
Beste BVME-leden, 

 
Het einde van het jaar is weer in zicht, een jaar waarin we weer geplaagd 

werden (en worden) door het Corona-virus. Veel activiteiten liggen stil of zijn 
beperkt, ook binnen onze wijkvereniging. De herfstwandeling is geannuleerd, 

evenals de nieuwjaarsontmoeting. De koffieochtenden kunnen nog steeds niet 
plaatsvinden. Of de Algemene Leden Vergadering door kan gaan is nog onzeker.  

 

Bestuur van de BVME 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURENHELPERS 
 

Mocht u door wat voor omstandigheden ook hulp nodig hebben bij het boodschappen 
doen of bij een klusje in huis, dan kunt u een beroep te doen op de burenhelpers. In 

de Buurtinformatiegids kunt u de buurthelpers terugvinden.  
 

 
HALLOWEEN 

 
De Halloween-activiteit was dit jaar weer een reuze succes; veel bewoners hadden 

hun best gedaan iets boeiends en/of “schrikbarends” te bedenken. Het bestuur wil de 
jeugdcommissie graag bedanken voor hun inzet. 

            
 
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
 

Helaas gaat de nieuwjaarsbijeenkomst die gepland stond op 9 januari niet door 
vanwege Corona. 

In plaats daarvan gaat de BVME een voorjaarsborrel organiseren, zodat we onze 
sociale contacten in de wijk kunnen verstevigen. 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN 45 DEC 2021 
 

 



 

 
REANIMATIECURSUS 2022 

 
De herhalingscursus reanimeren is vanwege Corona afgelast. Heartsafe heeft de 

geregistreerde deelnemers laten weten dat hun bevoegdheden verlengd zijn 
geworden. 

                    
 

 
DUURZAAMHEID 
 

De gemeente Nuenen heeft de taak de warmtetransitie in Nuenen te organiseren. 
Via onderstaande link kunt u lezen hoe de gemeente van plan is Nuenen te 

verduurzamen. 
Hoe gaan we Nuenen duurzaam verwarmen? (arcgis.com). 

 
Verder is Nuenen aangesloten bij ”Energiehuis slim wonen” Hier kunt terecht voor 

duurzaamheidsinformatie. Natuurlijk op de website maar ook tijdens het energie-
inloopspreekuur op zaterdag in bibliotheek Nuenen en bij het Energiehuis in 

Helmond. 
 

Om het levensloopbestendig en duurzaam maken van Nuenense woningen 
makkelijker te maken leenmogelijkheden bij de gemeente voor inwoners van 

Nuenen. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op: 

Https://www.nuenen.nl/stimuleringsleningen 
 
Wat doet de BVME? 

 
Naast de hulp die de gemeente biedt, wil de BVME ook bijdragen aan de 

verduurzaming van onze wijk. Daartoe is vorig jaar de  
“commissie duurzaamheid” opgericht.  

De 5 leden hiervan hebben zich verdiept in de vraag: 
 

                              
 
Hoe kan ik mijn gasverbruik verlagen?  

 
Onze huizen zijn gebouwd tussen 1975 en 1977, bij de bouw is er weinig gedaan aan 

isolatie. Om comfort te verhogen en gasverbruik te verlagen zijn er bij bijna alle 
huizen in de afgelopen jaren een of meer isolatiemaatregelen getroffen. Veel huizen 

hebben dubbel glas, vaak zijn spouwmuren geïsoleerd, soms is het pannendak en/of 
het platte dak geïsoleerd. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/7e9c6f4f381c49cca9465526d9d0347b
https://www.nuenen.nl/stimuleringsleningen


Uit een recent verkennend onderzoek door een deskundige bij twintig huizen in onze 
wijk is gebleken dat het gemiddelde gasverbruik rond de 1800 m3 ligt. Dat is 

ongeveer normaal voor een grote twee kapper van vóór 1990 volgens Milieu 
Centraal. Maar er is een spreiding van een factor twee tussen de laagste en de 

hoogste waarde. Wellicht vraagt u zich af hoe hoog uw verbruik is ten opzichte van 
het gemiddelde in de wijk en wat u nog voor extra isolatiemaatregelen zou kunnen 

treffen?  
Omdat de isolatietoestand per huis erg verschillend is en ook het stookgedrag veel 

kan uitmaken, is het moeilijk een algemeen advies te geven. Wel heeft de commissie 
uitgezocht wat voor ons type huizen zinvolle isolatiemaatregelen zijn, wat deze 

ongeveer kosten en wat ze opleveren. 
De commissie kan u helpen een goed beeld te krijgen van uw gasverbruik 
en welke aanvullende isolatiemaatregelen voor uw huis zinvol kunnen zijn. 

Als u dat wilt, komen we graag bij u langs. Wij brengen dan samen met u in kaart 
wat er gedaan kan worden om uw gasrekening te verlagen. Zo nodig kunnen we 

daarbij gebruik maken van onze infraroodcamera.  
 

Mocht u interesse hebben, stuur dan een berichtje naar: duurzaamheid@bvme.nl.  
Wij nemen dan contact met u op. Uiteraard kunnen bezoekafspraken alleen 

plaatsvinden als het verantwoord is i.v.m. Corona.  
 

Met warme groet van de commissie BVME Duurzaamheid 
Sjef Bergers, Ton Caspers, Dick Koster, Peter Kroot en Arjan Gelderblom  

 

 

AUTOMAATJE NUENEN 

 
De coördinator van Automaatje Nuenen heeft ons gevraagd het volgende onder uw 

aandacht te brengen: 

 

mailto:duurzaamheid@bvme.nl


 
 
Automaatje zoekt nog vrijwilligers: 

 

                   
 



                   
 
Automaatje en Covid: 

         
 

 

 



 

HET BESTUUR WENST U  

 
EN EEN GELUKKIG 

 

 


