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             Nummer 34, december 2020                      
 

‘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 ‘t 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 2021 en veel leesplezier. 
 

BERICHT VAN HET BESTUUR VvE 

 
Beste medebewoner(s), 
Vanuit een Corona tijdperk, waarin we nu al bijna driekwart jaar leven, is het niet 
gemakkelijk elkaar te blijven bemoedigen. Telkens als de regering met nieuwe maatregelen 
komt, hoor je het gemorrel en de op- en aanmerkingen. Toch zullen we het er mee moeten 
doen. Laten we niet verslappen, want dat kan ernstige gevolgen hebben. 
 
Een hartelijk welkom voor de nieuwe bewoners die het afgelopen half jaar bij ons zijn komen 
“in” wonen, we wensen jullie als bestuur en ik denk ook in naam van alle bewoners een hele 
fijne tijd in de Meulemansflat. Dat er mooie herinneringen mogen worden geboren, in fijne 
ontmoetingen met medebewoners, vriendschappen of gewoon goede buren. 
 
Ik wil u allen toch een hart onder de riem steken, dat er goed op elkaar gelet 
wordt, de saamhorigheid die er in onze flat sowieso al heerst, is zo nodig nog 
meer opgeleefd. Elkaar een kommetje soep brengen, of even de ramen voor 
elkaar wassen, zijn van die kleine signalen, die aangeven, dat we niet alleen 
zijn. Blijf hierin scherp naar elkaar, eenzaamheid loert om de hoek, vooral in deze tijden. 
 
Bedankt dat we het best goed doen met elkaar. Voor de toekomst is het fijn te weten, dat 
ons bestuur weer compleet is, aangevuld met dhr. Kees van Gestel, die zich vooral met 
technische zaken gaat bezighouden. Mocht u bepaalde zaken aan de orde willen stellen, dan 
kunt u zich altijd wenden aan zijn adres. Samen met de huismeester Ries zal hij zich voor 
kleine reparaties gaan inzetten. Voor grotere zaken zal het bestuur zich blijven wenden tot 
de contractanten, waarmee we al geruime tijd naar tevredenheid samenwerken. 
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Voor de duidelijkheid hier (ook voor nieuwe bewoners)  (foto door Jan Hagen) 

 
 
volgorde op de foto van links naar rechts:  Voorzitter: Dhr. Diederik  Hummelman nr. 21; 
Secretaris: Mevr. Sandra Meijers nr. 41; Penningmeester: Dhr. Robert de Bruin nr. 67; 
Techniek: Dhr. Kees van Gestel nr. 187; Huismeester: Dhr. Ries Lazeroms nr. 177; 
 
Namens het bestuur VVE Meulemansflat. 
 

MEDEDELINGEN BESTUUR VvE 

Vanuit het bestuur nog het volgende: 
 
Wij willen u allen enorm bedanken voor de grote “deelname” aan de schriftelijk ALV die we 
afgelopen maand mochten houden. Er was gewoon geen andere optie om bij elkaar te 
komen, en toch zijn een aantal zaken aan de orde geweest, die verder niet uitgesteld niet 
konden worden. 
 
We komen als nieuw bestuur in 2021 in januari voor het eerst bij elkaar en zullen de door 
velen gestelde vragen gaan behandelen. U zult daar dan van op de hoogte gehouden 
worden. 
 
Belangrijk advies vanuit het bestuur: Per 1 december is er voor openbare 
ruimtes mondkapjes-dragen verplichting. Nu is de VVE geen openbare 
ruimte in de zin van de wet, omdat er een afgesloten portiek is en wij 
alleen met een sleutel of op uitnodiging naar binnen kunnen. Wel wil het 
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bestuur dringend adviseren toch in de algemene ruimtes een mondkapje te dragen, al is het 
maar uit respect en veiligheid voor de ouderen en mensen met een risico onder ons. Let u 
daarbij ook nog steeds dat er hooguit 3 personen in de lift mee gaan? Het risico van 
besmetting ligt op de loer. 
 
