
 
Enspijks Nieuwsbrief       Jaargang 11, maart 2020  
 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2020, 
waarmee we u op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk.  
MooiWonenInEnspijk wenst u veel leesplezier! 
 
LEEFBAARHEIDSBUDGET ENSPIJK 
 
Nieuw leefbaarheidsbudget voor 2020 
In 2019 hebben we dankzij het leefbaarheidsbudget vanuit de gemeente West Betuwe al veel mooie 
projecten in Enspijk kunnen realiseren. Ook in 2020 stelt de gemeente weer geld beschikbaar voor 
initiatieven vanuit de bewoners om de leefbaarheid en/of de sociale samenhang in hun dorp te 
vergroten. Het budget voor elke kern is dit jaar verhoogd van € 6.900 tot € 10.000! Maximaal € 3.000 
daarvan is bestemd voor bestaande projecten om te kunnen voortbestaan. Minimaal € 7.000 is 
bestemd voor nieuwe initiatieven (maximum € 2000 per initiatief). 
Oproep: Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in Enspijk te vergroten? Neem contact met ons 
op of informeer rechtstreeks bij de gebiedsmakelaar voor Enspijk, Barry Ganzeman (06-20449518, 
Barry.Ganzeman@WestBetuwe.nl). De voorwaarden voor een aanvraag kunt u lezen op 
www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget. 

 



 

Update projecten 2019-2020 
De leefbaarheidsinitiatieven uit 2019 zijn deels al uitgevoerd (boottocht 10 jaar Open Eettafel, eerste 
ronde Bloemrijk Enspijk), maar een deel loopt door in dit jaar. Een update van wat ons in 2020 
allemaal nog te wachten staat: 

• Kasteeldag 
Om te herinneren aan het kasteel dat ooit in Enspijk stond, organiseert Chapeau Kinderwerk 
dit jaar een educatieve themaweek rondom kastelen. Aan het eind van die week plaatsen we 
op de voormalige locatie van Kasteel Enspijk (waar nu het trapveldje aan de Korte Veersteeg 
is) een herinneringsbord met tekst en afbeelding van het kasteel. Daarvoor doet de 
Historische Kring West Betuwe momenteel onderzoek naar de geschiedenis en de exacte plek 
van het kasteel. Iedereen is uitgenodigd om bij de onthulling van het bord aanwezig te zijn. 
Nadere info over datum en tijd volgt! 

• Jeu-de-boulesbaan 
Dit voorjaar wordt de geplande jeu-de-boulesbaan op het speelveldje bij Chapeau aangelegd. 
Daarnaast zullen er twee nieuwe houten banken worden geplaatst, in dezelfde stijl als de 
vorig jaar in het dorp geplaatste banken. 

• Theaterfeest voor kinderen 
De voorbereidingen zijn in volle gang, en het thema van het theaterfeest voor en door 
Enspijkse kinderen is bekend: ‘Het Mysterie van Enspijk’. Als dát niet spannend wordt! Op 
zondag 7 juni vanaf 10.00 uur bereiden de kinderen van Enspijk samen een 
theatervoorstelling voor en aan het eind van de dag mag iedereen het resultaat komen 
bewonderen in de kerk.  

• Bloemrijk Enspijk 
Heeft u de eerste voorjaarsbloemen van Bloemrijk Enspijk al gezien? We hebben dit najaar 
samen met de kinderen van Chapeau en dorpsbewoners 1350 bloembollen gepoot, o.a. rond 
de dorpspomp en diverse bankjes. Onlangs hebben we ook sneeuwklokjes en blauwe druifjes 
o.a. in het bloemperk achter het monument geplaatst. Op onze site www.enspijk.info kunt u 
zien waar ze precies staan. De gemeente is op de hoogte zodat er voorlopig niet gemaaid 
wordt en er staan mooie bordjes bij. Vriendelijk verzoek aan iedereen: bloemen niet plukken, 
niet door de bloemen heen rijden/lopen en honden a.u.b. hun behoefte elders laten doen! 
Dit jaar gaan we door met het bloemrijker maken van Enspijk. Het plan is om in april 
wildebloemenbermen in te zaaien en fruitkisten met vaste planten te plaatsen. Iedereen die 
ideeën heeft over geschikte locaties of wil helpen met bijvoorbeeld zaaien/poten, kan zich 
melden bij Marjolein den Hartog (marjolein@kissmyarts.nl of 06-22130296). 
Oproep: Heeft u mooie voorjaars- of paasstukjes in huis en gooit u de bloembollen weg als ze 
zijn uitgebloeid? Niet doen! Wij herplanten ze graag op een plek in het dorp waar iedereen er 
volgend jaar van kan genieten. Inleveren kan op Kampsedijk 13 of Molenkampstraat 1. 

