
NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN                                                        OKTOBER 2018  

SPAM NIET LANGER LATEN VERDWIJNEN, MAAR GEWOON LATEN VERSCHIJNEN ... 

Sinds de overgang van ‘ONSNET’ naar ‘KPN’ worden we geconfronteerd met een gewijzigde afstelling 

van het zgn SPAMFILTER waardoor een aantal e-mailtjes niet meer zichtbaar worden in de inbox van 

uw mailprogramma. Vaak zijn dat mailtjes die afkomstig zijn van een afzender die een grote hoeveel-

heid e-mails naar zijn leden of abonnees verzend. 

Ook de BVME heeft daar last van; uitnodigingen voor de koffie-ontmoetingen en Molletins komen niet op de juiste 

plaats in uw mailbox. Een aantal organisaties die daar evenzeer last van hebben, heeft samen met SENIORWEB ge-

werkt aan een oplossing voor dit probleem. Een eenvoudige handleiding maakt het voor iedereen mogelijk in het 

vervolg alle e-mail op de juiste plaats binnen te krijgen. 

In de bijlage treft u die handleiding aan. 

We adviseren u daarvoor even tijd uit te trekken en alle mailadressen van vertrouwde afzenders die tot nu toe in 

uw SPAM-BOX terechtkomen in te voeren. Na verloop van tijd zult u dan praktisch alle mails van vertrouwde afzen-

ders gewoon in uw mailbox ontvangen.” 

NB: gebruik voor de mailings van de BVME het mailadres: leden-bounces@bvme.nl 

Lukt het dan nog niet: Sjef Bergers (j.bergers@onsnet.nu) of Bert Eshuis (bert.eshuis@onsnet.nu) helpen u graag 

op weg. Er zijn ook een aantal burenhelpers desgewenst behulpzaam.  

Hebt u deze of andere problemen met uw PC, dan kunt u gratis elke maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 

terecht bij Seniorweb, in de bibliotheek naast het Gemeentehuis. 

Whatsapp Samen Voor Elkaar Molvense Erven 
Sinds enige tijd functioneert in onze buurt de Whatsappgroep Samen Voor Elkaar  

Een aantal vragen via ‘Voor Elkaar Molvense Erven’ hebben al tot plezierige reacties geleid: de vraag naar leveran-

ciers voor nieuwe dakramen, wie kent een goede klusjesman, een vraag naar statafels, vervanging voor een afge-

waaide dakpan, van wie kan ik een fietsstoeltje lenen, … 

Reageren doen we buiten de app-groep, rechtstreeks naar de afzender. 

Ook meedoen?  Stuur dan een mailtje met je 06-nummer naar bestuur@bvme.nl en we plaatsen je in de whatsapp-

groep Samen Voor Elkaar. 

Beste BVME-leden, 

Deze keer een papieren MOLLETIN in uw brievenbus, omdat de digitale versie waarschijnlijk in uw SPAM-
box terecht zou komen. Omdat we onze BVME-correspondentie met u zo goed mogelijk willen realiseren 
geven we extra aandacht voor het instellen van uw PC of tablet. Dus eenmalig op papier, zodat bij de 
juiste instellingen alle toekomstige berichten direct in de IN-box  terechtkomen. 

Commissie Koffie-ochtenden en Burenhelpers 

De laatste tijd vroegen diverse buurtbewoners zich af of de koffieochtenden nog gehouden werden. Men kreeg 

geen uitnodigingen meer via de mail ! 

Helaas hebben we inderdaad gemerkt dat er minder koffiedrinkers kwamen.  

Dit zal te maken hebben met de periode waarin veel mensen op vakantie gingen, maar ook met het feit dat bij ve-

len van u de mails van de BVME in de spambox terecht komen. Elders in dit MOLLETIN vindt u hier meer informatie 

over. De koffieochtenden, op de 3e dinsdag of woensdag van de maand (om en om) tussen 10.30 - 12.00 uur in de 

Jo van Dijkhof, zijn nog steeds heel gezellig en u bent van harte welkom voor een gratis kopje koffie. Komende data 

zijn: 

21-11    18-12    16-1     19-2    20-3    16-4    15-5    18-6    17-7    20-8    18-9    15-10    20-11    17-12. 
 

 

 



Zoals u weet hebben we in de Molvense Erven (20) vrijwillige burenhelpers.  

Buurtbewoners van alle leeftijden kunnen een beroep op hen doen wanneer men om hulp verle-

gen zit. Het gaat om incidentele situaties, niet om structurele hulp.  

