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Belangenvereniging MOLVENSE ERVEN Nuenen 
 
Een extra dikke uitgave maar we hebben ook nogal wat te melden. 
 
Bestuur: 
Na de bestuursvergadering in mei ziet ons bestuur er als volgt uit: 
Voorzitter  :   Paul van Mierlo 
Secretaris  :  Jan Vos  
Penningmeester :   Harrie Marinus  
Bestuurslid  :   Bert Kalisvaart.  
 
Commissies: 
De belangenvereniging zet zich sinds 1977 in voor het welzijn en de 
belangen van de bewoners van de Molvense Erven en de Oude Kerkdijk. 
Het bestuur heeft de verschillende aspecten onderling verdeeld maar wordt 
bovendien ondersteund door een aantal bewoners. Daarom zijn de 
onderstaande personen de aanspreekpunten voor de verschillende 
aandachtsgebieden. 
 
Activiteiten :  Bram Soetendal  ME   50   040-283 05 09 
Financiën :  Harrie Marinus  ME 131   040-284 44 82  
Buurtpreventie : Paul van Mierlo ME   68   040-283 49 93 
Technische zaken : Wim Rosier  ME   61   040-283 87 91 
Leefbaarheid :  Jan Vos  ME   13   040-283 50 90 
Redactie en PR : Bert Kalisvaart  ME 240   040-283 70 33 
Ontvangst :  Jan Vos  ME   13   040-283 50 90 
 
Contactpersonen Buurtpreventie: 
 
Zaken die betrekking hebben op buurtpreventie zijn vaak urgent en in die 
gevallen kunt u dan het beste rechtstreeks melden op de beide telefoon-
nummers 112 of 0900-8844. (Zie artikel elders in dit blad) 
Voor de overige zaken kunt u ook terecht bij de contactpersonen: 
 
Jan Vos:    nr.   11     
Paul van Mierlo:   nr.   68     
Co de Rooij:    nr.   76 
Dirk Sinnema:   nr.   93    
Bert Kalisvaart:   nr. 240 
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Necrologie Nico Foks 

 
(Vergadering met de 
commissie kascontrole 
BVME) 
 
Zó kennen we Nico en zo 
voelde hij zich lekker. “Met 
de mannen” 
 

 

10 april 2009  

De “Burgemeester van de Molvense Erven” is overleden. 

Schertsend noemden we Nico Foks wel de Burgemeester van de 
Molvense Erven. Nico is op 10 april, Goede vrijdag, in het ziekenhuis in 
zijn geliefde Zweden vrij plotseling overleden. 
De titel ‘Burgemeester’ was niet alleen schertsend, maar symboliseerde 
ook zijn grote verdiensten en betrokkenheid bij de activiteiten in (voor) de 
wijk.  
Nico was jarenlang vanuit de Belangenvereniging het bepalende gezicht 
in en van de wijk. Als bestuurslid heeft hij o.a. gedurende vele jaren 
overleg gevoerd met overheden om onze wijk leefbaarder te maken en te 
houden.  
De laatste jaren speelde zijn gezondheid hem weliswaar regelmatig 
parten, maar hij bleef betrokken bij het wel en wee.  
Nico was duidelijk, je wist van hem waar hij stond en wat je wel en niet 
van hem kon verwachten. Naast zijn werk als beheerder van onze 
penningen was hij ook de agenda van de Belangenvereniging: Nico gaf 
bijtijds aan wat er zou moeten gebeuren en hoe het moest gebeuren.  

En zo ging hij om met alle taken die hij de afgelopen jaren vervulde, of het 
nu het vervaardigen van het wijkblad was, de ledenadministratie, het 
organiseren van activiteiten als ‘voetbal kijken op het veldje’ of het 
paaseieren zoeken.   
De Belangenvereniging verliest met Nico Foks een markant en sociaal 
betrokken steunpilaar. 

We wensen Theresa en hun kinderen veel kracht in de komende periode. 
 
Bestuur BVME. 



30e jaargang nr. 1 – juni 2009 – blad 3 
 

 

Van het Bestuur 

Bestuurssamenstelling: 

In dit blad besteden we aandacht aan het 
plotselinge overlijden van Nico Foks. We 
blijken Nico erg te gaan missen. 
Will Frencken en Theo Verhey hadden al 
eerder afgehaakt. En ook Bram 
Soetendal had al jaren aangeduid dat hij 
vanaf 2009 zijn vrije tijd (toch minstens 
voor een jaar) aan andere dingen wilde 
gaan besteden. 
 