 
EEUWFEEST IJSCLUB DE HAAR  
Dit jaar bestaat IJsclub De Haar 100 jaar! Dit wordt 
gevierd op zaterdag 12 september 2020 van 16.00 tot 
22.00 uur. Het feest zal worden gehouden op de locatie 
van de ijsbaan. De organisatie is druk bezig om een leuk 
programma in elkaar te draaien met activiteiten voor 
jong en oud. Meer informatie ontvangt u in de loop van 
dit jaar. De ijsclub is nog op zoek naar vrijwilligers die 
willen helpen bij de opbouw, tijdens het feest en bij de 
afbouw. Geïnteresseerd? Geef je op bij Fred Pieters, 
030-38188686 of via wfpieters@upcmail.nl. 

Natuurlijk hoort bij dit eeuwfeest een nieuw logo: 
ontworpen door ByDaisy uit Beesd!  
 
 
 



 
 
KERNAGENDA 
 
In 2014 heeft Enspijk als een van de eerste dorpen in de regio een Dorpsplan opgesteld. De 
gemeente West Betuwe heeft ons dorp daarom nu als een van de dorpen uitgekozen die, in 
navolging van ‘proefdorp’ Heukelum, een Kernagenda gaan maken. De wensen van elk dorp zijn al 
eerder vastgesteld in het Bidbook van de gemeente. Nu bouwen we verder om te kijken hoe die 

wensen ook daadwerkelijk gerealiseerd 
kunnen worden.  
De gemeente organiseert het opstellen van 
deze Kernagenda. Voorop staat hoe 
bewoners uit Enspijk zelf vinden dat het 
dorp er in de nabije toekomst uit moet gaan 
zien. Belangrijk is het dus dat mensen uit 
allerlei verenigingen en bevolkingsgroepen 
van jong tot oud hun ideeën geven, zodat zij 
samen kunnen kijken wat we graag voor 
Enspijk willen bereiken en vooral ook hoe 
we dat willen doen. Waardoor we 
uiteindelijk nóg prettiger in ons dorp 
kunnen wonen en samenleven. 
 
In gesprek met elkaar komen diverse 
onderwerpen over leefbaarheid voorbij. 
Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, verkeer, 
wonen, voorzieningen en groen. Naast het 
bidbook en het dorpsplan zijn nieuwe 
ideeën en initiatieven voor een prettige 
leefomgeving altijd welkom. 
 
 
Oproep/uitnodiging: 
Iedere inwoner is welkom om mee te 
denken en samen te werken aan de 

kernagenda. De gemeente stuurt daarnaast de vertegenwoordigers van alle verenigingen en groepen 
in Enspijk een uitnodiging om hun visie en ideeën te delen, tijdens een startbijeenkomst op maandag 
6 april in de Dorpskamer. De avond begint om 20.00 uur. 
 
 
COMMUNICATIE 
 
MWIE op Instagram en Twitter 
In Enspijk hebben we vele manieren om elkaar op de hoogte te houden van alles wat er speelt in het 
dorp. Natuurlijk ontvangt u elk kwartaal onze nieuwsbrief, maar wist u dat we ook (weer) actief zijn 
op sociale media? MooiWonenInEnspijk is te volgen via Instagram (@kijk_op_enspijk), waar we 
foto’s van diverse activiteiten en mooie plekjes in Enspijk delen. Daarnaast hebben we het Twitter-
account @enspijk, waar u ook foto’s vindt, naast berichten over actuele zaken die Enspijk betreffen. 
Heeft u Instagram en/of Twitter? Volg ons dan! 
 
