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             Nummer 24,  december 2015                        
 

‘T MEULEMENNEKE 
(HET NIEUWS OVER EN UIT DE MEULEMANSFLAT) 

ALGEMEEN 

 
In dit nummer aandacht voor onder andere: Kerstmis, een algemeen stuk vanuit de VvE. De vaste 

rubrieken staan er in en andere wetenswaardigheden.  
  
Heeft u iets wat geplaatst kan worden in het Meulemenneke, geef het 
dan af bij de redactie. Want het is niet alleen een nieuwsbrief voor u, 
maar ook een nieuwsbrief namens u! 
 
De redactie wenst u fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016 en 
veel leesplezier. 
 

 

GAAT U VERHUIZEN OF GROTE STUKKEN TE VERVOEREN IN DE LIFT? 
 
Indien u gaat verhuizen, veel materiaal gaat verplaatsen of grote stukken 
vervoeren in de lift, meldt dit dan 1 of 2 dagen van te voren aan Ries Lazeroms (nr 
171), de huismeester. Hij kan u dan een trolley geven waardoor het vervoer 
eenvoudiger en sneller gaat. Door het op deze manier te doen staat de lift maar 
kort stil en hebben de andere bewoners weinig overlast. We hebben tenslotte 
maar één lift ter beschikking!  
 

MEDEDELINGEN BESTUUR VvE 

Beste bewoners, 
  
De afgelopen tijd zijn we allen het meest bezig geweest met de renovatie van de lift(en). 

We hadden wat ongemakken, wat ongenoegens, en soms enige 
scepsis.  Het is goed dat het werk klaar is, en het liftleed zoveel mogelijk 
voorbij is. 
Zeker, er hebben zich enkele storingen voorgedaan, die onder de 
kinderziekten vallen. Sorry daarvoor. We vertrouwen erop, en hopen 
echter, dat wij een lange tijd(jaren) gebruik zullen kunnen maken van dit 
vervoermiddel. 
De liftenbouwer, Premium, heeft zijn best gedaan om  degelijk en mooi 
werk af te leveren. 
Wij gaan ervan uit, dat u allemaal zuinig wilt omgaan met deze nieuwe 
installatie. Alvast bedankt daar voor. 
  

Je zou bijna vergeten, dat er nog meer zaken zijn, die om aandacht vragen. Zo zijn er de ventilatoren 
van het afzuigsysteem; 1 exemplaar is reeds vervangen, de andere 15 stuks volgen. 
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Het bestuur VvE heeft het plan om het huishoudelijk reglement uit te breiden en 
waar nodig aan te passen. Onderwerpen zullen hierbij zijn: Het gebruik van 
container ruimte, het gebruik van de parkeerplaats, en bomen en groen aan de 
andere kant van de Meulemansflat, het gebruik van elektra in bergingen 
(tussenmeters), en nog meer onderwerpen die tot doel hebben om een 
verantwoord gebruik te maken van ons gemeenschappelijk bezit; de 
Meulemansflat. 
  
Verder hebben onze huismeester en John van de achtste verdieping dit jaar gezorgd voor het 
opruimen van de herfstbladeren. 
  
Dan wordt het ook dit jaar weer Kerstmis en is er Oud en Nieuw. 
Namens veel bewoners  en onze huisdieren het verzoek om niet te veel vuurwerk te gebruiken en als 
je het gebruikt er verstandig mee om te gaan. 
  
Wij wensen u allen PRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.  
Namens het bestuur van de VvE van de Meulemansflat 
 
 

EVEN VOORSTELLEN: JEUN BRONNEBERG 
Beste huurders van de Meulemansflat, 
 

Vanaf 1 december 2015 ben ik namens WonenBreburg de woonconsulent voor 
onze huurders van de Meulemansflat. Mijn voorganger Marjolijn Zebregs 
schuift door naar een ander gebied in Tilburg. 
Zelf heb ik de afgelopen 6 ½ jaar als woonconsulent gewerkt in de wijk 
Stokhasselt. Nu ga ik aan de slag in het gebied Heikant en Quirijnstock. Ik heb 
er veel zin in en wellicht spreken we elkaar bij gelegenheid. 
U kunt mij zowel telefonisch (0900-0209 50 ct/gesprek) als per email bereiken: 
j.bronneberg@wonenbreburg.nl 
 