Dat alles maakte het meer dan nood-
zakelijk een nieuw bestuur te vormen. 

 
Vanaf de vorige ALV maakt Paul van Mierlo deel uit van ons bestuur met 
als taak de buurtpreventie en stand-by voor Nico en Jan bij de leefbaar-
heid. 
Eerder al had ook Harrie Marinus aangeboden om wat voor de BVME te 
willen doen en we hebben dat op de ALV al laten weten. Het onverwachte 
overlijden van Nico gooide roet in het eten omdat Harrie  de taak van  
penningmeester van hem zou overnemen. We moeten de inschrijving bij 
de KvK nog afhandelen en dan met de bank de autorisaties regelen.  
Dat komt goed dus. 

Jan Vos is bereid de taak van secretaris voorlopig waar te nemen onder 
de voorwaarde dat er naar een vervanger wordt gezocht. Maar t.b.v. de 
continuïteit gaat die taak zo lang naar hem.  

Het secretariaat voor het platform Nuenen Zuid (Zie afzonderlijk artikel) 
zal al meer dan voldoende werk meebrengen en is daarmee immers ook 
in het belang van de ME. 

Paul verklaarde zich spontaan bereid de functie van Voorzitter te gaan 
vervullen. We maakten, al even spontaan, graag gebruik van dit aanbod. 

Bert Kalisvaart deed, vooral via zijn werk aan de website, al veel van het 
PR-werk en ook in de recente schoonmaakactie nam hij, samen met Paul, 
het initiatief. We zijn blij dat hij ook gaat helpen bij de andere publicaties 
zoals clubblad en nieuwsbrieven. 
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Met een beetje geluk kunnen we zo de vele bijdragen van Nico en Bram 
weer invullen. Zoals Bram ook al zei: “Maar ik ben natuurlijk niet weg uit 
de ME” 

Overlast: 

Afgezien van onze stem in het wijkplatform en het herstelde rechtstreekse 
contact met ambtenaren op het gemeentehuis, proberen we nog meer te 
doen aan de overlast (vooral hangjongeren) die af en toe in onze buurt 
voorkomt. Al eerder werd gestart met een registratie en rapportering 
waarvoor Peter van Twist (ME 59) de coördinatie op zich had genomen. In 
een afzonderlijke bijdrage van Paul en Jan komen we daar nog eens op 
terug. 
 
Feestcommissie: 

Zoals eerder besproken op de ALV is onze feestcommissie in de 
slaapstand gezet. D.w.z. dat er geen vaste jaarlijkse evenementen als 
fietstocht en paaseieren zoeken meer worden georganiseerd. De 
belangstelling was te klein. 
Zij beperken zich nu tot spontane acties en speciale gelegenheden. 
Het is gebleken dat barbecues e.d. nu vaak door kleinere groepen 
(Straten en/of hofjes) worden georganiseerd omdat dit soort festiviteiten 
op grotere schaal niet erg lekker liepen. 
 
In ons bestuur ontstond daardoor het idee om deze activiteiten meer te 
ondersteunen i.p.v. iets integraal te regelen. 
We zouden het pakket wat nu slechts bestaat uit lampensnoer en coax-
kabel kunnen uitbreiden. Dat pakket kan dan worden geleend voor een 
straatactiviteit. We dachten aan statafels, een geluidsinstallatie, een of 
meer partytenten, etc.  
Het beheer en opslaan kan nog een praktisch probleem zijn maar daar-
voor wordt de slapende feestcommissie wel wakker gemaakt. 
Wie heeft er nog andere ideeën? 
 
De contributienota: 

U bent er aan gewend dat de contributienota is bijgevoegd als het wijkblad 
in de bus ligt. 
De overdracht en bankautorisatie is nog niet helemaal rond waardoor u 
die nota later in de brievenbus gaat vinden. 
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WOG 

De analyse van de WOG aanslagen, door Hein Kranen eerder dit jaar, 
was extra moeilijk omdat er, in feite, weinig echt bruikbaar vergelijkings-
materiaal uit onze eigen buurt was. 
Hein stelde voor om in de komende jaren zo veel mogelijk gegevens over 
verkoopwaarden en bijbehorende woningspecificaties te verzamelen. 
Het bestuur nodigt u daarom uit om alle relevante gegevens van 
verkochte panden aan Hein toe te sturen. 
Vertrekkende bewoners zullen daartoe minder gemotiveerd zijn dan hun 
achterblijvende buren of overburen. U mag hen daarom best helpen. 
 
