Enspijks Nieuwsbrief

Jaargang 10, december 2019

Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u wederom een nieuwsbrief om u op
de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk.
MooiWonenInEnspijk en Stichting Elfdorpenspel 2016 wensen u veel leesplezier!
Leefbaarheidsbudget 2019
Bijna alle aanvragen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget 2019 zijn toegekend. Sommige
ook met een bijdrage van MWIE en/of St. Elfdorpenspel. Dit betekent dat de onderstaande
activiteiten zijn uitgevoerd of worden gepland in 2020 :
• 10 jaar open eettafel
o De ca. 50 deelnemers aan de open eettafel en de organisatie hebben op 7 november
2019 een boottocht op de Linge gemaakt. De organisatoren en vrijwilligers zijn die
dag in het zonnetje ( lees bloemetje ) gezet.
• Kasteeldag
o Er wordt in 2020 bij Chapeau een educatieve themaweek rondom kastelen en de
historie van kasteel Enspijk georganiseerd. Op de locatie waar het kasteel heeft
gestaan, nabij het trapveldje aan de Korte Veersteeg, wordt een bruin ANWB
herinneringsbord met een korte tekst en afbeelding van het kasteel geplaatst.
• Jeu de boules baan plus 2 nieuwe banken op het speelveldje bij Chapeau
o Een lang gekoesterde wens van Samen DoEn en ook van Chapeau zal in 2020 worden
gerealiseerd.
o De 2 houten banken zullen in 2020 worden vervangen door 2 nieuwe banken. De
nieuwe banken zijn in dezelfde stijl als de banken die dit jaar in het dorp zijn
geplaatst. ( via Enspijk Schoon zal er een afvalbak bij worden geplaatst )
• Theaterfeest voor kinderen
o Begin 2020 zal er een theaterfeest voor en door kinderen worden georganiseerd in
de kerk van Enspijk. Details volgen !!
• Bloemenproject Enspijk
o Onder de naam BLOEMRIJK ENSPIJK zijn de afgelopen weken, met grote hulp van de
kinderen van Chapeau en een groep dorpsgenoten, al 1350 bloembollen gepoot in
Enspijk. De plekken worden nog gemarkeerd om te voorkomen dat ze per ongeluk
worden gemaaid zodra de maaiers in maart weer beginnen. Ook is de gemeente op
de hoogte gebracht van de precieze locaties.
o In 2020 zullen op meerdere, nog nader te bepalen plaatsen, zgn. “wilde
bloemenbermen” worden aangelegd en volgt een tweede ronde bloembollen.
o IDEEEN OVER LOCATIES GRAAG DOORGEVEN AAN MWIE EN/OF MARJOLEIN DEN
HARTOG (marjolein@kissmyarts.nl). GEDACHT WORDT AAN :
▪ GRASSTROOK WAALSTRAAT ( Beemd tot aan de Kampsedijk ),
▪ VELDJE BIJ BUSHALTE HAARSTRAAT
▪ SNELSTEEG
▪ BIJ BORD BEBOUWDE KOM HAARSTRAAT ( LINKS EN RECHTS VAN DE WEG)

•

Airfryer
o Door de Oranjevereniging ( samen met de Dorpskamer ) wordt een airfryer
aangeschaft.

Kerstboom en verlichting op de ijsbaan
Op initiatief van MWIE zijn in 2019 zonnepanelen geplaatst op het dak van het gebouwtje van de
ijsbaan en Chapeau. Als tegenprestatie is dit leuke initiatief tot stand gekomen.
Op zaterdag 7 december zal het bestuur van de IJsclub De Haar een grote spar plaatsen op de
ijsbaan. In deze spar zal Kerstverlichting komen. De verlichting wordt mogelijk gemaakt door
Chapeau.
OP MAANDAG 9 DECEMBER 2019 OM 17.30 ZULLEN DE KINDEREN VAN CHAPEAU DE
KERSTVERLICHTING ONTSTEKEN. EEA WORDT ONDERSTEUND DOOR FANFAREKORPS DE
VOLHARDING EN ZINGEN AAN DE LINGE. NA AFLOOP EEN KOEK&ZOOPIE IN DE KEET VAN DE
IJSBAAN. HET DUURT TOT MAXIMAAL 18.00 UUR!! KOMT ALLEN!!!!!
Communicatie WhatsApp groepen
Binnen Enspijk maken wij gebruik van 4 Whatsapp groepen :
1. Enspijk Veilig : uitsluitend voor noodgevallen en onveilige situaties
2. Enspijk Helpt : om elkaar te helpen, te infomeren op een leuke manier
3. Enspijk Algemeen : zonder regels waarin alles gedeeld kan worden
4. AED groep : voor gecertificeerde AED-ers om elkaar te informeren over trainingen etc
Graag vragen we u de apps te gebruiken voor het juiste doel. In een volgende nieuwsbrief zullen wij
wat tips@tricks aangeven over het gebruik van een groepsapp.
Wilt u ook in de app groep, meld u dan aan bij enspijk@enspijk.info of stuur een appje naar
0627060599.
Openstaande onderwerpen
Er is nog een aantal zaken waar wij aandacht voor hebben, maar waar op dit moment geen nieuwe
ontwikkelingen zijn. Wij houden u op de hoogte.
• Renovatie provinciale weg ( Geldermalsen – Leerdam v.v. )
• Renovatie A2 ( Knooppunt Deil – Vught v.v. )
• Huizenbouw
Wijkagent
Frank Ebben is onze wijkagent. Voor noodgevallen altijd direct de politie bellen. Wilt u een afspraak
met de wijkagent dan kan dat via de politie of via ons.
Activiteitenkalender
Op verzoek zullen wij bij elke nieuwsbrief een activiteitenkalender plaatsen voor de komende 3
maanden. Hang deze op aan de ijskast of prikbord, zodat u makkelijk kunt volgen wat er allemaal
staat te gebeuren in Enspijk.
Beëindiging activiteiten St. Elfdorpenspel 2016 per 1 januari 2020
Dit is de laatste gezamenlijke nieuwsbrief van MWIE en St. Elfdorpenspel 2016.
De St. Elfdorpenspel 2016 heeft, na het 11 Dorpenspel 2016, 2 doelstellingen afgesproken.
1. Enerzijds waren dat de ondersteuningen t.b.v. activiteiten/initiatieven in en voor het dorp.
2. Anderzijds een startkapitaal te hebben voor de organisatie voor een nieuw Elfdorpenspel
indien Enspijk als winnaar ( of organisator ) uit de bus komt.
Verder is er een samenwerkingsverband met MWIE afgesproken. Dit laatste omdat Martijn
Karrenbeld, voorzitter van MWIE, er in die tijd alleen voor stond. Fred Pieters is toen, namens het
ElfDorpenspel, aangesloten. Inmiddels kan er worden vastgesteld dat het bestuur van MWIE weer op
volle sterkte is en dat de financiële toezeggingen vanuit de gemeente West Betuwe,
leefbaarheidsbudget, ook aansluit bij de eerste doelstelling voor dorpsinitiatieven.

