereniging De Vergd een leuke Halloween en Sinterklaas. Hopelijk kan 
binnenkort ook IJsclub De Haar net als vorig jaar weer uitpakken met een mooi schaatsseizoen. Hoe dan 
ook wensen we u fijne feestdagen en een voorspoedig maar bovenal gezond 2022! 
 
 
NIEUWE ENSPIJK-KAARTJES 
Er zijn weer nieuwe ‘Groeten uit Enspijk’-ansichtkaartjes verkrijgbaar! De oude waren op en het design 
was wel eens aan een update toe. Er is nu weer volop voorraad van twee nieuwe kaartjes: een 
winter/Kerst-variant en een lente/zomer-variant. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een gratis exemplaar. 
Wilt u er meer om te versturen of weg te geven, bijvoorbeeld als kerstkaartje? De kaartjes zijn 
verkrijgbaar voor 50 cent per stuk. Interesse? Stuur een mail naar enspijk@enspijk.info. 
 

 
 
 
OPROEP SPONSOREN 
Stichting MooiWonenInEnspijk is een non-profit organisatie. Alle activiteiten zijn gebaseerd op vrijwillige 
inzet en altijd gericht op de bevordering van de duurzaamheid en leefbaarheid van Enspijk. Voor de 
continuïteit van de huidige activiteiten en voor nieuwe initiatieven zijn wij afhankelijk van donaties en 
subsidies. 
 
Wij zoeken bedrijven die jaarlijks minimaal 25 euro willen doneren voor dit initiatief. Vanzelfsprekend 
plaatsen wij uw logo en een link naar uw bedrijf in onze nieuwsbrief. 
Donaties van particulieren: hiervoor vragen wij geen minimum bijdrage, alle donaties zijn welkom! U 
kunt zelf aangeven of wij uw naam op de sponsorlijst mogen vermelden. 
 



 

 

OPEN EETTAFEL 
Op 21 oktober vond na ruim anderhalf jaar eindelijk weer een Open Eettafel plaats in Enspijk. De 
deelnemers genoten zichtbaar van een heerlijke, herfstige maaltijd én van elkaars gezelschap, terwijl de 
vrijwilligers zorgden dat het hen aan niets ontbrak. Fijn dat het na zo’n lange tijd eindelijk weer mogelijk 
was om samen te komen, gezellig samen te eten en bij te praten. Het plan was om de open eettafels in 
het nieuwe jaar weer voort te zetten, maar gezien het toegenomen aantal corona-besmettingen en de 
nieuwe maatregelen, kan dit helaas voorlopig geen doorgang vinden. Uiteraard staat de veiligheid en 
gezondheid van iedereen voorop. We houden u op de hoogte wanneer de open eettafels weer van start 
gaan! 
 

 
 
 



 

 

HALLOWEEN EN SINTERKLAAS 
De kinderen van Enspijk konden de afgelopen tijd weer volop genieten van een aantal activiteiten die 
speeltuinvereniging De Vergd voor hen organiseerde. Zowel tijdens Halloween als Sinterklaas was het 
dikke pret in het dorp! 
 
Met Halloween konden de prachtig verklede kindjes weer een hele berg snoep verzamelen langs de 
deuren. Verder mochten ze spooky cakejes versieren en waren er allerlei spelletjes en een springkussen. 
Op zaterdag 27 november kwam Sinterklaas in Enspijk aan. Alle kinderen waren uitgenodigd om hem te 
verwelkomen. Voor iedereen was er natuurlijk een cadeautje én genoeg lekkers. 
 

 



 

 

 
DE GASKRAAN DICHT IN ENSPIJK? (ingezonden mededeling) 
 
In de Rotonde werd op 14 oktober tijdens de informatieavond over Warmte uit de Linge in een 
toneelstuk, uitgevoerd door een aantal inwoners van Enspijk, symbolisch de gaskraan dichtgedraaid door 
‘Mark Rutte’. Daarna werd een alternatief aangeboden aan de wethouder Annet IJff van de gemeente 
West Betuwe: de scheetzak. 
 