WhatsApp-groepen 
Binnen Enspijk maken wij gebruik van 4 Whatsapp-groepen : 

1. Veilig Enspijk: uitsluitend voor noodgevallen en onveilige situaties 
2. Enspijk Helpt: om elkaar te helpen, te informeren 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 appgroepen te gebruiken voor het juiste doel. Dit is vooral van belang bij Veilig 
Enspijk, de appgroep die uitsluitend is bedoeld voor noodgevallen. Daarom graag uw aandacht voor 
de volgende tips en huisregels (u vindt ze ook op www.enspijk.info): 
 
Gebruik appgroepen (algemene richtlijnen): 

- Bedenk goed wat de boodschap van uw bericht is en in welke appgroep deze het beste past. 
- Zorg dat u even checkt of u naar de juiste groep appt voordat u op verzenden drukt. Het 

komt regelmatig voor dat iemand (per ongeluk) een privébericht naar de hele appgroep 
stuurt die voor iemand anders of een andere appgroep was bedoeld. 

- Bij berichten over bijv. water- of elektriciteitsstoring graag even vermelden in welke straat u 
woont. Hoewel veel mensen elkaar wel kennen, is ‘hier is wel internet’ niet altijd duidelijk. 

 
Huisregels Veilig Enspijk:  

- Graag alleen meldingen over bijvoorbeeld een verdachte auto of personen in het dorp, 
vermoedens van inbraak, diefstal, vernieling etc. Geen kerstwensen, fijne vakantie, 
privéberichten e.d. Hoe goed bedoeld ook, dergelijke apps zorgen onnodig voor onrust (“O 
jee, Veilig Enspijk, zou er wat aan de hand zijn?!”) 

- Alleen relevante informatie sturen die over de melding gaat. Dus liever niet laten weten dat 
je niks weet of niks gezien hebt. Geen emoji’s, ‘dankjewel’, ‘goed gedaan’, grapjes of 
discussies. Foto’s van belang mogen wel. 

- Graag kort, zakelijk en beleefd blijven. 
- Vragen aan de beheerder via privéberichten. 
- Uw 06-nummer zal voor alle deelnemers binnen de groep zichtbaar zijn. Hiermee stemt u in 

met de beperkingen op privacy binnen de groep waarin u deelneemt. 
- Dringende meldingen meteen, minder urgent, maar wel aandacht nodig, dan tussen 09.00 en 

19.00 uur. 
- Niet houden aan de huisregels kan leiden tot schorsing of verwijdering. 
- Let op: bel bij een noodgeval altijd eerst (zelf) de politie (spoed: 112, geen spoed: 0900-

8844)! Pas daarna melden in de appgroep. 
 
Enspijk Helpt:  

- Voor o.a. het vragen of aanbieden van goederen of diensten, geen water/internet-
meldingen, gevonden voorwerpen, huisdier kwijt, melding activiteiten in het dorp, 
pizzakraam etc, (allemaal onderwerpen waarmee we de leefbaarheid in Enspijk bevorderen). 

 
Wilt u ook in een van deze appgroepen, meld u dan aan bij enspijk@enspijk.info of stuur een appje 
naar 06-27060599.  
 
OVERIG NIEUWS 
 
30km-stickers 
Misschien heeft u ze al gezien: de 30kilometer-stickers die op diverse plekken op afvalcontainers zijn 
geplakt. Die hebben we ontvangen van Veilig Verkeer Nederland, om zo aan te moedigen dat 
doorgaand verkeer zich binnen de bebouwde kom van Enspijk aan de maximumsnelheid houdt. 
Omdat de containers maar af en toe aan straat staan, valt dit extra op en is het een duidelijk signaal. 
Wilt u ook stickers voor op uw afvalcontainers? Vraag ze aan bij Guido van der Wedden (06-
41365257) of loop langs op Molenkampstraat 1. Samen maken we Enspijk veiliger! 
 