Contact met de Gemeente: 

We hebben het al een paar maal gememoreerd; het reguliere contact met 
afdelingen als Openbare Werken op het gemeentehuis stokte. 
Jaren lang hadden Nico en Jan een regelmatig contact met een vertegen-
woordiger van de gemeente en de buurtbrigadier. 
Daar werden de meldingen en ook de wensen van de buurtbewoners 
besproken en eventuele maatregelen geëvalueerd. 
Dat resulteerde in zaken als de doorsteken op de Oude Kerkdijk, het 
vernieuwen van de speeltoestellen, kleinere verkeersmaatregelen, etc. 
Ook de start van de herbestrating was, mede, een gevolg van dat overleg 
al konden we de onderbreking om budgettaire redenen niet tegenhouden. 
 
Door een reorganisatie op het gemeentehuis, het reactiveren van de 
buurtpreventie, het werken aan een overlegorgaan voor alle wijken in 
Nuenen-Zuid en nog wat andere details was dat overleg niet meer actief. 
We hadden nog wel incidenteel contact  bij voorkomende gevallen maar 
ook onze contactpersonen bij de gemeente waren weg uit die organisatie. 
 
Sinds kort is er weer een vast communicatiekanaal en we hebben een 
aantal gesprekspunten. 

• Het hekje (Ballenvanger) om het voetbalveldje.  
• De voorrangsregeling bij de ingang OK-ME.  
• Verkeersremmende maatregelen op de z.g. ringweg 
• Parkeerhavens aan de kant van de weg vanaf de OK.  
• De gevraagde spiegel in de S-bocht van de ringweg 
• De werkelijke stand van zaken over herbestrating van de rest van 

de ME.  
• Een overzichtje (nog te maken) van reparaties aan de straat. 
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• De plannen t.a.v. het verwijderen van de berken in de straten die 
nog niet aan de beurt kwamen. 
 

Deze punten van overleg worden, verder in dit blad, nader uitgewerkt.  
Mochten er nog andere onderwerpen zijn dan houden we ons aanbevolen 
voor de completering van ons verlanglijstje. 
U kunt uw wensen/verzoeken kwijt bij Jan. 
 
E-mail 

Het bestand met e-mail adressen is al aardig compleet. We kunnen nu, 
met in acht neming van de beloofde privacy, iedereen snel informeren of 
wijzen op een aanvulling op de site www.BVME.nl  
Mocht uw adres nog ontbreken, terwijl u toch graag op de hoogte blijft van 
alle ontwikkelingen, graag opgave bij de webmaster of het secretariaat.  
 
Molletjes  

Heeft u iets te koop of te ruilen, of heeft u iets nodig ? 
 

Plaats een Molletje ! 
Kostenloos voor leden. 

 
TE HUUR 
De leden van de Belangenvereniging kunnen het 
lampensnoer huren voor hun feesten! 
Waarborg € 15,00, huur € 10,00.  
Reserveren: Bram Soetendal – Molvense Erven 50 - 
284 05 09. 
 
TE HUUR 
De Belangenvereniging beschikt over een lange TV (coax) verlengkabel 
van hoge kwaliteit. Heeft u deze kabel nodig, spreek dan even de condities 
af. 
Reserveren: Bram Soetendal - Molvense Erven 50 - 283 05 09. 
 
 
 
  
 
 
 

De gemeente Nuenen c.a. heeft een  

Meld- en klachtennummer 

tel.  263 1699 

Voor al uw klachten over bestrating, verlichting, openbaar groen, enz. 
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Effe (verder) bijpraten.  
 
In de speciale editie van ons wijkblad van maart jl. heb ik u op de hoogte 
willen houden over vorderingen in het project “Wijkgericht Samenwerken”. 
Nu, al weer een paar maanden verder, heeft dat meer gestalte gekregen. 
Reden genoeg om ook dat terug te melden. Dan weet u tenminste wat uw 
vertegenwoordigers bereiken. 
 
