
 

Enspijks Nieuwsbrief      Jaargang 9, December 2018  

 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit jaar, 
om u op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk.  
MooiWonenInEnspijk en Stichting Elfdorpenspel 2016 wenst u veel leesplezier! 
 
Zo vlak voor de feestdagen leek het weer een goed moment om u op de hoogte brengen van alle 
ontwikkelingen in ons dorp de afgelopen periode.  
 
Allereerst het bestuur van MWIE. Na jarenlang vacatures gehad te hebben, is het bestuur inmiddels 
weer op volle sterkte. Buiten de vele vrijwilligers uit het dorp ziet het bestuur er nu als volgt uit: 
Voorzitter  - Martijn Karrenbeld 
Secretaris  - Guido van der Wedden 
Penningmeester - Tjeerd van Zadelhoff  
Bestuurslid  - Peter Magauer 
Bestuurslid  - Fred Pieters 
 
Verder is het een roerige tijd in de gemeente Geldermalsen, die per 1 januari 2019 zal overgaan in de 
nieuwe gemeente West Betuwe. Eén van de vele veranderingen is het feit dat onze dorpsambtenaar 
Conny Smeekes vertrekt. MWIE betreurt dit omdat wij altijd een goed, prettig en constructief overleg 
met Conny hebben gehad. Zoals het er nu naar uitziet zal zij worden opgevolgd door een zgn. 
gebieds-regisseur. Wie dat gaat worden is nu nog niet bekend, maar zodra dat wel bekend is gaan wij 
een afspraak maken om met hem/haar kennis te maken. Wij zullen dat gesprek ook benutten om 
gepast afscheid van Conny te nemen. Mede dankzij haar hebben wij een aantal leuke 
projecten/verzoeken kunnen honoreren binnen Enspijk die door het dorpsbudget zijn gefinancierd. 
Hieronder staat per onderwerp hetgeen wat is gerealiseerd.  
 
Opknappen Speeltuin in Enspijk 
Het verzoek van de Speeltuinvereniging De Vergd voor het aanschaffen van een blokhut, voor de 
opslag van spullen (Sinterklaas, Halloween ed.), is gehonoreerd en de blokhut is inmiddels geplaatst. 
 
Rad van fortuin t.b.v. dorpsmarkt 
Het huidige rad was aan vervanging toe. Inmiddels is er een mooi, groter/overzichtelijker nieuw rad 
aangeschaft. Benieuwd hoe die er uit ziet?? Volg de lokale krantjes of kom natuurlijk naar de 
dorpsmarkt (15 juni 2019). 
 
 
 



AED 
Er is een nieuwe AED kast (met code) en AED aangeschaft. Deze hangt bij de ingang van de 
dorpskamer. Op 19 november 2018 hebben 10 dorpsgenoten de cursus Basic Life Support gevolgd. 
Op 16 januari 2019 en er nog eens ± 11 dorpsgenoten de herhalingscursus volgen. Dat betekent dat 
er vanaf dat moment 21 vrijwilligers zijn!! Een FANTASTISCH resultaat!!! 
 

  
 
 
Aankondigingsbord dorpsmarkt 
Ook deze waren duidelijk aan vernieuwing toe. Er zijn 3 verrassende spandoeken gemaakt. Ook dit 
blijft nog een verrassing hoe ze er uit zien. 
 
Zitbanken 
Er zijn drie zitbanken besteld; twee enkele en een dubbele (een zogeheten luizenbank). We zijn van 

plan ze te gaan plaatsen in de plaats voor de huidige banken bij de waterpomp, tussen het 

monument en de kerk (de luizenbank) en tegenover het monument. Het zijn mooie traditionele 

banken die goed passen bij het straatbeeld. We zullen in het voorjaar starten met de plaatsing. 

Bordjes verboden aan te plakken 
Er zijn zeven bordjes “verboden aan te plakken” besteld, die – na schoonmaken daarvan – op 
elektriciteitshuisjes en ander illegale plakplaatsen in ons dorp zullen worden geplaatst. Heeft u een 
suggestie voor een locatie, of wilt u helpen, neem dan contact met ons op. 
 
Zonnepanelen 
Er zijn 2x 10 zonnepanelen aangeschaft. Wij hebben gekeken op welke plekken deze het beste 
geplaatst zouden kunnen worden. Gekeken is o.a. het aantal “zonuren” en of de plek wel geschikt 
was qua bouw. Uiteindelijk is de keuze gevallen op CHAPEAU en IJsclub De Haar. Voorwaarde om 
gebruik te mogen maken van de zonnepanelen is om ook iets terug te doen voor het dorp cq de 
dorpsbewoners.  Beide hebben al wat leuke ideeën hoe dit te doen. Wat?  Dat is nog een verrassing.  
 
Tot zover de zaken rondom het dorpsbudget. Er zijn ook nog wat lopende zaken die wij in ons 
eerstvolgend gesprek met de nieuwe gebieds-regisseur gaan bespreken. 



Waterpunt Enspijk 
Vanuit het gemeentelijke leefbaarheidsbudget 2018 is inmiddels een kraanwatertappunt geplaatst 
naast het bankje bij de pomp. Fietsers en wandelaars die Enspijk aandoen kunnen zo onderweg hun 
flesje bijvullen of wat drinken en uitrusten terwijl ze genieten van ons dorp. 
 

 
 
Carpool 
De provinciale weg tussen Geldermalsen en Leerdam krijgt een opknapbeurt. Aan de aangrenzende 
dorpen is gevraagd of zij nog punten die meegenomen kunnen worden. Wij hebben de carpool-
problematiek in de Haarstraat besproken. Op dit moment is de gemeente in overleg met de provincie 
om te kijken wat mogelijk is. 
 

Tot slot, last but not least 

Nieuwbouw Enspijk 
Op 17 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest over de plannen van nieuwbouw in 
Enspijk en dan met name in de Waalstraat. Tijdens deze zeer drukbezochte bijeenkomst werden er 
o.a. 4 opties besproken hoe e.e.a. er uit zou kunnen zien. Het doel van deze bijeenkomst was om 
draagvlak bij de bewoners te creëren. N.a.v. deze bijeenkomst en de ingevulde formulieren worden 
de plannen verder verdiept. In het eerste kwartaal van 2019 volgt hierover een vervolgoverleg met 
de bewoners die direct op de plannen uitkijken.  
 
Communicatie Email en WhatsApp 
Om zo snel mogelijk bewoners te bereiken is de wens om zoveel als mogelijk email adressen van 
dorpsbewoners te hebben. Ook hebben we een Enspijk Veilig WhatsApp groep en een Enspijk Helpt 
WhatsApp groep. Wilt u hierin en wilt u ook via email berichten ontvangen vragen we u om uw 
mobiele telefoonnummer en email adres met ons te delen ( enspijk@enspijk.info ).  

mailto:enspijk@enspijk.info


Vanwege de nieuwe privacywetgeving zullen we u officieel binnenkort vragen om toestemming te 
geven dat wij u een email mogen sturen. 
 
Enspijkse Vlag 
We krijgen regelmatig de vraag of er nog Enspijkse Vlaggen zijn. Graag horen we of u interesse heeft 
in een Enspijkse vlag.  Beemd 6 kunnen vlaggen worden gekocht (groot 35 euro, klein 15 euro) 
 
Supporter van Schoon 
Ook komend jaar doen we weer mee aan de Landelijke opschoondag van Supporter van Schoon. Dit 
jaar valt deze op zaterdag 23 maart 2019. Noteer de datum vast. Meer informatie volgt in het 
volgende kwartaaltje. 
 
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. 
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