Enspijks Nieuwsbrief

Jaargang 11, september 2020

Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Inmiddels is de zomer alweer bijna voorbij en houdt
corona ons nog steeds allemaal in zijn greep. Al kunnen we wel voorzichtig weer wat dingen
oppakken en organiseren. De afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld weer flink wat vrijwilligers actief
geweest om Enspijk nóg mooier te maken, waarvan we er eentje verderop in deze nieuwsbrief extra
in het zonnetje willen zetten. En natuurlijk blijven we volop plannen maken voor de nabije én de
verdere toekomst.
MooiWonenInEnspijk wenst u veel leesplezier!
OPEN EETTAFEL EN SAMEN DOEN
Enspijk kent in ‘normale’ tijden enkele leuke maandelijks terugkerende activiteiten: de Open Eettafel
en SamenDoen, beide gehouden in de Dorpskamer. Deze activiteiten vormen voor met name
ouderen een leuk uitje en een gezellige ontmoeting met mede-dorpsbewoners. Toen dit alles door
corona wegviel, was dat best even slikken. Gelukkig bedachten de vrijwilligers toch een manier om
alle deelnemers een hart onder de riem te steken, door een kleine attentie met wat lekkernijen rond
te brengen. Dat werd zeer gewaardeerd. Hopelijk kunnen beide activiteiten over niet al te lange tijd,
als het allemaal weer verantwoord kan, weer gewoon worden opgepakt. We houden u op de hoogte!
Zodra SamenDoen weer van start kan gaan, is er nog ruimte genoeg om meer bewoners een gezellige
ochtend te bieden. Onder het genot van een kopje koffie/thee en koek kunt u bijvoorbeeld een
spelletje kaarten, rummikuppen of sjoelen. Ook komt er soms iemand wat vertellen over zijn of haar
passie. Van een presentatie over bijen tot een fotograaf die mooie plaatjes komt laten zien of iemand
die wat over plaatselijke dialecten vertelt. Iedereen die meedoet mag natuurlijk ook zelf ideeën
aandragen. Is er iets wat u altijd al had willen leren of doen? Wie weet komt het er dan eens van
tijdens SamenDoen!
Ook een keer meedoen? Meer informatie en aanmelden bij Dieke van Zandwijk: 06 46606966 of
Gonnie Verweij: 06 11176548
Informatie en aanmelden Open Eettafel bij Sophie Jongendijk: 06-38605120 of Dieke van Zandwijk.
AFSCHEID DOKTER PETER VAN DE WOESTIJNE
Op dinsdag 1 september nam huisarts Peter van de Woestijne uit Deil afscheid om van zijn
welverdiende pensioen te gaan genieten. De praktijk organiseerde een mooie afscheidstour voor
hem langs zijn patiënten in de verschillende dorpen en uiteraard leverde ook Enspijk een bijdrage,
alles in lijn met de coronaregels. Dokter Peter werd op twee locaties enthousiast uitgezwaaid en
toegezongen door zijn patiënten en kreeg enkele cadeaus aangeboden waaronder een
herinneringstegel die geplaatst is bij het bankje op het dorpsplein. Een mooie herinnering aan een
bijzonder prettige arts en een zeer betrokken mens. Dokter Peter, bedankt!
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Jeu-de-boulesbaan
De jeu-de-boulesbaan op het speelveldje bij Chapeau heeft nu ook een toplaag gekregen en
kan dus volop worden gebruikt. Er komt binnenkort nog een mooi scorebord bij en de baan
zal, zodra dit weer verantwoord kan, alsnog feestelijk worden geopend met een toernooitje.
Theaterfeest voor kinderen
Het theaterfeest voor en door Enspijkse kinderen, met als thema ‘Het Mysterie van Enspijk’,
is verschoven naar zondag 8 november. Meer details volgen binnenkort in de uitnodiging die
huis-aan-huis zal worden verspreid. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal
de voorstelling die de kinderen maken ook voor publiek toegankelijk zijn.
Informatiebord Kasteel Enspijk
Het informatiebord over het vroegere ‘Kasteel te Enspijk’ is klaar en zal binnenkort geplaatst
worden.
Bloemrijk Enspijk
Deze zomer kon iedereen tegenover Chapeau en langs de Beemd genieten van de bloeiende
bloemen die het team van Bloemrijk Enspijk in het voorjaar had ingezaaid. We zullen de
stroken dit najaar nu ook met een meerjarig mengsel inzaaien, zodat ze ook de komende
jaren hopelijk volop in bloei zullen staan.
En misschien heeft u de grote fruitkisten in het dorp al wel gezien? Die hebben we in juli
geplaatst en daarna beplant met diverse wilde tuinplanten en stekken uit eigen tuinen van
de vrijwilligers. Sommige planten staan al in bloei (en worden al volop gebruikt door bijen en
hommels!), voor andere moeten we nog even wachten tot volgend voorjaar. Over
najaarsacties zijn we momenteel in overleg met de gemeente (o.a. meer bloembollen poten).
Heeft u ook bloemrijke ideeën en wilt u meedenken of helpen met Bloemrijk Enspijk? Meld u
dan aan bij Marjolein den Hartog: 06 22130296. Ook om u aan te sluiten bij de Bloemrijk
Enspijk-appgroep, waarin niet alleen ideeën maar ook plantjes en zaden worden gedeeld.
Eeuwfeest De Haar
Ten slotte zou ook IJsclub De Haar binnenkort de toegezegde bijdrage uit het
Leefbaarheidsbudget voor de viering van haar 100-jarig bestaan inzetten. Helaas gooit
corona roet in het eten en moet het eeuwfeest nu worden uitgesteld. De nieuwe datum is
vastgesteld op 5 juni 2021, dus noteer die alvast in uw agenda!
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.