Even om het geheugen op te frissen: Het College had opdracht gekregen 
van de Gemeenteraad om deze activiteit van de grond te trekken. Er werd 
gestart in een deel van Nuenen Zuid (De Vroente, Het Puyven , Molvense 
Erven en Zuiderklamp) waar goed functionerende bewonersverenigingen 
waren. Deze vier wijken hebben meegedaan in de bovengenoemde pilot 
en de spelregels voor zo’n platform gedefinieerd. 
Op 16 mei heeft de burgemeester op het gemeentehuis de afrondende 
vergadering van de “Pilot” voorgezeten en op 6 juli gaat het “Platform 
Nuenen Zuid” definitief van start. 
Formeel zal de Gemeenteraad een en ander nog moeten goedkeuren 
maar omdat het een resultaat is van hun eigen opdracht zal dat wel 
gebeuren. 
Het is jammer dat Nico Foks dit alles niet meer heeft mogen meemaken. 
Hij heeft zich meer dan twee jaren erg ingezet voor dit resultaat. 

Terugkijkend op de twee jaren na het huis aan huis bezorgen van de 
eerste nieuwsbrief is er veel gebeurd.  
Af en toe hadden we de indruk dat er geen schot zat in de zaak. Achteraf 
bezien is er toch erg veel gebeurd, ondanks allerlei vertragende 
omstandigheden. 

° De organisatie en ook de aanpak van het werk op de afdelingen 
van Openbare Werken is in die periode compleet op de schop 
gegaan. 

° Om een goede vertegenwoordiging te krijgen van álle wijken in 
Nuenen Zuid moest er een oplossing worden gevonden voor de 
buurten en straten waar (nog) géén bewonersorganisatie bestond. 

°  Het werkgebied van het “Platform” moest duidelijk worden 
bepaald. 

° Dingen die buiten dat afgesproken werkgebied vallen moeten ook 
worden behartigd. En hoe doen we dat dan? 

Uiteindelijk werden we het helemaal eens: We moeten gaan werken zoals 
de formele Wijk- en Dorpsraden van Gerwen, Nederwetten en Eineind. 
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Dan ontstaat er meteen een klein probleem: Dát zijn gekozen raden die 
daarmee duidelijk een bepaald mandaat hebben.  
De deelnemers uit bestaande bewonersorganisaties hebben dat niet. Zelfs 
niet voor de bewoners die zich hebben aangesloten. Voor de wijken 
zonder enige organisatie is dat nog moeilijker. 
In principe moet elke bewoner van dit deel van Nuenen zijn/haar belangen 
behartigd weten in het platform. Ook zonder mandaat van hun, (vaak 
vrijwillige) vertegenwoordiger  
Nu is dat ook weer niet zó’n probleem omdat detail problemen niet bij het 
Platform aan de orde komen. Zij gaan zich daar alleen bezig houden met 
algemene dingen zoals verkeersproblemen, De Hongerman en het 
Kernkwartier, en andere onderwerpen die ‘over de individuele wijken heen 
gaan’. 
De detailzaken zoals die ook onder de leefbaarheid horen (Groenvoor-
ziening, bestrating e.d.) blijven onderwerpen voor de individuele wijken 
zelf. 

Individuele bewoners moeten hun stem kunnen laten horen maar kunnen 
dat ook doen via hun vertegenwoordigers. Het wordt een duidelijke 
opgave voor die vertegenwoordigers om daarvoor ook gelegenheden te 
scheppen. 
De communicatie van en naar de bewoners zal veel aandacht moeten 
krijgen. 

In de eerder genoemde vergadering op het gemeentehuis waren, naast de 
deelnemers uit de pilot ook al anderen aanwezig. 
 
De wijk “Heikampen” heeft intussen een bewonersvereniging opgericht. 
Andere wijken (w.o Vallestap, Hofwijk, Kraanvogelhof, Brabantring, 
Keizershof ) zijn daarmee bezig maar daar heeft men in ieder geval al 
bewoners bereid gevonden deel te nemen aan het platform om hun 
belangen te laten meetellen. 
We mikken op een Platform van (uiteindelijk) 10-15 bewoners. 
Anders gezegd: clusters van 150 huizen of meer. 
Met een grotere groep zou het geen werkzaam geheel worden. 
Pieter Lameij uit het Puyven en ondergetekende hebben zich bereid 
verklaard om voorlopig de taken van, resp., voorzitter en secretaris op 
zich te nemen. 
  
