Enspijks Nieuwsbrief

Jaargang 10, juni 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!
Dorpsmarkt 2019
Het is bijna zover. Aanstaande zaterdag, 15 juni vanaf 17 uur is er wederom de, in de wijde omtrek
befaamde, dorpsmarkt t.b.v. onderhoud aan de kerk in Enspijk.
De nieuwe spandoeken met de aankondiging staan op de bekende plekken.

Rad van fortuin t.b.v. dorpsmarkt
Ook het rad van fortuin was aan vervanging toe. Inmiddels is er een mooi, groter/overzichtelijker
nieuw rad aangeschaft. Benieuwd hoe die er uit ziet?? Kom naar de dorpsmarkt !!
After Party Dorpsmarkt Enspijk
De jaarlijkse Dorpsmarkt wordt dit jaar gezellig afgesloten met een heuse Afterparty. Zaterdagavond
15 juni speelt de regionale topformatie Rock ’n Rosie in Eetcafé De Zwaan van 20:30 uur tot 00:00
uur. Het belooft een gezellige avond te worden met (oud) Enspijkers, en andere geïnteresseerden. De
toegang is gratis.

Zitbanken
De drie zitbanken zijn geplaatst. Bij de bank die bij het vijvertje is geplaatst is tevens de grond
bijgewerkt. Bij de dubbele bank, geplaatst bij de dorpspomp en vlakbij het waterpunt, is door Corné
van Doesburg een mooi terras/ toegangspad aangelegd.
Leefbaarheidsbudget 2019
Ook dit jaar is er voor Enspijk een leefbaarheidsbudget beschikbaar. Voor 2019 is dat een bedrag van
6900 euro. Per initiatief is een bedrag van max 2000 euro beschikbaar.
Wil je hier meer over weten of heb je een leuk idee/initiatief, neem contact met ons op zodat wij
samen kunnen bekijken hoe wij dit gaan realiseren!!!
Huizenbouw
Onlangs is er een informatieavond geweest voor aanwonenden over de mogelijke huizenbouw in
Enspijk nabij de Waalstraat. De ontwikkelaar heeft het aangepaste plan gepresenteerd. We hebben
van de gemeente begrepen dat binnenkort voor geheel Enspijk een bewonersavond wordt
georganiseerd.
Wijkagent
Frank Ebben is na een detachering weer terug als 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.
Communicatie WhatsApp groepen
Binnen Enspijk maken wij gebruik van 3 Whatsapp groepen; Enspijk Veilig, Enspijk helpt en een AED
groep. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Dat is een goed teken!!
Graag vragen we u de apps te gebruiken voor het juiste doel:
• Enspijk Veilig : uitsluitend voor noodgevallen en onveilige situaties
• Enspijk Helpt : om elkaar te helpen, te infomeren op een leuke manier
• AED groep: voor gecertificeerde AED-ers om elkaar te informeren over trainingen etc
Wilt u ook in de app groep, meld je dan aan bij enspijk@enspijk.info of stuur een appje naar
0627060599.
Ooievaar (bijdrage van kinderdagverblijf Chapeau)
Op onze locatie aan de Netstraat worden we nu al 3 jaar
verblijd door het gezelschap van een ooievaarspaartje. Ieder
jaar volgen we het liefdesnestje met de kinderen. Ongeveer 3
jaar geleden was er een ooievaarsvrouwtje druk bezig met
takjes verzamelen. We zagen haar vooral komen aanvliegen
vanaf de ijsbaan of vanuit de boomgaard. Takje voor takje
werd er een nest gebouwd. Het is ongelooflijk, dat zij met
middelen uit de natuur zo’n nest kunnen maken. In weer en
wind blijft het liggen op de schoorsteen. Het mannetje kwam
iets later, maar heeft toen ook driftig meegebouwd. Het nest
was klaar en daar begon de ellende. Een andere man wilde
ook wel in zo’n mooi nest met dat lieve vrouwtje. De
mannetjes hebben behoorlijk gevochten. Ze rolden letterlijk
samen over het dak heen. Ook het nest moest het ontgelden
en werd verwoest. De rust kwam terug en het nest werd

hersteld. De schade was aanzienlijk en de ooievaars waren ineens weg. Dat vonden we echt heel
jammer.
Gelukkig kwamen ze het volgende jaar weer terug en begonnen ze met goede moed aan het nest.
Het is een waar liefdesnestje geworden. Ook nu weer zitten er 2 baby ooievaars met hun kopje
boven de rand uit. Als de zon schijnt, dan staat de moeder met de vleugels wijd open om de jongen
te beschermen. De kinderen kijken met verrekijkers naar het leven op de schoorsteen. We zijn
benieuwd wanneer de jongen gaan uitvliegen.
Zonnepanelen
Op initiatief van MWIE zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van het gebouwtje van de ijsbaan en
Chapeau. De opbrengst komt ten goede van de inwoners van Enspijk: de ijsbaan denkt bijvoorbeeld
aan het planten van een grote spar op het terrein van de ijsbaan waar in de winter kerstverlichting in
gehangen kan worden. Chapeau overweegt jaarlijks een BBQ voor het hele dorp te organiseren. In
onze volgende nieuwsbrief zullen wij de ijsbaan en Chapeau vragen hun plannen concreet te maken.
Overzicht vaste activiteiten MWIE
Gemengd Enspijks Koor: Zingen aan de Linge
Iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand om 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk
(0345-848788).
Enspijk doen
Elke laatste donderdag van de maand van 10 tot 12 uur in de dorpskamer zijn er leuke activiteiten en
spelletjes voor alle bewoners. U bent van harte welkom. Koffie staat klaar. Gewoon lekker samen wat
doen. Meer informatie bij Dieke van Zandwijk (0646606966) en Gonnie Verweij Philipsen
Open Eettafel voor Enspijkers
Iedere 1e donderdag van de maand, om 12.15 uur. Prijs 8 euro. Contact Sophie Jongedijk en Dieke.
Algemeen Contact
Stichting MooiWonenInEnspijk
www.enspijk.info / enspijk@enspijk.info
&
Stichting Enspijk 11 dorpenspel 2016
Heeft u een goed idee, 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? Meld je aan. We zijn ook op zoek naar enthousiaste mensen die
zich willen inzetten voor Enspijk, inclusief websitebouwers.