Ter herinnering: Schoonmaakactie Enspijk 21 maart 
Al aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief: op zaterdag 21 maart vindt de jaarlijkse Landelijke 
Opschoondag van Nederland Schoon plaats. Uiteraard steken we ook in Enspijk samen weer de 
handen uit de mouwen om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. Helpt u dit jaar ook mee 
(aanvang: 13.30 uur)? Aanmelden kan via enspijk@enspijk.info of 06-27060599. Uiteraard kunnen 
we ook altijd extra mensen gebruiken die buiten deze datum om willen helpen Enspijk schoon te 
houden! Meld u zich dan aan bij de Zwerfafvalbrigade, Michel van Doesburg 
(zwerfafvalbrigade@dorp-enspijk.nl,  06-23854315). 
 



 
 

 
 
 
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 
Stichting MooiWonenInEnspijk 
www.enspijk.info / enspijk@enspijk.info  
 
Heeft u een goed idee voor Enspijk, laat het ons weten via een e-mail naar enspijk@enspijk.info of 
stuur schriftelijk naar Beemd 6.  
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. 
 

  



 

KALENDER ENSPIJK 2020 
 

April 2020 
 

Open Eettafel Enspijk 
Donderdag 2 april, 12.15 uur, Dorpskamer, prijs € 8, info Sophie Jongedijk (06-38605120) en Dieke 

van Zandwijk (06-46606966) 
 

Bijeenkomst Kernagenda Enspijk 
Maandag 6 april, 20 uur, Dorpskamer 

 
Gemengd Enspijks Koor: Zinge aan de Linge 

Woensdag 8, 22 en 29 april, 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk (06-38605120) 
 

Paaseieren zoeken, knutselen en paastattoo maken 
Zaterdag 11 april, 10.30 uur, speeltuin De Vergd, mandje meenemen 

 
Koningsdag 

Maandag 27 april, vanaf 9.30 uur, met o.a. ontbijt, fietstocht en bbq, volledig programma volgt 
 

SamenDoen (activiteiten en spelletjes voor alle inwoners) 
Donderdag 30 april, 10.00-12.00 uur, Dorpskamer, info Dieke van Zandwijk (06-46606966) en Gonnie 

Verweij-Philipsen 
 

Mei 2020 
 

Open eettafel Enspijk 
Donderdag 7 mei, 12.15 uur, Dorpskamer, prijs € 8, info: zie boven 

 
Gemengd Enspijks Koor: Zinge aan de Linge 

Woensdag 6 en 20 mei, 20.00 uur, locatie Chapeau, info: zie boven 
 

SamenDoen (activiteiten en spelletjes voor alle inwoners) 
Donderdag 28 mei, 10.00-12.00, Dorpskamer, info: zie boven 

 

Juni 2020 
 

Open eettafel Enspijk 
Donderdag 4 juni, 12.15 uur, Dorpskamer, prijs € 8, info: zie boven 

 
Theaterfeest ‘Het Mysterie van Enspijk’ 

Zondag 7 juni, aanvang 10.00 uur, voorstelling 16.00 uur, aansluitend borrel, Kerk Enspijk 
Voor/door alle Enspijkse kinderen, iedereen is welkom om de voorstelling te komen bekijken 

 
Gemengd Enspijks Koor: Zinge aan de Linge 

Woensdag 3 en 17 juni, 20.00 uur, locatie Chapeau, info: zie boven 
 

Dorpsmarkt Enspijk 
Zaterdag 20 juni, vanaf 17.00 uur, Lepelstraat 

 
SamenDoen (activiteiten en spelletjes voor alle inwoners) 

Donderdag 25 juni, 10.00-12.00, Dorpskamer, info: zie boven 