Ik houd u op de hoogte via wijkblad en onze website. 
 
Jan Vos 
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Bespreekpunten met de gemeente:  

Een nadere uitwerking van die eerder genoemde punten. 

1. We willen graag een laag hekje om het speelveldje. (Zie hekje in De 
Vroente) We hopen daarmee te voorkomen dat de ballen van het 
bijbehorende trapveldje onverwachts op de weg rollen met onze 
kinderen er achteraan. 
Een neveneffect, wat mogelijk even zwaar telt, is het weren van auto’s 
en scooters uit het speelveldje.  
De bewoners zijn ook al tevreden met het benodigde materiaal. We 
plaatsen dan zelf wel. 
 

2. Kan de voorrangsregeling op de hoek Oude Kerkdijk/Molvense Erven 
nog eens worden heroverwogen. 
Nu is de regeling een vrijbrief voor ‘aso’ scooterrijders die met 70 km/u 
of meer over de ventweg scheuren. Bovendien is het uitzicht erg 
slecht. 
 

3.  In de wijk is het idee geopperd om op het eerste stuk van de ringweg, 
vanaf de Oude Kerkdijk, aan de rechter kant parkeerhavens aan te 
leggen. 
Nu staat dat hele stuk tóch vol met geparkeerde auto’s.  
Het is voor het verkeer vanaf de OK een probleem om de wijk in te 
komen. 

4. N.B. We realiseren ons dat we daarmee dit stuk straat nog meer tot 
een ‘ontsluitingsweg’ en racecircuit maken voor verkeer richting 
Geldrop en dat de huidige 30km/u toch al niet wordt aangehouden. 
Dan zullen dus ook snelheidsremmende voorzieningen nodig zijn. 
 

5. Er is gevraagd om de onoverzichtelijke situatie op de ringweg bij 
huisnummers 222 en 224 te verbeteren. (Spiegels?) 
De situatie nu is verre van veilig voor auto’s en voetgangers .  
 

6. Wat is de werkelijke stand van zaken t.a.v. de herbestrating in de ME. 
Jaren geleden was de urgentie hoog genoeg om te beginnen.  Men 
was gedwongen de klus na een paar straten te onderbreken om 
financiële redenen. Intussen gaat nu ineens de Vroente op de schop. 
Wat doen we met de rest van onze straten? Noodmaatregelen?  
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Klein onderhoud? Wanneer is de prioriteit voor de ME weer hoog 
genoeg? 
 

7. Een van de redenen om in de ME te beginnen waren de boomwortels 
(vooral van de berken) die de riolering steeds weer verstopten. 
Intussen is er nu ook overlast van de bomen boven de grond. Kan er 
dan toch minstens iets aan de resterende bomen worden gedaan. 
Die leuke boompjes naast nr 61 zijn intussen ook wel erg groot 
geworden. 

 
 
Melden van overlast  

Beste mede wijk bewoners, 

We ervaren allemaal wel eens overlast in 
onze woonsituatie. Daarbij is vaak niet 
alleen de leefbaarheid maar zelfs onze 
veiligheid in het geding. 
Voor dat alles is de gemeente, en met name 
de politie, de instantie om de excessen te 
bestrijden. 
Wij, als bewoners, moeten daarbij helpen 
door de ogen goed open te houden en deze 
instanties tijdig op de hoogte te brengen van 

feiten en zeker ook van verdenkingen. Zonder melding is er immers voor 
hen niets gebeurd en zal er ook niet worden gecorrigeerd. 

Een tweetal jaren geleden waren er veel klachten van overlast in en om 
het centrale speelveldje. Geluidsoverlast tot laat in de nacht weerhield 
veel aanwonende buurtleden om hun zomeravond gezellig buiten door te 
brengen en ook de slaapkamerramen moesten vaak gesloten blijven. 
In een gesprek met de gemeente is die situatie gemeld en geëvalueerd. 
Daarbij bleek inderdaad veel registratie te ontbreken omdat er niet was 
gemeld. Peter van Twist, een van de betrokken buurtbewoners, heeft toen 
aangeboden de meldingen te verzamelen en aan de gemeente door te 
geven. 

