
 
Enspijks Nieuwsbrief       Jaargang 11, juni 2020  
 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Dit is de eerste nieuwsbrief die u ontvangt sinds de 
wereld, en dus ook Enspijk, aardig op zijn kop kwam te staan door de coronacrisis. Allereerst hopen 
we natuurlijk dat u in goede gezondheid verkeert, en dat iedereen het beste van de veranderde 
situatie kan maken. Hoewel veel in de afgelopen maanden níét kon – met talloze gecancelde en 
uitgestelde activiteiten – waren er toch ook heel veel positieve initiatieven in ons dorp te zien. In 
deze nieuwsbrief laten we u zien wat er allemaal wél gebeurde, ondanks de beperkingen, en stellen 
we u op de hoogte van andere nieuwtjes en ontwikkelingen. MooiWonenInEnspijk wenst u veel 
leesplezier! 
 
ENSPIJK IN CORONATIJD 
Eerst maar eens even het goede nieuws. Want na de eerste schrik en de eerste tijd thuis voor veel 
mensen, begonnen ineens overal ideeën te ontstaan om toch maar íéts te kunnen doen, hoe klein 
ook. Een paar voorbeelden: 

- Een spontane ‘berenjacht’ voor kinderen  
- Een hulpaanbod om boodschappen te doen voor ouderen en hulpbehoevenden 
- Het uitdelen van bossen tulpen aan de vele vrijwilligers in het dorp  
- Het sturen van kaartjes en tekeningen naar een verzorgingshuis 
- Een speurtocht tijdens Pasen, wegens succes herhaald op Koningsdag 

 
 

 
 
 
Gecanceld: Helaas is er dit jaar geen Dorpsmarkt in Enspijk (oorspronkelijk gepland op zaterdag 20 
juni). Ook terugkerende activiteiten als SamenDoen en de Open Eettafel liggen al enkele maanden 
stil en zullen worden hervat zodra dit weer verantwoord is. 

 
 
 
 



 
 
LEEFBAARHEIDSBUDGET ENSPIJK 
 
Update leefbaarheidsbudget 
De recente beperkingen hebben uiteraard invloed gehad op de uitvoering van de huidige 
leefbaarheidsinitiatieven in Enspijk. Hier een update van wat allemaal wel en nog niet is gerealiseerd: 

• Jeu-de-boulesbaan 
De jeu-de-boulesbaan op het speelveldje bij Chapeau is inmiddels aangelegd en er zijn twee 
nieuwe bankjes bij geplaatst. Iedereen kan hier gebruik van maken, dus laten we hopen op 
een mooie eerste jeu-de-boules-zomer. Gelukkig hoeven de ballen geen 1,5 meter afstand te 
houden! 

• Theaterfeest voor kinderen 
Het theaterfeest voor en door Enspijkse kinderen, met als thema ‘Het Mysterie van Enspijk’, 
stond oorspronkelijk gepland voor zondag 7 juni. Dit moest uiteraard worden verschoven 
naar een later tijdstip. Waarschijnlijk vindt dit nu eind september plaats, nadere info volgt.  

• Informatiebord Kasteel Enspijk 
Het geplande informatiebord over het vroegere ‘Kasteel te Enspijk’ is in de maak. De tekst en 
beelden zijn bijna gereed en het bord zal op een later tijdstip dit jaar geplaatst en onthuld 
worden. Ook de bijbehorende kastelen-themaweek bij Chapeau Kinderwerk zal rond die tijd 
plaatsvinden. We houden u op de hoogte! 

• Bloemrijk Enspijk 
Afgelopen voorjaar heeft u kunnen genieten van de voorjaarsbloemen op diverse plekken in 
het dorp. Vooral rond de pomp bloeiden krokussen, narcissen en blauwe druifjes volop. 
Helaas ging er wel wat mis in de afspraken met de gemeente, waardoor ze toch wat te vroeg 
zijn afgemaaid. Na het uitbloeien van de bloemen, moeten de bollen namelijk zo’n 6 weken 
de kans krijgen om energie op te slaan voor het volgende bloeiseizoen. Hopelijk komen de 
bloemen ondanks deze te vroege maaibeurt volgend jaar toch terug. Verder zijn op een paar 
eerste plekken al wildebloemenstroken ingezaaid (tegenover Chapeau, Beemd bij 
bebouwdekombord en bij de vijver), later dit jaar gevolgd door meer stukken. Vriendelijk 
verzoek om uw hond uit deze ingezaaide plekken te houden! Zo kunnen we hopelijk ook deze 
zomer/najaar en volgend voorjaar Enspijk weer een stukje bloemrijker maken. 
Wist u overigens dat er ook een Bloemrijk Enspijk-appgroep is, waarin niet alleen 
bloemenideeën voor Enspijk worden gedeeld, maar inmiddels ook een levendige ruilhandel 
in plantjes (en misschien binnenkort ook wel zaden) is ontstaan? Ook meedoen? Aanmelden 
kan bij Marjolein den Hartog, stuur een app naar 06 2213 0296. 

• Tafeltennistafel speeltuin De Vergd 
Speeltuinvereniging De Vergd vroeg met succes leefbaarheidsbudget aan voor het plaatsen 
van een tafeltennistafel in de speeltuin. Inmiddels is de tafel geplaatst en is Enspijk weer een 
sportieve activiteit rijker! 