VRIJWILLIGER UITGELICHT
In Enspijk zijn vele vrijwilligers actief.
Bijvoorbeeld om andere Enspijkers een leuke dag
te bezorgen. Of om ons dorp schoon te houden
of nóg mooier te maken met bankjes, bloemen
of een jeu-de-boulesbaan.
Eén persoon is bij wel heel veel van die vrijwillige
activiteiten betrokken: Michel van Doesburg.
We willen hem daarom in deze nieuwsbrief
graag een keer extra in het zonnetje zetten.
Michel is onder meer coördinator – én meest
actieve lid – van de Zwerfafvalbrigade in Enspijk.
Vaak is hij al voor dag en dauw op pad om
Enspijk op zwerfafval te controleren. In de eerste
maanden van de coronatijd vergde dat wel extra
veel van zijn inzet, omdat door de sluiting van de
parkeerplaats bij McDonald’s er ineens wel erg
veel zwerfafval in de Enspijkse bermen
terechtkwam en prullenbakken uitpuilden.
Dagelijkse haalde Michel alle blauwe
prullenbakken leeg. Best een uitdaging, maar
dankzij hem bleef Enspijk er netjes uitzien.
Daarnaast helpt Michel overal bij waar hij kan:
van het zware werk als bankjes en bloembakken
plaatsen tot plantjes poten of gewoon signaleren
als iemand in Enspijk bruikbare spullen over heeft die we elders in het dorp weer kunnen gebruiken.
Michel, bedankt voor al je inspanningen! Hopelijk kan Enspijk ook in de toekomst op je blijven
rekenen!
ZWERFAFVALBRIGADE/WORLD CLEANUP DAY
Enspijk steeds schoner! Daar wil de Zwerfafvalbrigade voor zorgen, met Michel van Doesburg als de
altijd actieve coördinator. Regelmatig gaan vrijwilligers bewapend met prikstok en vuilniszak op pad
om blikjes, flesjes, chipszakken en allerlei ander zwerfafval uit de bermen te pikken. Liefst natuurlijk
vóórdat het door de maaiers vermalen wordt, want dan is het nog lastiger opruimen. Wist u
bijvoorbeeld dat een chipszak er 75 tot 80 jaar over doet om af te breken?! Blikjes nog vele malen
langer, en zelfs een bananenschil blijft wel 3 maanden liggen voordat ie verteerd is. De
Zwerfafvalbrigade doet dus zeer nuttig werk! Zo is er de laatste maanden al steeds minder zwerfafval
in ons dorp te zien.
Enspijk doet binnenkort ook mee aan de World
Cleanup Day, een samenwerking tussen Stichting
Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation.
Oorspronkelijk stond onze deelname aan de
Landelijke Opschoondag in maart gepland, maar deze
was door de coronamaatregelen uitgesteld. Op
zaterdagochtend 19 september krijgen we nu een
herkansing. Daarbij zijn alle extra handen uiteraard
van harte welkom! Meedoen? Aanmelden kan bij
Michel van Doesburg (06 23854315) of Martijn
Karrenbeld (06 27060599) We verzamelen om 9.30
uur bij Eetcafé De Zwaan en hopen rond 11.00 klaar te zijn. Voor alle benodigde schoonmaakmaterialen (en koffie!) wordt gezorgd.

