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Succesvolle 2e editie ME aan de kook 
Afgelopen zaterdag 8 oktober vond de 2e editie van ‘ME aan de Kook’ plaats. Maar liefst 49 leden ontmoetten el-

kaar aan tafel.  

Hoe werkt dat ook alweer: bewoners van de Molvense Erven en Oude Kerkdijk  serveren een drie gangen menu 

(voor-, hoofd- en nagerecht) aan elkaar. Jij en je partner/huisgenoot eten op drie verschillende adressen een ge-

recht. Eén gerecht wordt door jullie in jullie eigen huis voorbereid en geserveerd. Je zit die avond in principe 3 maal 

met in totaal 6 mensen aan tafel. Na elk gerecht wisselt de samenstelling van 

tafelgenoten en wissel je van adres. Met wie en waar je die avond aan tafel zit, 

blijft geheim. Je krijgt van tevoren te horen welk gang je zelf moet bereiden en 

waar je om 18.30 uur wordt verwacht voor het voorgerecht.  

Elly en Boudewijn Raessens organiseerden en maakten weer de indeling: Een 

hele toer om alles kloppend te krijgen.  

Na drie gangen sloten we gezamenlijk af met een supergeslaagde after-party.   

Wijkboekenkast 
De 2e editie van ‘ME aan de Kook’ stond ook in het teken van 40 jaar BVME. Bij het nagerecht werd dat al tastbaar 
gemaakt met een doosje bonbons. 
Maar tijdens de after-party werd het plan gelanceerd om de leden te trakteren op een ‘wijkbieb’ 
In navolging van andere plaatsen en goede ervaringen willen we een boekenkast maken waarin buurtgenoten boe-
ken kunnen plaatsen en kunnen uitnemen. 
We veronderstellen dat er nogal wat buurtgenoten zijn die graag lezen; er zijn er ongetwijfels ook een aantal die 
prachtige boeken in de kast hebben staan die ze eigenlijk nooit meer lezen en anderen dat leesplezier ook graag 
gunnen. Voor die mensen willen we een boekenkast. Zonder al te veel regels: Boeken halen en boeken brengen en 
genieten van mooie literatuur. Maar wellicht ook kinderboeken voor uw (klein)kind.  
Zo’n boekenkast is een ding … en het gebruik ontwikkelt zich in de praktijk. 

 
Natuurlijk: er zijn risico’s zoals vandalisme. 
Maar moet dat een reden zijn om het plan dan maar niet te realiseren ?? 
Samen met een of enkele vrijwilligers willen we het gebruik verder gaan regelen: waar komt 
‘ie te staan; welke dagen; waar kunnen we ‘m bergen, enz.   
 
Daarom de vraag: WIE wil ons helpen en met enkele anderen verantwoordelijkheid nemen 
voor het beheer??  
Even een mailtje naar bestuur@bvme.nl en we hebben graag verder contact.  

Koffie-ontmoetingen in 2017 
Gelet op het enthousiasme van de bezoekers van de koffie-ontmoetingen hebben we besloten hiermee ook in 

2017 door te gaan. De bijeenkomsten worden gecoördineerd door de commissie Burenhelpers (Theresa Foks, Cor-

rie Eshuis en Johan de Moor) 

Het jaarschema voor 2017 komt in de buurtinformatiegids die in december weer zal verschijnen. 

Maar nu vast de eerste data: woensdag 18 januari   -   dinsdag 21 februari   -   woensdag  15 maart 

Er ontstaat een vacature in de commissie: Wie wil die commissie versterken?  

Het liefst vinden we ‘iemand’ die ook contactpersoon naar het bestuur van de bvme wil zijn. 

De BVME beschikt over een lampensnoer met gekleurde LED-verlichting (ca. 45 lampen) voor uw (tuin)feest of buurtbar-
beque die u tegen een geringe vergoeding  in bruikleen kunt krijgen. 
Reserveren gaat ‘t makkelijkst per mail naar bestuur@bvme.nl.  
Degene van het bestuur die het lampensnoer in bezit heeft, neemt daarna contact met u op voor verdere afspraken.  



 

Wijzigt er iets in uw situatie, zoals een nieuw mailadres …  Graag ook even een mailtje naar bestuur@bvme.nl  

Buurtpreventie 
Sinds enige tijd mag ons speeltuintje zich weer verheugen in belangstelling buiten de kinderspeeltijden. Een groep-

je ‘hangjongeren’ vindt er een plek om te chillen en andere hangjongeren-gerelateerde activiteiten te onderne-

men. Het lijkt erop dat de mate van (over)last tot op heden nog beperkt blijft en dat willen we graag zo houden.  

Er is overleg geweest met de gemeente, de politie en de jongerenwerkers van de LEV-groep. Die laatsten onder-

houden contacten met deze groep jongeren. 

De afspraak is gemaakt dat degenen die hun verblijf als overlast ervaren rechtstreeks kunnen bellen met de jonge-

renwerkers. Hieronder staan de gegevens van de jongerenwerkers.  

• 0641038921 (jongerenwerker LEVgroep - Esther Willemse) 

• 0641037425 (jongerenwerker LEVgroep - Bjorn Pinsel) 

• 0681531599 (jongerenwerker LEVgroep - David Koppe) 

 

Domosafetica 
Onze coördinator buurtpreventie Dirk Sinnema heeft geen enkele reactie gehad op de uitnodiging 

om Albert Schepers iets te laten vertellen over domosafetica. (hang- en sluitwerk, kluis systemen 

(domo-safe-tica), alarmering/elektronische beveiliging en simpele automatisering en levensloopbe-

stendige inrichting van een huis m.b.t. lampen, brandbeveiliging, valpreventie, op afstand bedien-

bare voordeur en gordijnen.)  Blijkbaar is dit geen probleem wat speelt in onze wijk. Maar als we 

het mis hebben: Neem contact op met d.sinnema@onsnet.nu  

Burenhelpers 
Het project burenhulp is voor alle bewoners van de Molvense Erven en Oude Kerkdijk. Een aantal buurtgenoten zijn 
bereid en beschikbaar om een dienst te bieden. De burenhelpers hebben uiteraard elk hun specifiek aanbod.  