Maar de overlast en aspecten van buurtpreventie beperken zich natuurlijk 
niet tot het speelveldje. Daarom willen we deze afspraak uitbreiden naar 
de hele wijk. De toen opgestelde instructie was duidelijk en blijft geldig: 
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1 Melden op 0900-8844 (Politie)  
Daar horen de meldingen van hinderlijke overlast waarbij sprake is van 
strafbare feiten. (Meestal dus geluidsoverlast, scheuren met voertuigen en 
vervuiling) 
Dit nummer belt u als het wenselijk is dat de politie hieraan een einde 
maakt door ter plaatse te komen. Het heeft geen spoedeisend karakter 

2  Melden bij 112:  

Dit nummer gebruiken wanneer ernstige inbreuken op de wet worden 
geconstateerd. Dit heeft een spoedeisend karakter waarvoor de politie 
direct dient te komen. Denk daarbij aan openlijke geweldpleging, diefstal 
op heterdaad, inbraak in woning op heterdaad etc. 
In die gevallen wordt door de politie geprobeerd om de daders te 
betrappen. 

3 De overige zaken  

Voor de gevallen waarin geen inbreuk op de wet wordt gemaakt vragen 
wij ook uw aandacht.  
Als jongeren zich verzamelen, maar nog geen overlast plegen of als u een 
auto door de wijk ziet rijden die u niet kent en waarvan de bestuurder zich 
vreemd gedraagt of bij andere omstandigheden die u niet vertrouwt, dan 
vragen wij dit te registreren en dit aan ons door te geven. Deze informatie 
kan nodig zijn in het kader van toezicht en handhaving, maar ook voor de 
opsporing. 
Wij, de BVME, willen de registrerende en coördinerende taak van Peter 
overnemen en deze meldingen meenemen in ons reguliere contact met de 
gemeentelijke instanties.   
Urgente gevallen kunt u natuurlijk beter melden bij de politie op het 0900 
nummer maar andere zaken kunt u ook melden bij de contactpersonen 
buurtpreventie of bij ons. 
Peter heeft beloofd zijn eigen waarnemingen en eventuele meldingen via 
ons door te geven. 

Mocht u niet zelf willen of kunnen melden dan kunt u uw opmerkingen en 
waarnemingen doorgeven op een van de onderstaande telefoonnummers 
of, nog liever, e-mail adressen. U hoeft zich dan niet af te vragen onder 
welke rubriek en bij welke contactpersoon iets thuishoort.  

Hebt u wel zelf een melding gedaan dan willen we dat graag alsnog horen 
of lezen. Dat betekent immers dat we zo een compleet beeld krijgen van 
deze aspecten van leefbaarheid en in onze contacten met de betreffende 
instantie correct kunnen ageren. 
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Bovendien kunnen we dan naar u communiceren wat er (niet?) gebeurt. 

U kunt uw meldingen kwijt bij: 
Paul van Mierlo (2834993) of Jan Vos (2835090) 

De bijbehorende e-mail adressen zijn” 

pvanmierlo@onsnet.nu.   en   jan.vos@onsnet.nu 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Paul en Jan 
 
 
De Vakantiekaart  
 
Een paar jaar geleden is de politie gestart met een meldingskaart om uw 
afwezigheid tijdens de vakantie kenbaar te maken. 
Uw adres kwam dan op een lijst van de surveillerende agenten zodat die 
wat extra aandacht konden besteden aan uw eigendommen. 
Bij terugkomst vond u dan soms een kaart van de politie in de brievenbus 
met datum en tijd waarop die extra controle was uitgevoerd. 
We kennen ook gevallen waarbij op het contact/sleutel adres door de politie 
het verzoek was gekomen om nog een raam te gaan sluiten. 

Een prototype voorbeeld van “Goed dat er politie is.” En het werd erg 
gewaardeerd door de bewoners.  
Wij, van de BVME, werkten daarom graag aan deze service mee en deden 
de kaart als bijlage bij de zomereditie van het wijkblad. U moest die dan wel 
zelf op het politiebureau aan de Vincent van Goghstraat in de bus gaan 
doen. 

Toen we dit keer weer 200 exemplaren voor die routine wilden ophalen 
bleek dat we dan de hele voorraad zouden meenemen. 
In het kader van bezuiniging werd er niet meer op elk adres bezorgd. 
Kennelijk werd slechts een klein deel van de kaarten ook echt gebruikt. 
 