VERKEERSQUIZ
Te hard rijden binnen de bebouwde kom blijft voor vele Enspijkers een zorg omdat dit soms
gevaarlijke situaties oplevert. Er zijn daarom al 30 km-stickers op de afvalcontainers ingezet om
mensen op de wettelijke maximumsnelheid te wijzen. Ook een tijdelijk ‘smileybord’ aan de Beemd bij
de vijver droeg hier onlangs aan bij. Op diverse plekken in West Betuwe wordt bovendien binnenkort
gelaserd. Ook Enspijk zal dan aan de beurt komen (Korte Veersteeg of Molenkampstraat).
Via de Verkeersquiz die Veilig Verkeer Nederland voor Enspijk heeft gemaakt, kunt u zelf uw
verkeerskennis testen, over onder meer snelheid en voorrangsregels. Weet u hoe het moet? Samen
maken we Enspijk veiliger!
(De antwoorden op de volgende twee vragen uit de Verkeersquiz vindt u weer onder aan deze
nieuwsbrief):
1. Je rijdt vlak bij de kinderopvang in Enspijk. Hoe hard mag je hier rijden?

a. Ik mag hier maximaal 30 km rijden.
b. Ik mag hier 30 km rijden maar pas de snelheid aan als er kinderen buiten zijn.
c. Ik mag hier maximaal 35 km per uur rijden en let altijd goed op.
2. Je rijdt de 30 km-zone van Enspijk binnen.
Moet je direct na de drempel voorrang aan bestuurders van rechts verlenen?

a. Ik heb voorrang, pas mijn snelheid aan en ben alert of de bestuurder uit de uitrit mij ziet.
b. Een bestuurder van rechts heeft hier zo dadelijk voorrang.
c. Ik zit op een voorrangsweg en heb nog een flinke snelheid, dus ik heb voorrang.

DE TOEKOMST VAN ENSPIJK: DENK MEE!
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de zogenaamde ‘Kernagenda’ die de
gemeente voor Enspijk wil gaan opstellen. Nu heeft de bijeenkomst hierover vanwege corona nog
steeds niet kunnen plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat we graag samen met u nadenken over de
toekomst van Enspijk. Hoe moet Enspijk er over 10 jaar uitzien bijvoorbeeld? De gemeente had
vanuit een voorgesprek enkele voor Enspijk belangrijke thema’s geformuleerd, waarop we nu graag
voortborduren: 1. De toekomst van Enspijk; 2. Verbinding en samenwerking tussen de verenigingen
in het dorp; 3. Het bestaande Dorpsplan (zijn de 3 pijlers hieruit – duurzaam Enspijk, verbeteren
openbare ruimte en langer zelfstandig thuis wonen – nog steeds actueel?). Heeft u een mening over
een of meerdere van deze onderwerpen en wilt u meedenken over de toekomst van Enspijk? Meld
het aan ons.
OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
Door enkele bewoners zijn onlangs zorgen geuit over de toestand van onze begraafplaats. Het
onderhoud van sommige delen en individuele graven laat te wensen over en als gevolg daarvan gaat
de algehele aanblik van de begraafplaats achteruit. Het idee is nu om enkele malen per jaar met een
aantal vrijwilligers gezamenlijk de begraafplaats te onderhouden en verwaarloosde graven schoon te
maken. In andere dorpen wordt deze aanpak positief ervaren en ook in Enspijk was eerder al eens
een vrijwillige onderhoudsgroep actief op de begraafplaats. Interesse om dit met een groepje
vrijwilligers op te pakken? Meld het aan ons via enspijk@enspijk.info.
BOMEN KORTE VEERSTEEG
Het is u vast niet ontgaan: tijdens de recente storm is een
van de populieren aan de Korte Veersteeg omgevallen.
Gelukkig was er alleen materiële schade aan het hek langs
de ijsbaan, maar dit geval versterkt wel de al bestaande
zorgen over de veiligheid i.v.m. de conditie van de bomen.
Inmiddels is de betreffende boom, die witrotschimmel
bleek te hebben, verwijderd en zijn de andere bomen
onderzocht door de gemeente. Over de uitslag hiervan en
eventuele vervolgstappen houden we u uiteraard op de
hoogte.
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 B, Vraag 2 A]