De avond was georganiseerd door een aantal inwoners van Enspijk die op een eerdere oproep van de 
gemeente hadden gereageerd, om mee te denken over hoe Enspijk aardgasvrij zou kunnen worden 
gemaakt. Het alternatief voor aardgas zou in dit geval warmte uit de Linge kunnen zijn. 
Maurice Ramaker heeft op deze avond een presentatie gegeven van hoe dat er dan uit zou kunnen 
komen te zien. Deze presentatie zal worden gedeeld via de website van MWIE. Mocht u vragen hebben 
over deze presentatie, kunt u daarover contact opnemen met Maurice (maurice.ramaker@rinver.nl). 

Aansluitend heeft er een levendige discussie plaatsgevonden tussen de aanwezigen, de gemeente, het 
Waterschap en waren er vele vragen vanuit de zaal; waarom Enspijk, wat moet er allemaal aan mijn 
woning gebeuren, wat gaat mij dat kosten en nog veel meer. Vragen waar deels wel antwoord op kon 
worden gegeven, maar ook vragen waarop dat niet kon, simpelweg omdat er nog heel veel uitgezocht 
moet worden. Geruststellend was in ieder geval de mededeling van de gemeente dat er nog geen schop 
de grond in gaat, totdat de inwoners en ondernemers van Enspijk hun akkoord hebben gegeven over dit 
alternatief voor aardgas. 
 
De conclusie van de avond was dat de aanwezigen enthousiast waren over het alternatief warmte uit de 
Linge. Een aantal inwoners heeft zich die avond ook aangemeld om verder mee te denken over dit 
project, maar ook om mee te denken over hoe die extra stroom die hiervoor nodig is duurzaam kan 
worden opgewekt, hoe die efficiënter en breder kan worden benut en of er bedrijven zijn die hun daken 
vol willen leggen met zonnepanelen. Gemiddeld ligt er nu 1 zonnepaneel per dak van de aanwezige 
woningen in Enspijk. Om de stroom die nodig is voor de warmtepomp die de warmte in de huizen brengt 
duurzaam op te wekken, zouden er 3 panelen per woning nodig zijn. 
De afdronk van deze avond was al met al instemming van de aanwezigen om verder te gaan met alle 
onderzoeken voor een verdere uitwerking van dit alternatief. 
 
We gaan als kerngroep dus aan de slag en zullen u met regelmaat via de nieuwsbrief van MWIE op de 
hoogte houden van de voortgang. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, kunt u uiteraard contact 
opnemen met Adrie van Duijne (adrievanduijne@gmail.com) en Peter Janson (Peter@vtc-bv.nl). Maar 
ook met Rolf van Os (rolf.van.os@westbetuwe.nl) van de gemeente West Betuwe. 

 

NIEUWE LEEFBAARHEIDSBUDGETTEN 

In de afgelopen maanden zijn op initiatief van enkele bewoners weer wat nieuwe aanvragen voor 
leefbaarheidsbudgetten gedaan. De gemeente West Betuwe heeft de volgende aanvragen toegekend: 

• Het aanschaffen van 5 Victor Veilig-verkeersmaatjes, om kinderen in Enspijk veilig te kunnen 
laten buiten spelen. Deze zijn verplaatsbaar en kunnen dus flexibel worden ingezet op plekken 
waar dit op dat moment nodig is. Heeft u een suggestie voor het plaatsen van een Victor Veilig-
poppetje? Geef het door op enspijk@enspijk.info! 

• Op het voetbalveldje bij Chapeau worden nieuwe doeltjes geplaatst.  
• Bloemrijk Enspijk kreeg een eenmalige boost om de bestaande beplanting bij te zaaien, 

bloembakken aan te vullen en meer bloembollen te poten. 