MWIE heeft regelmatig overleg met de gemeente ( via Barry Ganzeman, gebiedsmakelaar ) en daar
worden ook dit soort initiatieven besproken. Het bestuur van de St. Elfdorpenspel denkt dat het
verstandig is om alles onder één paraplu te plaatsen en de activiteiten/financiën over te dragen aan
MWIE. Wel met de voorwaarde dat er een kapitaal wordt weggezet voor een eventueel nieuw te
organiseren Elfdorpenspel in Enspijk. Op papier zal de Stichting Elfdorpenspel blijven bestaan. Mocht
er namelijk wederom een Elfdorpenspel in Enspijk komen hoeft het nieuwe bestuur alleen maar een
naamswijziging door te geven i.p.v. opnieuw e.e.a. op te richten.
Samengevat:
•
•
•
•

Per 1 januari 2020 zullen de financiën van Elfdorpenspel worden over gedragen aan MWIE.
De reeds toegezegde vergoedingen blijven gehandhaafd.
Tot 1 januari 2025 zal er een bedrag van minimaal 5000,00 euro beschikbaar blijven voor het
organiseren van een nieuw Elfdorpenspel in Enspijk.
Per 1 januari 2020 stopt Fred Pieters als bestuurslid van MWIE. Zijn werkzaamheden zullen
worden overgedragen aan MWIE.

Algemeen Contact
Stichting MooiWonenInEnspijk
www.enspijk.info / enspijk@enspijk.info
&
Stichting Enspijk 11 dorpenspel 2016
Heeft u een goed idee, of een activiteit voor de volgende kalender, laat het ons weten via de email
enspijk@enspijk.info of wfpieters@upcmail.nl of stuur schriftelijk naar Beemd 6 of Waalstraat 8.
Heeft u ook zin om mee te helpen? Meldt u aan. We zijn ook op zoek naar enthousiaste mensen die
zich willen inzetten voor Enspijk, inclusief websitebouwers.

Open eettafel Enspijk
Donderdag 5 december, 12u15, Dorpskamer
Ontsteken lichtjes Kerstboom bij IJsbaan
Maandag 9 december, 17u30 tot 18u, IJsbaan zijde Chapeau
Gemengd Enspijks Koor: Zingen aan de Linge
woensdag 11 december om 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk (0345-848788).

Januari 2020
Open eettafel Enspijk
Donderdag 9 januari (week later i.v.m. kerstvakantie), 12u15, Dorpskamer
Gemengd Enspijks Koor: Zingen aan de Linge
woensdag 8 en 22 januari om 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk (0345-848488).
Concert fanfarekorps De Volharding
Zaterdagavond 11 januari om 19.30 uur Kerk Enspijk
Theaterfeest
Voor/door Enspijkse kinderen, iedereen is welkom om te komen kijken
Zondag 26 januari (voorlopige datum), tijdstip volgt, Kerk Enspijk
Enspijk Doen
Donderdag 30 januari, 10u-12u, Dorpskamer

Februari 2020
Open eettafel Enspijk
Donderdag 6 februari, 12u15, Dorpskamer
Gemengd Enspijks Koor: Zingen aan de Linge
woensdag 12 en 26 januari om 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk (0345-848488).
Enspijk doen
Donderdag 27 februari, 10u-12u, Dorpskamer

Maart 2020
Open eettafel Enspijk
Donderdag 6 februari, 12u15, Dorpskamer
Muziek op de dijk
Voorjaarsconcert blazerskwintet Anemos Arts Ensemble
Zondag 8 maart, 15u30, Kerk Enspijk
Gemengd Enspijks Koor: Zingen aan de Linge
woensdag 11 en 25 maart om 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk (0345-848488).
Nederland schoon
Help ons dorp schoonmaken
Zaterdag 21 maart, details volgen volgende kalender