Met vriendelijke groet,   Jeun Bronneberg 
 

BERICHT  VAN DE COMMISSIE VOOR HUURDERS 
 
In november is de commissie bijeen geweest. Daarin zijn o.a 
besproken de nieuwe liften en het vertrek van Marjolijn Zebregs 
en de komst van Jeun Bronneberg. 
Marjolijn, bedankt voor de jarenlange samenwerking. 
 
Mocht u over het bovenstaande nog meer informatie willen 
hebben, dan kunt u altijd  contact opnemen met de voorzitter van 
de commissie voor huurders, te weten: Jan Hagen, 
Meulemansstraat 81 of met de woonconsulent van 
WonenBreburg, Jeun Bronneberg via 0900-0209 
 
 
 
 
 

mailto:j.bronneberg@wonenbreburg.nl
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DIGITALE MEULEMENNEKE 

 
Wilt u ‘’t Meulemenneke digitaal ontvangen? Dat kan. Vul de strook in op pagina 8 of stuur een email 
naar: cvh_meulemansflat@hotmail.com  (na de cvh een underscore _ ) 

 

DANK JE WEL 

 
Via deze weg willen wij de vrijwilligers bedanken die het afgelopen 
jaar weer gezorgd hebben  
-voor het vegen en schoonhouden van de parkeerplaats  
-voor de versiering met Sint Nicolaas en Kerst, - 
-voor de vrijwilligers van de  VvE (Vereniging van Eigenaren) of de 
CvH (Commissie van Huurders) die daar het nodige werk verrichten 
-voor de nieuwsbrieven 
-voor allerlei andere werkzaamheden 
ten behoeve van de leefbaarheid in en 
rondom de flat  

-en voor alles wat we hier niet opgenoemd hebben 
 
Bedankt allemaal voor uw  vrijwillige inzet en we hopen dat we het 
komend jaar weer op u mogen rekenen! 

 
 

Voor u gelezen 

 
Wij hebben allemaal een RUGZAK nodig, waarin:  

Een bril 
Om alle kwaliteiten van de mensen rondom ons te zien en te waarderen 

Een elastiekje 
Om niet te vergeten flexibel te zijn, als de mensen of dingen niet zo zijn 
Als we zouden willen 

Een rolletje verband 
Om de gekwetste gevoelens te genezen, zowel de onze als die van 
anderen 

Een draad 
Om de mensen die echt belangrijk zijn in ons leven aan ons te binden 

Een potlood 
Om al het goede dat ons elke dag overkomt te noteren 

Een vlakgom 
       Omdat ieder van ons fouten maakt, maar dat we de gelegenheid hebben 
       Om die uit te vegen 

 
 

OPROEP 

 
Wie heeft er leuke verhalen, nieuwtjes, minder leuke berichten, oproepen, 
puzzels, etc. voor de nieuwsbrief? Stuur het naar Meulemansstraat 81 en 
mogelijk wordt uw bijdrage gepubliceerd. Het is tenslotte niet alleen een 
nieuwsbrief voor u, maar het liefst ook namens u!  
 

mailto:cvh_meulemansflat@hotmail.com
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PUZZEL 

 
Op de puzzel in het vorig nummer zijn best veel oplossingen binnengekomen en ook van een paar 
jeugdige inwoners. Fijn dat deze ook mee doen. 
 
De prijzen gaan deze keer naar: Selvi Mahalla (nr 41) en Kiara van de Berg (nr 149) 
 
Proficiat, de prijs kan afgehaald worden bij Jan Hagen, Meulemansstraat 81. 
Op werkdagen tussen 17 en 18 uur. 