 

 

 
BLOEMRIJK ENSPIJK 
 
De Bloemrijk Enspijk-vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden weer een aantal nieuwe stukjes in 
Enspijk bloemrijker gemaakt. De bloemenstrook in de Waalstraat is nu doorgetrokken tot en met de 
kruising met de Maasstraat. Vanaf komend voorjaar staan hier langs de drempel narcissen en krokussen 
in bloei, gevolgd door een wildebloemenmengsel zoals aan het einde van de straat afgelopen jaar al te 
zien was. Verzoek: wilt u hier op de drempel Waalstraat/Maasstraat niet parkeren? Zo zijn de bloemen 
voor iedereen zichtbaar en kan iedereen ervan genieten. (Misschien ten overvloede: binnen 5 meter van 
een kruispunt is het sowieso niet toegestaan te parkeren!)  
Ook hebben we in de Haarstraat bij het bebouwdekombord links en rechts van de weg een strook met 
krokussen beplant. Dat wordt in het voorjaar dus een fleurige entree van het dorp! 
 
Heeft u ook bloemrijke ideeën voor Enspijk, wilt u een keer helpen met onze zaai- en poot-acties of wilt u 
in de Bloemrijk-appgroep? Meld het aan Marjolein den Hartog (06 22130296 of 
marjolein@kissmyarts.nl). Meer info vindt u op onze Bloemrijk-pagina op www.enspijk.info? 
 
 

 
 
 
 
IJSCLUB DE HAAR (ingezonden mededeling) 

De winter staat weer voor de deur. Zouden wij ook nu weer kunnen schaatsen? Begin dit jaar konden wij 
eindelijk weer, zij het maar 2½ dag, open. Het was een genot om zoveel mensen weer op de ijsbaan te 
verwelkomen. Wij hopen natuurlijk dat wij ook deze winter kunnen schaatsen op onze ijsbaan. Wij zijn er 
in ieder geval klaar voor. Alle duurzame aanpassingen zijn uitgevoerd en de baan is gemaaid.  

Ook dit jaar gaan wij weer een 
mooie kerstboom plaatsen. Dat 
gaan wij op zaterdag 11 december 
doen. Dan zetten wij ook de 
pompen aan zodat de ijsbaan 
langzaam maar zeker onder water 
komt te staan. Laat de vorst maar 
komen.  

Tot slot wenst het bestuur van de 
ijsclub iedereen prettige feestdagen 
en een gezond 2022 toe. 

 
Schaatspret bij De Haar, februari 2021 

 
 
 



 

 

 
 
Wijkagent 
Maarten Veenbrink is onze waarnemend wijkagent. Hij vervangt tijdelijk onze wijkagent Frank Ebben. 
Wilt u een afspraak met de wijkagent, dan kan dat via de politie of via ons. Bel bij noodgevallen altijd 
eerst met de politie (bij spoed 112, geen spoed 0900-8844). 
 
Algemeen Contact 
Heeft u een goed idee voor Enspijk of wilt u meedoen met een van de activiteiten? Laat het ons weten 
via een e-mail naar enspijk@enspijk.info of stuur schriftelijk naar Beemd 6.  
 
Website: www.enspijk.info     Instagram: @kijk_op_enspijk      Twitter: @enspijk 
 
Over Stichting MooiWonenInEnspijk 
Stichting MooiWonenInEnspijk is ruim 12 jaar geleden in het leven geroepen om mooie initiatieven te 
faciliteren en ontplooien. Met een groepje enthousiaste inwoners brengen we onder meer verenigingen 
en clubs bij elkaar, onderhouden goede contacten met de gemeente en andere partijen en kunnen we 
ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanvragen van leefbaarheidsbudget voor goede plannen om ons dorp 
nog mooier en leefbaarder te maken. Om verwarring te voorkomen, is het misschien goed om hier te 
vermelden dat MooiWonenInEnspijk geen gekozen orgaan is en dus ook niet pretendeert de inwoners 
van Enspijk te vertegenwoordigen. 
 
Heeft u ook zin om mee te helpen? Meld u aan! We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich 
willen inzetten voor Enspijk. Of u nu in het bestuur wilt, af en toe over bepaalde onderwerpen wilt 
meedenken of gewoon een middagje samen de handen uit de mouwen wilt steken.  


