
 

 

  
Enspijks Nieuwsbrief       Jaargang 12, september 2021  
 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Het is alweer bijna herfst! Hopelijk heeft iedereen genoten 
van een welverdiende zomervakantie. Langzaamaan keert ook Enspijk terug naar een ‘normale’ 
toestand. Al zijn er ook zorgelijke berichten over coronagevallen in ons dorp en wensen we iedereen die 
hierdoor getroffen is, direct of indirect, veel sterkte en een spoedig herstel toe. We kijken ook vooruit, 
naar de nabije of iets verdere toekomst, met mooie plannen om Enspijk nog verder te verduurzamen en 
vergroenen. En hopelijk kunnen we ook snel gewoon weer leuke dingen met elkaar ondernemen. Voor 
nu: veel leesplezier met deze ‘zonnige’ nieuwsbrief! 
 
BIJEENKOMST ENSPIJK AARDGASVRIJ 
 
Nederland werkt aan een aardgasvrije toekomst. Dat betekent dat ook Enspijk de komende jaren 
plannen in die richting zal gaan maken. Samen met de gemeente organiseert een aantal inwoners uit 
Enspijk daarom een avond over hoe we Enspijk aardgasvrij kunnen maken. Reserveer deze avond vast in 
uw agenda: woensdagavond 22 september vanaf 19.30 in La Place. 
 
Op deze avond willen we u (op een ludieke manier) meenemen in een idee om ons dorp in de toekomst 
aardgasvrij te maken. Uiteraard horen we ook graag wat uw eigen ideeën hierover zijn. Het doel van 
deze avond is informeren, maar vooral ook het ophalen van reacties over het idee van warmte uit de 
Linge. 
 
Interesse? Meld u vast aan via Rolf.van.Os@WestBetuwe.nl, dan berichten we u zodra de avond 
definitief is. Waarschijnlijk wordt dit pas in de week van 20 september, wanneer mogelijk nieuwe 
versoepelingen van de corona-maatregelen worden aangekondigd, waardoor meer inwoners de 
gelegenheid krijgen om op deze avond te komen. 
 
ZONNEPANELEN IN ENSPIJK 
 
We hebben in ons dorpsplan ooit het doel gesteld om in 2030 energie neutraal te zijn. Inmiddels zijn we 
hard op weg en goed bezig. Momenteel hebben we in het dorp Enspijk (exclusief buitengebied) 571 
zonnepanelen op onze daken liggen. Dit levert een vermogen van 160 mw per jaar. Om helemaal 
electriciteitsneutraal te worden hebben we nog ca 300 mw te gaan. Waar kunnen we nog meer panelen 
plaatsen? Doet u al mee met de goede actie van Kleurrijk Wonen? (zei flyer op de volgende pagina)  
 
Tevens zijn we aan het onderzoeken of we grote daken kunnen vinden om daar uw zonnepanelen te 
plaatsen indien het niet op uw eigen huis kan, maar als u wel zonnepanelen wilt hebben. Heeft u vragen 
over zonnepanelen of wilt u ervaringen horen, neem dan contact op met iemand die panelen heeft of 
met MooiWonenInEnspijk. Degene die het 750e paneel legt, krijgt een leuke prijs van MWIE! 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
IJSCLUB DE HAAR VERDUURZAAMT 

2021 staat in het teken van het verduurzamen van de ijsbaan in Enspijk. Daarmee Is IJsclub De Haar eind 
augustus als gestart: de 10 zonnepanelen die eerst op het gebouw lagen, zijn verplaatst naar het veldje 
bij de pomp. Op die manier worden ook de energiekosten die het onderpompen van de ijsbaan jaarlijks 
met zich meebrengt, tot een minimum teruggebracht. Op het gebouw zijn tevens 16 nieuwe 
zonnepanelen geïnstalleerd.  

Vervolgens wordt later dit jaar een nieuwe pomp geplaatst. Dit is noodzakelijk omdat de huidige pomp 
kapot is gegaan. Tot slot zal in oktober ook de huidige ouderwetse verlichting worden vervangen door 
moderne LED-verlichting. De verlichting wordt zodanig geïnstalleerd dat omwonenden hier geen 
lichtvervuiling van zullen hebben. En omdat heel Nederland van het gas af moet, zal ook de 
gasaansluiting op de ijsbaan worden verwijderd. 

Al deze duurzame aanpassingen hebben nóg een voordeel: hierdoor kunnen de vaste lasten zodanig laag 
worden dat de contributie voor de eerstkomende tijd op 5 euro per seizoen kan blijven. 

 
 



 

 

 
UITSLAG ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 
 
Afgelopen voorjaar organiseerde Bloemrijk Enspijk voor de kinderen uit Enspijk en van de BSO van 
Chapeau Kinderwerk een zonnebloemwedstrijd. 60 kinderen plantten een zaadje, in de hoop de hoogste 
zonnebloem op te kweken. Op donderdag 2 september kwam wethouder Rutger van Stappershoef de 
winnaars bekend maken en de prijzen uitreiken. Hij gaf de kinderen meteen nog even een leuk bloemen- 
en biodiversiteitslesje.  
 
De eerste prijs was voor Rosalie met een zonnebloem van 1.65 m hoog. Nummers 2, 3 en 4 waren Lieke, 
Max en Fleur, op maar een paar cm afstand. Melle kreeg een aanmoedigingsprijs voor zijn bijzondere 
zonnebloem met de meeste bloemknoppen. Slakkenvraat en wat weinig zon en warmte gooiden helaas 
wel wat roet in het eten, maar gelukkig zijn enkele zonnebloemen toch groot gegroeid. Nu mogen ze 
mooi blijven staan, zodat de vogels er weer zaadjes van kunnen eten.  
 
Bloemrijk Enspijk kan al haar activiteiten organiseren dankzij een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget 
van de gemeente West Betuwe, en natuurlijk met dank aan de vele vrijwilligers! 
 

 
 
 
BLOEMRIJK ENSPIJK 
 
Met Bloemrijk Enspijk hebben we de afgelopen maanden de vaste planten in de bakken en het 
bloemperk in de Waalstraat onderhouden (water geven was nauwelijks nodig!). Vooral de Waalstraat 
bloeit uitbundig en er is een groot verschil tussen de kale plek van voorheen en de bonte bloemenpracht 
nu. En dat alles met voornamelijk overgebleven tuinplanten van de Bloemrijk-vrijwilligers en andere 
Enspijkers! Heeft u ook planten over die een mooi plekje elders in Enspijk kunnen krijgen, meld het aan 
Marjolein den Hartog (06 22130296 of marjolein@kissmyarts.nl). Het liefst natuurlijk bij-vriendelijke 
planten die de biodiversiteit een handje helpen! Kent u onze pagina al op www.enspijk.info? 
 
Verder worden de ingezaaide bloemenbermen, die mooi gebloeid hebben, binnenkort gemaaid. 
Uiteraard nadat het zaad op de grond gevallen is, voor weer meer bloemen volgend jaar. 



 

 

 
 

 
Bloemperk Waalstraat (voor en na) 
 
Bloemrijke tip voor thuis! 
Heeft u een vlinderstruik in de tuin? Verwijder dan af en toe de dode bloemen, zodat ze langer 
doorbloeien. Een simpel trucje, groot plezier! Vlinders en andere insecten hebben er dan langer plezier 
van en uzelf uiteraard ook. Dat kan ook nu nog, dan bloeien de struiken nog tot ver in het najaar. Dit 
geldt overigens voor veel meer bloeiende planten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkagent 
Frank Ebben is onze wijkagent. 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 
 
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.  