WOORDZOEKER 
Streep alle onderstaande woorden weg. Dit kan van links naar rechts, van rechts naar links, van 
boven naar beneden, van beneden naar boven, diagonaal. De letters mogen meer dan eenmaal 
gebruikt worden. De overgebleven letters vormen horizontaal, regel voor regel van boven naar 
beneden gelezen een woord. 
   

IJ S O O L E T S O K E N I 

P T S E E F F O H I A A G 

P I R E T S A N S A A N E 

A L E E L IJ W S T L I M I 

H E G O E U E S R L R G E 

C D G I L C P E A A N J T 

S N P I L O D D D I K I N 

T A E W D L T N L R U E E 

A H O J E E I E E T A N V 

A T N H Z E O W S A K U R 

M U S M K P I M IJ A O C E 

E O O E S E R S L R D A D 

I H E R R R A A R E V L E 

L W E B N E T E H O D N B 

O I T E I M A N Y D T E O 

N L E T S R O B L A A T S 

 

arme   edelmoedig   lacune   raar 

aster   helder   loei   snoep 

bederven   heten   nierspoeling   staalborstel 

breiwerkje   hoffeest   oliemaatschappij   stuit 

cessie   houthandel   omzetdaling   torsie 

doka   kosteloos   onvrijwillig   weekeind 

dynamiet   laai   opstaan   wijle 
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Oplossingen kan men tot 5 januari 2016 in de bus stoppen bij Jan Hagen, Meulemansstr. 81 met de 
antwoordstrook op de laatste pagina. 
 

SINT IN DE MEULEMANSFLAT 

 
De kinderen 
hebben er 
weer aardig 
op los 
gekleurd.  
Zij hebben 
allen 
lekkere 
attentie 
ontvangen. 
We hopen 
volgend jaar 
nog meer 
tekeningen 
te 
ontvangen. 
 

 

VUURWERK!!!!! 

 

Vriendelijk doch dringend verzoek om vanaf 
het balkon of de galerij  GEEN  
VUURWERK AF TE STEKEN. 
 
Doe dit beneden op de parkeerplaats en ruim 
naderhand ook de resten op, zodat andere mensen 

dat niet hoeven te doen. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

MELDEN VAN STORINGEN EN REPARATIES: 

 Voor de kopers geldt dat zij bij storingen en reparaties, die zij zelf 
niet uit mogen voeren, VvE Totaalservice kunnen bellen. Het 
telefoonnummer van VvE Totaalservice is: 013-5182288. U kunt 
vragen naar Kim Boeren. Ook glasschades moet u bij haar melden. 
 
 

Voor de huurders geldt dat zij bij storingen en 
reparaties, dit moeten melden aan WonenBreburg op nummer 0900-0209 
of via de website www.wonenbreburg.nl Betreft het een glasschade, dan 

dient men te bellen met VvE Totaalservice, telefoonnummer 013-5182288. Maar men mag het ook 
melden bij WonenBreburg.   
 
 

http://www.wonenbreburg.nl/
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HOUDT DE GALERIJ NETJES!!  

 

We constateren de laatste tijd dat er steeds meer bewoners huisvuilzakken 
een lange tijd op de galerij laten staan.   

Wij verzoeken u dringend dit niet te doen maar deze zo snel mogelijk naar 
beneden te brengen. 

 
 

ALS LAATSTE……………….. 

 
Wenst de redactie u fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling  
en een gezond en gelukkig 2016 
 
 
De redactie 
 
 

INLEVERSTROKEN 

 
Hierlangs afknippen 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 
Oplossing woordzoeker: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam:……………………………………………………………………………………………. huisnummer: ………....                                      
 
(in de brievenbus doen bij Meulemansstraat 81) 
 

 
 
Hierlangs afknippen 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 
Ja ik wil graag ’t Meulemenneke digitaal ontvangen: 
 
Naam:……………………………………………………………………………………huisnummer: ………....            
 
 Email adres:  ……………………………………………………………………………………………………………..                           

 
           (in de brievenbus doen bij Meulemansstraat 81)  
 
 

                                                     
 
 
                                        