In de jaarlijkse Buurtinformatiegids vindt u de namen, adressen en telefoonnummers. Daarin staat 

ook vermeldt wie u voor welke hulp kunt benaderen.  

Hier wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Misschien omdat een beroep gedaan kan worden op fijne mensen 

vlakbij? Als vraagverlegenheid u tegenhoudt, schroom dan niet om hen te bellen. De Commissie Burenhelpers  

coördineert, help bij samenstellen van  de Buurtinformatiegids en organiseert de koffie-ochtenden.  

Johan de Moor heeft te kennen gegeven te willen stoppen als lid van de commissie. Dat betekent een vacature. 

We komen 1 a 2 x per jaar bij elkaar, dus veel werk vraagt het niet. Wie komt Lique en mij versterken? 

Meer info bij Corrie Eshuis, ME 27, tel. 2835461. 

Spelen en Bewegen 

De Gemeente Nuenen is al enige tijd bezig om 

samen met betrokken buurtbewoners een plan te 

maken voor Nuenen-Zuid waarin de inrichting 

van de verschillende buurten moet leiden tot 

meer spelen en bewegen. Het bestuur van de 

BVME heeft ook aan gesprekken deelgenomen. 

Niet alleen voor kinderen zou er meer uitdaging 

moeten komen om te genieten van onze mooie 

buurten. Bankjes, verbetering speeltoestellen, 

verbetering verlichting, gekleurde poefs i.p.v. 

hekjes, picknicksets, evenwicht-boomstammen, 

afvalbakken, … kortom: allerlei aanpassingen die 

de leefbaarheid moeten vergroten.  

Recent is het definitieve plan vastgesteld en zal in 

de komende tijd in uitvoering worden genomen. 

Voor onze wijk zal het vooral verbeteringen aan 

de voetpaden en het centrale veldje betreffen. 

We hebben gelukkig kunnen vorkomen dat er 

veel groen langs de Oude Kerkdijk zou verdwij-

nen.  

Molvense Erven aan de wandel in het Nuenens Broek 

Op zondag 7 oktober was de jaarlijkse wandeling, ‘de Molvense Erven aan 

de wandel’.  

Onder een stralende herfstzon, begeleidt door twee natuurgidsen van het 

Nuenens IVN, waren de bewoners van de Molvense Erven (en de Oude 

Kerkdijk) anderhalf uur aan het wandelen in het Nuenens Broek. Een van 

de deelnemers gaf aan dat Nuenen toch wel heel mooi is. Vroeger was het 

Broek een moerasgebied, het water kon niet weg door een leemlaag in de 

ondergrond. Tegenwoordig wordt het weer teruggebracht in een natuurlij-

ke staat, omgevallen bomen kunnen als voedsel fungeren voor onder an-

dere de paddenstoelen. 

De wandeling werd afgesloten met koffie/thee en gebak in het centrum van Nuenen. Hopelijk zien we u volgend 

jaar ook (weer) bij deze wandeling die wordt georganiseerd door de BVME. 



HOE STEL IK MIJN KPN-MAIL ZODANIG IN DAT DE SPAM NIET LANGER IN DE SPAM-BOX VERDWIJNT,  

1 

2 

Tik in je browser:  

https://webmail.kpnmail.nl 

1. Daarna: je mailadres 

2. Daarna: je wachtwoord. 

(Gebruik het mailadres en het wacht-

woord uit de ringbandklapper die je 

bij de installatie hebt ontvangen) 

3.   Klik op     LOGIN 

Je komt nu op de webserver 

waarop je mailverkeer staat. 

Klik op    INSTELLINGEN 

Klik op    EMAIL 

Klik op    EMAILFILTERS 

 
Klik op    TOEVOEGEN 

1. Vul een naam in. 

 

2. Vul het MAILADRES in 

(voor de bvme:) 

leden-bounces@bvme.nl 

3. Klik op OPSLAAN 
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De naam van het mailadres dat voortaan niet meer in de SPAM-BOX zal verdwijnen 

staat in het vakje.  

Zonodig voeg je meer mailadressen die in je SPAM-Box terechtkomen toe. Daarvoor is 

het nodig dat je een poosje af en toe inlogt in je webmail om te zien of er e-mail in je 

SPAM-Box terechtgekomen is.  
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Klik ook even op SPAM, 

misschien zit er SPAM in. 
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