• Eeuwfeest De Haar 
Voor het vieren van het eeuwfeest van IJsclub De Haar op 12 september, is 
leefbaarheidsbudget aangevraagd voor een aantal programma-onderdelen, zoals een 
kunstijsbaan en smoothie-fietsen. Deze aanvraag is door de gemeente gehonoreerd, onder 
voorbehoud dat het feest daadwerkelijk kan plaatsvinden i.v.m. de coronacrisis. Zie 
ingezonden mededeling elders in deze nieuwsbrief… 

 
 
Oproep: Er is voor Enspijk in 2020 nog steeds leefbaarheidsbudget beschikbaar voor goede 
initiatieven vanuit de bewoners (max. € 2000 per initiatief)! Heeft u dus 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. Met 
de aanvraag kunnen wij u eventueel helpen. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KERNAGENDA 
 
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u al over de zogenaamde ‘Kernagenda’ die de gemeente 
voor Enspijk wil gaan opstellen. Dit voortbouwend op het Bidbook van de gemeente en het 
Dorpsplan dat eerder in Enspijk is opgesteld. In een ‘normale’ situatie zou op maandag 6 april de 
eerste Kernagenda-bijeenkomst in Enspijk hebben plaatsgevonden, waarbij het plan was 
gespreksrondes te houden over voor Enspijk belangrijke thema’s. Deze bijeenkomst moest helaas 
ook worden gecanceld en wordt mogelijk verplaatst naar september. Meer informatie hierover 
ontvangt u zodra een datum bekend is. 
 
ZWERFAFVALBRIGADE 
 
De Zwerfafvalbrigade in Enspijk is de afgelopen maanden flink actief geweest om Enspijk schoon te 
houden. Bij bankjes en prullenbakken lag regelmatig een berg zwerfafval, wat was toegenomen door 
het sluiten van de parkeerplaats bij McDonald’s. Daarmee is nu afgesproken dat zij hun opruimstraal 
vergroten en ook enkele locaties in Enspijk meepikken bij hun controle. Ook zijn in het dorp 6 
nieuwe, felblauwe (dus opvallende!) prullenbakken geplaatst op plekken waar vaker zwerfafval lag. 
Deze worden door de Zwerfafvalbrigade zelf dagelijks geleegd, waardoor ons dorp zo schoon 
mogelijk blijft.  
De Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon, waaraan ook Enspijk dit jaar uiteraard weer 
meedoet, zou net in de eerste week van de corona-maatregelen plaatsvinden. Daarom is deze 
verplaatst naar zaterdag 19 september. Alle helpende handen zijn welkom, dus zet de datum vast in 
uw agenda! 
 
VERKEERSQUIZ 
Eerder dit jaar hebben we 150 stickers met de maximumsnelheid ’30 km’ voor op uw afvalcontainers 
verspreid. Dit om snelheidsovertredingen en dus gevaarlijke verkeerssituaties binnen de bebouwde 
kom tegen te gaan. Veilig Verkeer Nederland heeft nu een Verkeersquiz voor Enspijk gemaakt, 
waarvan we in elke komende nieuwsbrief enkele vragen zullen opnemen. Test uw kennis over 
Enspijkse verkeerssituaties met de volgende vragen (de antwoorden vindt u onder aan deze 
nieuwsbrief): 
 

1. Je rijdt op de Molenkampstraat ter hoogte van de begraafplaats. Hoe hard mag je hier rijden? 

 

a. Maximaal 30 km per uur 
b. Maximaal 35 km per uur 
c. Maximaal 50 km per uur 

 



 

 

 

2. Je rijdt op de Beemd binnen de bebouwde kom. Wie heeft hier voorrang? 

 
 

a. Verkeer op de Beemd heeft altijd voorrang 
b. Alleen autoverkeer van rechts heeft hier voorrang 
c. Alle bestuurders van rechts hebben hier voorrang (dus ook fietser of scootmobiel) 

 
 
 
INGEZONDEN BERICHT 
 
Eeuwfeest IJsclub De Haar (corona-update) 
Op 12 september 2020 staat ons eeuwfeest gepland. De 
afgelopen tijd is het bestuur druk geweest om een leuk 
programma voor jong en oud samen te stellen. Volgens 
ons is dat aardig gelukt. Wat te denken van een 100 meter 
lange stormbaan, springkussens voor de kleintjes, 
smoothiefietsen, kunstijsbaan, eten&drinken, muziek en 
nog veel meer voor elk wat wils.   

En toen kwam de coronacrisis met alle gevolgen van dien. 
Op dit moment (juni 2020) is het nog niet duidelijk of ons 
feest door mag gaan. Daarom gaan wij vooralsnog door 
met de organisatie. Wij volgen vanzelfsprekend de 
richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die de 
regering neemt.  

Wij houden jullie op de hoogte via deze nieuwsbrief, onze site https://ijsclubdehaar.nl/ , facebook en 
via de regionale kranten.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Instagram: @kijk_op_enspijk 
Twitter: @enspijk 
 
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. 
 
Blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten! 
 

 

 

 

[Antwoorden Verkeersquiz: Vraag 1 A, Vraag 2 C] 


