
DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN                                 DECEMBER 2017  

De Molvense Erven aan de kook 3.0 
Na twee succesvolle edities organiseren we opnieuw De Molvense Erven aan de 
kook. Deze keer op zaterdag 20 januari 2018 vanaf 18.30 uur.  
 
Wat is de bedoeling? 
De bewoners van de Molvense Erven en Oude Kerkdijk serveren aan elkaar 3 ge-
rechten  (voor-, hoofd- en nagerecht). Jij en je partner/huisgenoot eten op drie 
verschillende adressen een gerecht. Eén gerecht wordt door jezelf in je eigen huis 
voorbereid en geserveerd. Je zit die avond dus 1 maal thuis aan tafel en 2 maal op een ander adres, steeds met in 
totaal 6 tafelgenoten. Na elk gerecht wisselt de samenstelling van tafelgenoten en wissel je van adres. Wil je alléén 
meedoen, dan wordt daar zowel bij de tafelindeling als bij de indeling van het voorbereiden van de gerechten reke-
ning mee gehouden. Je maakt dan een voorgerecht of een nagerecht.  
 
Je ontvangt twee weken van te voren per mail bericht welke gang je zelf moet bereiden en waar je op 20 januari 
om 18.30 uur wordt verwacht voor het voorgerecht. Je wordt door ons ingedeeld. Met wie en waar je die avond 
aan tafel zit, blijft dus nog even geheim. Na 3 gerechten sluiten we gezamenlijk af met een afterparty van 22.30 – 
24.00 uur. 
 
En de kosten? 
De kosten zijn € 6,- voor 1 persoon - € 12,- voor 2 personen. Daarvoor krijg je een wijnarrangement bij het voor- en 
hoofdgerecht en wordt de afterparty georganiseerd. De boodschappen voor je eigen gerecht (in je eigen huis) be-
taal je zelf. 
  

Doe mee!  
Mail voor 1 januari a.s. de volgende gegevens naar e.cremer@fontys.nl:  
voor- en achternamen, straatnaam + huisnummer, 06-nummer.  
Maak voor 1 januari a.s. € 6  voor 1 persoon of € 12 voor 2 personen over op  
NL03 ABNA 0405854617 t.n.v. B. Raessens o.v.v. je straatnaam + huisnummer. 
 
Ellie en Boudewijn staan ongetwijfeld weer garant voor een prima organisatie,   
Ellie Cremer (06-83980731) & Boudewijn Raessens (06-57311229)  Molvense Erven 260.  

Deelnemen aan de Buurtpreventie Whatsapp kan nog steeds op de volgende manier: Een mailtje met 
uw mobiel telefoonnummer naar onze coördinator buurtpreventie Dick Sinnema en u wordt aan de 
groep toegevoegd. (d.sinnema@onsnet.nu)  

ALV BVME 
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering van uw belangenvereniging zal worden gehouden op 
maandag 5 februari 2018.  Noteer vast in uw agenda !! 

RECENT TROFFEN WE DE MOLLE BIEB EEN AANTAL KEER MET EEN OPEN DEUR AAN …. SLECHT VOOR DE DEUR 

EN VOOR DE BOEKEN….. KIJK EVEN GOED OF U ‘M DEGELIJK HEBT AFGESLOTEN. 

Buurtinformatiegids 2018 
Binnenkort krijgt u de gids voor 2018 weer in uw brievenbus; met daarin veel nuttige informatie over onze buurt en 
ons dorp. Ook de afvalkalender voor 2018 staat er weer in. Met een belangrijke wijziging: Vanaf 1 januari  wordt het 
oud papier/de blauwe container op dinsdag opgehaald. Dat heeft te maken met -soms te- veel verschillende contai-
ners op donderdag bij de clusterplaatsen. Let op: die wijziging gaat pas vanaf 1 januari in (in tegenstelling tot wat op de 

actuele afvalkalender van de Gemeente staat).  



Whatsapp Voor Elkaar Molvense Erven 
 
Sinds enige tijd functioneert in onze buurt de Buurtpreventie Whatsapp. 
Deze heeft tot doel om zaken rond buurtveiligheid te communiceren.   
Maar er zijn veel meer mogelijkheden. 
Elders wordt Whatsapp gebruikt als communicatiemiddel tussen buurtbe-
woners.  
Op basis van die goede ervaringen is de BVME is ook een dergelijk initiatief 
gestart: Voor Elkaar Molvense Erven. 
 
Bedoeling is om vraag en aanbod binnen de wijk op elkaar af te stemmen, 
daarvan zijn talloze voorbeelden te noemen: … wie heeft er voor mij een 
ladder te leen? … we zoeken voor komend weekend een oppas voor onze 
kat, … wie heeft een landengids over Thailand voor mij te leen? … we heb-
ben een gele luxaflex (3.80 x 2.20 m) over, wie kan ‘m gebruiken? … we krijgen onze kleinkinderen te logeren, heeft 
iemand een fietsstoeltje te leen of te koop? … m’n p.c. is vastgelopen, wie kan me helpen? … heeft iemand goede 
ervaringen met een schilder? … enz, enz.  
Een aantal vragen via ‘Voor Elkaar Molvense Erven’ hebben al tot plezierige reacties geleid: De vraag naar leve-
ranciers voor nieuwe dakramen; wie kent een goede klusjesman, een vraag naar statafels, … 
We hebben enkele spelregels vastgesteld: geen commerciële zaken, geen reclame, kortom: hou het netjes en 
gebruik het alleen waarvoor het bedoeld is. 
 
Om te voorkomen dat er een heleboel whatsapp-jes hen en weer gaan (dat willen we beslist niet !!) spreken we af 
dat je Voor Elkaar Molvense Erven alleen gebruikt om je bericht te maken en dat je daarin je 06-nummer en/of 
mailadres vermeldt zodat iemand die wil reageren dat buiten de app-groep doet. 
Je reageert dus niet via de groeps-app, dit om te voorkomen dat 50 mensen bijvoorbeeld gaan terug-appen dat 
ze geen ladder hebben. 
We hebben deze Whatsapp-groep bij wijze van proef gestart en willen na een jaar bezien of deze buurtservice 
naar tevredenheid werkt. 
 
Ook meedoen? 
Wil je meedoen met Voor Elkaar Molvense Erven en ben je bereid om je aan onze spelregels te houden, stuur 
dan een mailtje met je 06-nummer naar bestuur@bvme.nl en we plaatsen je in de whatsapp-groep Voor Elkaar. 

Verzoek van de penningmeester ... 
Recent ontving u een verzoek om de contributie voor 2018 
te voldoen. 
Doet u het binnenkort even ….? 

De eerstvolgende koffieontmoetingen ... 

 dinsdag 19 december 

 woensdag 17 januari 

 dinsdag 20 februari 

 woensdag 21 maart 

Jaarlijke Algemene Ledenvergadering 
 
Maandag 5 februari 
20.15 uur clubgebouw NKV - Wettenseind  


