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Wegdek Molvense Erven aangepakt ... 
Vanaf vrijdag 13 oktober zal gewerkt worden aan verbetering van de inrit vanaf de Oude Kerkdijk. De ‘hobbel’ 

wordt eruit gehaald en de waterafvoer wordt verbeterd.  

Bij een vorige gelegenheid meldden we u de plaatsing 
van twee nieuwe verkeersborden, in een poging bij te 
dragen aan een verkeersveiliger wijk: Rij voorzichtig en 
niet harder dan 30 km.  
Ons idee over een ‘ludieke’ aanpak door twee ouderen 
af te beelden vond niet bij ieder enthousiasme.             
Na enkele dagen verdween zelfs een van de borden om 
er enkele dagen later ’gemodificeerd’ weer te hangen. 

Een actie van een tot-nu-toe onbe-
kende buurtgenoot. Wij vinden het 
er niet mooier op geworden; al be-
grijpen de weerstand die de oor-
spronkelijke vormgeving oplevert 
en daarom bezinnen we ons op een 
voor ieder aanvaardbaar alterna-
tief.   

Whats app Voor Elkaar Molvense Erven 
 
Sinds enige tijd functioneert in onze buurt de Buurtpreventie Whatsapp. 
Deze heeft (uitsluitend) tot doel om zaken rond buurtveiligheid te communiceren. Maar er zijn veel meer mogelijk-
heden. 
Elders wordt Whatsapp gebruikt als communicatiemiddel tussen buurtbewoners. De BVME wil ook een dergelijk 
initiatief starten. We noemen het voorlopig Voor Elkaar Molvense Erven. 
Bedoeling is om vraag en aanbod binnen de wijk op elkaar af te stemmen, daarvan zijn talloze voorbeelden te noe-
men: … van wie mag ik een kruiwagen lenen? … wie heeft er voor mij een ladder te leen? … 
we zoeken voor komend weekend een oppas voor onze kat, … wie heeft een landengids over 
IJsland voor mij te leen? … we hebben een gele luxaflex (3.80 x 2.20 m) over, wie kan ‘m gebrui-
ken? … ik zit even in de lappenmand omdat ik m’n been gebroken heb; is er iemand die tijd/
zin heeft om onze heg eenmalig te knippen, … we krijgen onze kleinkinderen te logeren, heeft 
iemand een fietsstoeltje te leen of te koop? … m’n p.c. is vastgelopen, wie kan me helpen? … 
heeft iemand goede ervaringen met een schilder? … enz, enz.  
 
Een paar voor de hand liggende gebruiksregels: geen commerciële zaken, geen reclame, kortom: hou het netjes en 
gebruik het alleen waarvoor het bedoeld is. 
Om te voorkomen dat er een heleboel whatsapp-jes hen en weer gaan (dat willen we beslist niet !!) spreken we voor-
lopig af dat je Voor Elkaar Molvense Erven alleen gebruikt om je bericht te maken en dat je daarin je 06-nummer 
en/of mailadres vermeldt zodat iemand die wil reageren dat buiten de app-groep doet. 
Je reageert dus niet via de groeps-app, om te voorkomen dat 50 mensen bijvoorbeeld gaan terug-appen dat ze 
geen ladder hebben. 
We willen deze Marktplaats bij wijze van proef starten en een jaar bezien of deze buurtservice naar tevredenheid 
werkt. 
We weten dat er ook speciale app’s voor deze buurtfunctie bestaan, maar vaak wordt daar ook reclame in meegestuurd, e.d. 

Vooralsnog kiezen we daar daarom niet voor. 

 
Wil je meedoen met Voor Elkaar Molvense Erven en ben je bereid om je aan onze spelregels te houden, stuur dan 
een mailtje met je 06-nummer naar bestuur@bvme.nl 
Als er voldoende belangstelling is, zoeken we een groepsapp-beheerder en gaan we van start. 

Deelnemen aan de Buurtpreventie Whatsapp kan natuurlijk ook nog steeds op de volgende manier: 
Een mailtje met uw mobiel telefoonnummer naar onze coördinator buurtpreventie Dick Sinnema en u 
wordt aan de groep toegevoegd. (d.sinnema@onsnet.nu)  



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. 

Paashaas in de Molvense Erven ? 

En intussen worden er plannen gesmeed om voor de kinderen weer het PaasHaasEvenement in ere te herstel-
len. Het plan is om 2e paasdag 2 april 2018 weer paaseieren te gaan zoeken met de jongste buurtgenootjes.   

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

van gemaakt? 

Onze wijkbieb zit intussen vol boeiende boeken; recent zijn weer nieuwe boeken geplaatst … er is voor 

elk wat wils.                                                                    
                                            Uw wijkbieb Molle Bieb staat er voor u ...!!! 

Molvense erven aan de wandel, editie najaar 2017 
 
Onder leiding van een tweetal IVN-gidsen zijn afgelopen zondag-
morgen twintig  bewoners van de Molvense Erven aan de wan-
del gegaan in het natuurgebied, de Collse Zegge.  
De gidsen gaven toelichting in deze Nuenense achtertuin over 
zowel de natuur als de landschapsinrichting.  Ook lieten ze ons 
genieten van de stilte van het landschap.  
Een van de deelnemers zei: ‘Zo dichtbij en zo mooi’. We sloten 
af bij de ‘Kleine dommel’ met koffie en Brabantse appeltaart.  
Ook het komend jaar gaat de Molvense Erven aan de wandel! 

Wijk AED 
Het Bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een AED in onze wijk te plaatsen.  
Een Automatische Externe Defibrillator is een apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. 
Dit gebeurt door het geven van een electrische schok. 
 
Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle 
en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij ka-
merfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pom-
pen. Dit noemen we ook wel defibrilleren. 
Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen. 
 
Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor 
is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening. 
Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand 
stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek 
om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen. 
 
Het zal duidelijk zijn dat daarvoor het e.e.a. goed voorbereid en georganiseerd moet worden, maar we zijn er 
voortvarend mee aan de slag. 


