
NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN                                                     DECEMBER 2018  

HIJ HANGT ! 
Sinds vandaag heeft onze wijk de beschikking over een AED. 

 

In samenwerking met de wijkvereniging het Puyven heeft de Belangenvereni-

ging Molvense Erven een AED aangeschaft en deze centraal voor beide wijken 

geïnstalleerd aan de zijmuur van het pand Oude Kerkdijk 38. De aanschaf is me-

de mogelijk gemaakt door een gift van de plaatselijke RABO-bank. De organisa-

tie die de AED’s beheert en het onderhoud uitvoert is in handen van het Nue-

nense Heartsafe.  

Een AED is cruciaal bij een hartstilstand en kan je een levensreddende schok 

geven. 

Maar met het ophangen zijn we er nog niet … Binnenkort gaan we starten met 

cursussen die het toepassen van de AED voor iedereen in voorkomende situa-

ties kinderlijk eenvoudig maakt.  Eng ..? Moeilijk ..? Helemaal niet, maar we red-

den er zonodig wel uw leven mee, of dat van uw buurman/-vrouw!  

De kast is om veiligheidsredenen afgesloten met een cijferslot (met de code 383, 

gerelateerd aan het huisnummer van de woning waaraan deze bevestigd is), dat overi-

gens elke geregistreerde AED-er vanuit de meldkamer opgegeven krijgt. Meer 

info over de AED en de cursussen ontvangt u binnenkort. 

Algemene Ledenvergadering BVME wordt gehouden op maandag 11 februari. 
Er ontstaat een vacature in het Bestuur … Denkt u vast na over uw beschikbaarheid om die in te vullen? 

 

Hebt u uw contributie voor 2019 al voldaan ? 
 

Beste BVME-leden, 

Het Bestuur van de BVME wenst u van harte een goede en veilige jaarwisseling  
en een gezond en gelukkig 2019. 

 
We ontmoeten u graag tijdens de nieuwjaarsborrel op zondag 13 januari van 

16.00 - 18.00 uur in het paviljoen van het Strandbad Nuenen. 
U bent daarvoor van harte uitgenodigd en hiermee willen we een traditie in ere herstellen. 

ME aan de Kook op zaterdagavond 19 januari 
Er hebben zich ook voor deze editie al een flink aantal mensen aangemeld. Maar er kan nog meer bij.  

Nogmaals: het gaat om de gezelligheid en ontmoeting, zeker niet om culinaire hoogstandjes. 

Doe dat dan wel uiterlijk 1 januari, want Boudewijn en Elly hebben de tijd nodig voor een op-

timale indeling. 

Hoe …? 

Mail voor 1 januari a.s. de volgende gegevens naar e.cremer@fontys.nl: voor- en achterna-

men, straatnaam + huisnummer, 06-nummer.  

Maak € 6 voor 1 persoon of € 12 voor 2 personen over op NL03 ABNA 0405854617 t.n.v. B. Raessens o.v.v. je 

straatnaam + huisnummer.  


