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Molvense Erven is aangepakt ... 
Onlangs is een deel van onzer wijk her-bestraat en ligt er weer strak bij.  

De afspraak is om binnenkort met betrokken ambtenaren overige stukken van de wijk te beoordelen op de wense-

lijkheid de bestrating te verbeteren. Wellicht komen de andere slechte stukken daarna ook in aanmerking voor een 

opknapbeurt. Ook ligt er nog de afspraak de ‘hobbel’ in het wegdek bij de inrit vanaf de Oude Kerkdijk te verbete-

ren. We gaan de Gemeente naar nog aan herinneren.  

Molle Bieb 
Hebt u ‘m al gezien, aan de doorgaand weg tussen huisnummer2 182 en 63, of beter: hebt u er al ge-

bruik van gemaakt? 

Onze wijkbieb zit intussen vol boeiende boeken … er is voor elk wat wils. Inmiddels terug van vakantie, 

heerlijk veel gelezen en boeken over  …? Boekenkast opgeruimd …? 

                                                                  Uw wijkbieb Molle Bieb staat er voor u ...!!! 

Een traditie wordt hersteld: Molvense Erven aan de wandel’ Doe mee en geef je op! 

Op zondag 8 oktober 2017 wordt er voor de bewoners van de Molvense Erven een herfstwandeling georganiseerd. 
De wandeling is geschikt voor alle leeftijden. Een natuurgids van het IVN begeleidt de wandeling en vertelt onder-
weg interessante weetjes. We starten om 10.00 uur vanaf de uitspanning d’n kleine dommel (Collseweg 47a.)       
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en we sluiten af met koffie/thee bij d’n kleine dommel. 

Doe je mee ...? Geef je op bij Boudewijn via B.Raessens@fontys.nl en geef aan 
met hoeveel je komt. Zorg natuurlijk voor regenkleding en goede schoenen.  

Het kan zijn dat de wandeling op zondag 8 oktober, bijvoorbeeld bij slecht weer, 
niet door kan gaan. Boudewijn zal je dit dan tijdig laten weten. Check daarom bij 
twijfel vooraf je mail! 

Maar natuurlijk gaan we er vanuit dat het door gaat! Doe mee en geef je op! 

Whats app buurtpreventie 

Een flink aantal buurtbewoners is inmiddels ‘aangesloten’ op de buurtpreventie app. Deze 
functioneert naar tevredenheid. Gelukkig blijft het aantal meldingen beperkt ...afkloppen … ten 
teken dat vervelende zaken tot nu toe gelukkig weinig voorkomen. Maar een dergelijk sys-
teem kan pas optimaal blijven functioneren als zoveel mogelijk mensen participeren. Doet u 
nog niet mee, maar wilt u zich toch aansluiten? Een mailtje met uw mobiel telefoonnummer 
naar onze coördinator buurtpreventie Dick Sinnema en u wordt aan de groep toegevoegd. 
(d.sinnema@onsnet.nu)  

mailto:B.Raessens@fontys.nl


ROOKMELDERPROJECT  
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? Heeft 
u een vluchtplan? Wordt u gealarmeerd door rookmelders? Hangen uw 
rookmelders op de juiste plaats en werken ze nog wel? 

Rookmelders zijn van levensbelang 

Nog steeds denken veel mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. Dit 
is een gevaarlijke gedachte, het kan iedereen overkomen. Als er brand is, 
heb je weinig tijd en dien je snel te handelen. De meeste dodelijke slacht-
offers bij brand overlijden door het inademen van (giftige) rook. Bij een 
woningbrand is de hoeveelheid rook in de kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. In 2016 zijn er 38 
mensen om het leven gekomen door een woningbrand. Rookmelders zijn dan ook van levensbelang! 

Project ‘Nuenen (Brand)Veilig’ 

In 2013 is de gemeente Nuenen het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’ gestart. Met dit project willen we het aantal 
brandslachtoffers verlagen, door voorlichting en door het plaatsen van rookmelders in woningen. Ook nu wordt dit 
project uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers, die middels een cursus van de brandweer genoeg kennis hebben 
opgedaan om u te adviseren en/of rookmelders op de juiste plekken te plaatsen. Tijdens de eerste fase van het 
project zijn er al bijna 3000 rookmelders geplaatst in onder andere Gerwen, Nederwetten, Eeineind en alle huurwo-
ningen van Helpt Elkander. De rookmelders zijn voorzien van een ingebouwde batterij die niet verwijderd kan wor-
den en een gegarandeerde levensduur heeft van 10 jaar.  

Aanmelden voor deelname 

Nu starten we met de tweede fase van het project! Het project zal zich steeds richten op een aantal wijken tegelijk, 
zodat er gestructureerd gewerkt kan worden. De bewoners kunnen zich telefonisch of via een online aanmeldfor-
mulier aanmelden bij de gemeente Nuenen. De eerste rookmelder kost €17,50 en elke volgende kost €15,- per 
stuk. Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en een brandveiligheidscheck. De vrijwilligers nemen contact op 
met de bewoners die zich hebben aangemeld om een afspraak te maken. Het bezoek van de vrijwilligers duurt 
maximaal 30 minuten en vindt altijd plaats met twee personen, voorzien van herkenbare kleding van het project 
Nuenen Brandveilig en een legitimatiebewijs.  

Wilt u graag meer weten over de brandveiligheid in uw woning? Tot en met de maand september kunt u zich aan-
melden door middel van het online aanmeldformulier, via de website van de gemeente (www.nuenen.nl, onder het 
kopje ‘projecten en initiatieven’)  of via  telefoonnummer 040-2631 631. U kunt hier ook voor overige vragen over 
het project terecht.  

Whats app Voor Elkaar 

Het Bestuur van de BVME denkt samen met de commissie Burenhulp na over een experiment om een whatsapp-

groep in onze wijk te starten waarin buurt– en burengerelateerde zaken gecommuniceerd kunnen worden.  

Te denken aan: van wie mag ik een kruiwagen lenen  -  heeft iemand een ladder te leen  -  ik heb een zonnescherm 

over  -  heeft iemand tijd/zin om mijn heg te knippen, nu ik in het gips zit  -  oppas gezocht, kan iemand me naar 

het ziekenhuis brengen  -  ik heb veel te veel boontjes in mijn volkstuin, wie wil er wat .. enz enz 

Uiteraard onder strikte regels … en vooral geen onnodige heen en weer boodschappen. (Het is niet te bedoeling 

dat je iedereen laat weten dat je geen ladder hebt …) 

Wat vindt u hiervan … We horen graag uw mening over een dergelijk initiatief op bestuur@bvme.nl 

MOLVENSE ERVEN AAN DE KOOK … Editie 3 

Ook komend seizoen willen we weer een Molvense Erven Aan De Kook organiseren.                                         
Voorlopig is als datum 20 januari 2018 vastgesteld. Die kan dus vast in de agenda worden gezet. Nadere info 
volgt. 

http://www.nuenen.nl