In de jaarlijkse Buurtinformatiegids wordt aangegeven welke hulp zij kunnen bieden en 
hoe ze bereikbaar zijn. Het gaat dus om incidentele, niet structurele hulp. 
Wellicht zijn er mensen in de wijk die willen aansluiten bij de groep Burenhelpers.  
Een berichtje naar corrie.eshuis@onsnet.nu en de commissie burenhelpers neemt graag 
contact met u op. 
De huidige burenhelpers zullen binnenkort worden benaderd met de vraag naar eventu-
ele mutaties in hun aanbod.  

Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) in de ME. 
Nuenen kent 15 vrijwilligers die zijn opgeleid tot VOA, Vrijwillig Ouderen Adviseur, waardoor er nu in de 

meeste wijken een aanwezig is. Binnen de Molvense Erven hoop ik, Corrie Eshuis, u van dienst te kunnen zijn 

wanneer u behoefte hebt aan uitleg over voorzieningen, procedures en instanties op het gebied van welzijn 

en zorg. Ook op het terrein van wonen en woningaanpassingen kan ik u de weg wijzen. Zelfs als u het prettig 

vindt een keer een gesprek te voeren over zaken die betrekking hebben op uw persoonlijk welzijn mag u een 

beroep op me doen. Ik zoek graag met u naar mogelijkheden om uw situatie zodanig te verbeteren dat u zo 

lang mogelijk op een goede manier zelfstandig kunt blijven wonen.  

Een VOA kent de weg in voorzieningenland, verwijst u door naar de juiste instantie en bereidt u voor op de 

vragen die zij aan u gaan stellen.  

U kunt me bellen (2835461), mailen corrie.eshuis@onsnet.nu of schrijven (ME 27, 5672HH) en ik maak graag een afspraak. 

Speelvoorzieningen 
De gemeente heeft het initiatief genomen om met de inwoners van Nuenen een Speel- en Beweegplan (het speel-
café) te maken, waarbij ideeën van inwoners van Nuenen in beleid en plannen kunnen worden omgezet. Hiervoor 
zijn verenigingen en personen die op de een of andere manier maatschappelijk betrokken waren bij het thema 
voor uitgenodigd (meer dan 100 uitnodigingen!)  Een groep van ongeveer 20 personen is vervolgens met het the-
ma aan de slag gegaan. 
Door hen werden onderwerpen en ideeën besproken gericht op de (her)inrichting van de bestaande speelplekken 
in Nuenen en ideeën voor nieuwe speelplekken voor jong en oud als ontmoetingsplek, bewegingsplek en multi-
functionele ruimten, waaronder ook veilige plekken voor oudere jongeren of hangjongeren. 

LEES VERDER 



Tijdens deze bijeenkomst werd de problematiek van hangjongeren ook besproken en werden goede oplossingen 
en ervaringen besproken, met name de positieve resultaten die al sedert jaren worden geboekt door de jongeren-
werkers van de LEV-groep die het contact met deze groep onderhouden. 
De voorstellen die in de bijeenkomsten zijn gedaan zullen worden uitgewerkt, de gemeente heeft ook een budget 
om een en ander uit te voeren in de komende jaren.  
Het is nog niet duidelijk of die resulteren in aanpassingen in en om onze wijk. 

Kijk ook eens op www.bvme.nl 

 

Vacature Bestuurslid BVME 
Op de komende jaarvergadering ontstaat een vacature voor een 
bestuurslid. 
Wie wil ons komen versterken ?? 
Het bestuurslidmaatschap van de BVME is gewoon hartstikke leuk 
en kost echt niet veel tijd. 
We hebben voorkeur voor een vrouw … die contactpersoon van en 
naar de commissie burenhulp wil zijn. 
Wie neemt de handschoen op ? (je weet wel: bestuur@bvme.nl) 

Molvense Erven 63 
Met enige regelmaat krijgen we de vraag naar de stand van zaken m.b.t. de bebouwing van het perceel rond 
ME 63. 
Reden om de projectontwikkelaar ‘ns te vragen ons te informeren.  
Onderstaand het antwoord van de Heer Thomas Heuvel: 
 
Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan wat de bouw van een 4-tal extra woningen mogelijk maakt vastge-
steld en onherroepelijk.  
Wij zullen op korte termijn starten met de verkoop van de 4 bouwkavels onder de projectnaam ‘De Wiender’.  
De kopers van de kavels kunnen dan vervolgens naar eigen inzicht/wens een woning ontwerpen en bouwen.  
Natuurlijk dienen de woningontwerpen te voldoen aan alle regels en bepalingen zoals deze opgenomen zijn in 
het nieuwe bestemmingsplan ‘Nuenen-Zuid, herziening Molvense Erven 63’. Dit bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Voor de bouw van de woningen dient elke koper zelfstandig een omgevingsvergunning aan te vragen bij de 
gemeente Nuenen. 
 
Om een indicatie te geven wat er op de 
locatie mogelijk gebouwd zou kunnen wor-
den hiernaast een impressie van het plan-
gebied.  
Deze 3D-impressie zijn gemaakt in het ka-
der van de verkoopondersteuning en is 
slechts ter indicatie van de bebouwings-
mogelijkheden op de locatie. Hieraan kun-
nen dan ook geen rechten worden ont-
leend.  
 