Wij, het bestuur van de BVME, vinden dat jammer en hebben naar een 
alternatief gezocht. We hebben de bewuste kaart gekopieerd en doen een 
exemplaar bij het blad. Als u er gebruik van wilt maken kunt u het ingevulde 
exemplaar in de Vincent van Goghstraat kwijt. Dan krijgt uw huis toch de 
extra aandacht die het nodig heeft.  
 
We werken aan een nóg betere oplossing. 
We gaan de kaart op onze site plaatsen zodat u zelf kunt beslissen 
wanneer u een exemplaar nodig heeft. (kerstvakantie, wintersport, etc) 
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Maar de politie was erg gecharmeerd van dat idee en neemt het mogelijk 
over voor de regio. Dan staat die kaart straks ergens anders op Internet. 
Maar dat hoort u dan wel. 
De kaart in de ME-uitvoering vindt u, nu dus nog los, bij dit wijkblad. 
Het lijkt zinvol om de adviezen die aan het origineel waren toegevoegd hier 
nog eens te publiceren. 

Algemeen: 

Bent u minimaal zeven aaneengesloten dagen op vakantie? Lever dan, 
minimaal één week voor uw vertrek de kaart, ingevuld, in bij het 
politiebureau in uw omgeving (Vincent van Goghstraat). Zij kunnen dat i.g.v. 
brand, inbraak of andere vervelende omstandigheden de persoon 
benaderen die op de kaart is vermeld. 
Het betekent natuurlijk niet dat uw woning permanent wordt bewaakt maar 
dat de surveillerende agenten extra aandacht kunnen geven aan uw adres. 
 
Tips voor u op vakantie gaat: 

° Sluit alle ramen en deuren goed af 
° Controleer het hang- en sluitwerk. Laat geen sleutel aan de 

binnenkant van het slot zitten. Sluit kasten niet af. Dit voorkomt 
schade bij een eventuele inbraak. 

° Laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis. Neem ze niet 
mee, maar vraag uw bank om een kluis. Haal kostbaarheden uit het 
zicht. 

° Zorg voor een bewoonde indruk. Laat de gordijnen open en laat de 
planten staan. Zorg eventueel voor een tijdschakelaar op de 
verlichting of vraag buren om dit te verzorgen. Laat iemand ook uw 
brievenbus legen. 

° Schakel elektrische apparaten uit en sluit gas en waterkraan. 
(Denkt u aan de vulslang van de CV-installatie) 

° Vertel familie en/of kennissen wanneer u weg bent en waar u 
bereikbaar bent. (Vluchtnummers, kenteken merk en kleur van de 
auto,etc.) 

° Voorzie waardevolle eigendommen van een uniek merkteken. 
(bv. postcode en huisnummer) en registreer dit bv. met foto’s 

 
Allemaal bekende adviezen maar volgt u die altijd op?? 
 
Paul.  



30e jaargang nr. 1 – juni 2009 – blad 14 
 

Een rood pluutje  
 
Een week of twee geleden regende het nog wel eens. En dan waaide het 
soms ook nog. Iemand wilde zich wapenen tegen al die nattigheid en zette 
een paraplu op. Mooi dat de wind daar geen rekening mee hield en met één 
vlaag het hele ding aan barrels hielp. 
Geïrriteerd werd het mooie rooie pluutje in de struiken gesmeten. 

En daar bleef het een aantal dagen liggen tot ergernis van de vele voorbij-
gangers.  
En dat waren er nogal wat want zowat de hele ME komt over dat pad. 
“Zoiets doe je toch niet!” “Waarom ruimt zo iemand zijn eigen zooi niet op?” 
“En iedereen laat het ook maar liggen!”   “Geen mens die het opruimt!!” 
Ik dacht u verdere ergernis te besparen en heb het in mijn Kliko  gegooid. 
 
Foxy. 
 
 

Geslaagd  
 
In de Molvense Erven lopen de volgende trotse 
diplomahouders rond: 
 
PROFICIAT 
 
Marlon Turk         VWO 
Stella de Graaff       VWO 

  Mirjam Smouter         Havo 
 Jonathan Kalisvaart         VWO 
 Joram Ekkel          Havo 
 Charonne Steenbakkers        VMBO-T 
 Stephan Kalisvaart         MBO-Bouwkunde 
 Martijn Oosterhof         VWO 
 Kiran van de Laan         VWO 
 Koen Koster          VWO 


