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Molle Bieb staat klaar voor u 
Afgelopen week is de BuurtBieb onder de naam Molle Bieb geplaatst en vandaag ge-

vuld met een flink aantal boeken. De Molle Bieb staat aan de doorgaande weg ter 

hoogte van huisnummer 182. 

De Molle Bieb is een cadeau van de vereniging aan de leden t.g.v. het 40-jarig be-

staan.  

Het ontwerp is van Sjef Bergers en de mannen van de Nuenense Dorpswerkplaats 

hebben ‘m gemaakt.  

 

Het principe van de Molle Bieb is heel eenvoudig: Je kijkt of er een boek van je ga-

ding in staat, neemt het mee. Liefst zet je een boek terug dat je al gelezen hebt en 

waarvan je vindt dat een ander het ook eens moet lezen. 

Dat kunnen romans zijn, maar ook andere boeken zijn welkom in de Molle Bieb. 

We hebben in de wijk nogal wat reizigers, dus een landengids van het prachtige land 

dat je vorig jaar bezocht is wellicht heel interessant voor een buurtgenoot. En komen 

de kleinkinderen op bezoek: opa en oma hebben misschien wel een mooi (voor)

leesboek uit de Molle Bieb voor je gehaald. 

Kortom; de Molle Bieb is er voor en door u … maak er dankbaar gebruik van!! 

Hebt u boeken over: zolang er plaats is, kunt u goede boeken kwijt in de kast. 

Het beheer van de Molle Bieb is in handen van Annet Gelderblom (ME 53) en Ria Soetendal (ME 50).  

Helpt u hen om de Molle Bieb zo lang en zo goed mogelijk voor onze wijk te behouden?  

Vooraankondiging Molvense Erven aan de Wandel 
We willen de herfstactiviteit waarvoor in het verleden behoorlijk belangstelling bestond weer nieuw leven inblazen: 
Samen met uw buurtgenoten / leden van de BVME op zoek gaan naar de natuur in de omgeving?  
Dat kan op zondag 8 oktober 2017 (datum is onder voorbehoud).  
Op die dag gaan we met een natuurgids naar een interessante plek in de omgeving. We sluiten de wandeling af met 
koffie of thee. Begin september gaat de inschrijving voor deze wandeling open. Voor eventuele vragen kun je terecht 
bij Boudewijn via b.raessens@fontys.nl 

Roestende leidingen 
In, of liever onder, een aantal woningen in onze wijk zijn metalen gas– en verwarmingsleidingen onder de grond aange-

bracht. Deels ontbreekt daaromheen voldoende isolatie. Als de ruimte onder de woning ook nog eens vochtig wordt, 

kan roestvorming het gevolg zijn. Met als resultaat dat leidingen kunnen doorroesten. Helemaal 

doorgeroest zal snel merkbaar zijn, maar de periode daaraan voorafgaand zal een poreuze leiding 

kunnen lekken.  

Als u het vermoeden hebt dat u te vaak de verwarmingsketel moet bijvullen kan dat aanleiding zijn 

voor nader onderzoek. Bij de gasleiding is het een ander verhaal: Reden om eens alle gasapparaten 

(ook cv) te sluiten en een poosje de gasmeter in de gaten te houden. Blijft deze verbruik registre-

ren, dan is nader onderzoek (door een goed bedrijf) zeker nodig.   

Cultuur Overdag 
Ongetwijfeld hebt u in de plaatselijke media al eens een aankondiging gezien voor een van de activiteiten van Cultuur 

Overdag. Cultuur Overdag is een (vrijwilligers)organisatie die met grote regelmaat culturele activiteiten organiseert. 

Meestal een film, meestal in Het Klooster, maar ook vinden andere activiteiten op andere locaties plaats. Wilt u tijdig 

geïnformeerd worden over hun activiteiten? 

Informatie over Cultuur Overdag is te vinden op:  

*   Facebook: facebook.com/cultuuroverdag http://www.facebook.com/cultuuroverdag 

*   Internet: www.cultuuroverdag.nl 

Periodiek geeft Cultuur Overdag een nieuwsbrief uit. Wilt u deze graag ontvangen? 

Stuur dan een mail naar info@cultuuroverdag.nl  
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