We zien er vanuit het bestuur op toe dat de flat als gebouw, maar meer nog als 
samenstelling van 96 woningen, zo goed mogelijk in zijn onderhoud wordt voorzien. 
Dat neemt niet weg, dat er onvoorziene calamiteiten ontstaan, waar we adequaat op 
moeten reageren. Neem de laatstelijk gerepareerde circulatiepomp van de verwarming. 
Afgelopen jaar mochten we de heet water boiler vervangen, maar nog niet voorzien was dat 
de circulatie van de verwarming op zijn eind liep. Er zijn twee pompen voor de gehele flat 
voor de aansturing van de radiatoren aan de galerij-zijde en één voor de radiatoren aan de 
balkon-zijde. Nu is bekend dat de andere pomp waarschijnlijk over anderhalf tot twee j aar 
zal moeten worden vervangen. 
U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de werkzaamheden hier omtrent. 
 
Dan zijn er zoals vaker een aantal zaken, die de aandacht blijven vragen, en die uit 
verantwoordelijkheid van ons allen als bewoners in acht moeten worden genomen.  
 

Neem bijvoorbeeld de containerruimte achter de lift. De laatste tijd 
is weer herhaaldelijk geconstateerd, dat er grofvuil (onder het mom 
van misschien kan een ander er nog wat mee ) wordt gedumpt. De 
gemeente neemt deze artikelen niet mee. We zijn er al vaker 
duidelijk over geweest, dat dit echt niet kan. Nu is de camera weer 
actief gesteld en kunnen we de mensen die zomaar “dumpen” 
gemakkelijker identificeren. Het is maar dat u gewaarschuwd bent. 
Mocht u echt zelf niet over een mogelijkheid beschikken, dit naar 

de Gemeentelijke Milieustraat te brengen, geef het dan even aan de huismeester door, die 
kan eventueel vervoer regelen. 
 
In een gemeenschap van zoveel huishoudens is het niet ondenkbaar dat men wel eens een 
irritatie kan krijgen naar een ander, door wat voor reden dan ook. We zijn allemaal 
volwassenen, blijf toch de ander zoveel mogelijk in ere houden. Dat wekt een goede sfeer 
op, die wij over het algemeen toch al wel hebben. Maar mocht iets uit de hand lopen, door 
bijvoorbeeld overlast van geluid, wacht dan niet te lang met er over te gaan praten met 
elkaar. Het wordt dan alleen maar erger. Mocht de overlast na normaal gesprek niet 
overgaan, dan is het aan u zelf om dat te melden. Dat kan op 2 manieren. Door de overlast 
te melden op de site van ons beheersbureau VVE-Totaalservice, en tevens melding te doen 
naar de politie. 
Nu komt het voor dat meerdere mensen last hebben van 1 adres. Ze vertellen dat aan 
elkaar, maar de politie kan alleen maar meldingen van individuele personen aannemen. Dus 
is het zaak dat u niet samen met elkaar gaat melden, maar ieder apart. Wij als bestuur 
adviseren dat ook altijd, maar bij contact met de politie, blijkt dat er dan toch maar door 1 
persoon een melding is gemaakt. Dan houdt verder klagen geen stand natuurlijk. 
 
Voor de toekomst is het zaak dat we als bestuur alert blijven op allerlei zaken omtrent 
energie gebruik. We zijn er als bestuur zeker zelf enorm bewust mee bezig. U weet dat we 
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afgelopen jaar al de omslag hebben gemaakt naar energiezuinige LED-verlichting in de 
gangen bij de schuurtjes en op de portieken. We gaan dit uiteraard 
doorzetten naar de galerijen. Hoe dit vorm gaat krijgen is nog 
onduidelijk, wel heeft het onze volle aandacht. 
De energie die voor al deze voorzieningen nodig is en bijvoorbeeld 
ook voor de lift, zal misschien wel te halen zijn uit 
zonnecollectoren. Ook dit is in gang gezet, met een onderzoek. We hopen het komende jaar 
daar meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
 
Misschien is het wel noodzakelijk een soort denktank op te zetten voor ideeën die u allen 
dan kunt aandragen. Er zijn al aanmeldingen van mensen die daarin willen plaatsnemen. Dat 
is nu juist de betrokkenheid met elkaar, wat ons als Meulemansflat zo sterk maakt. 
 
Dan is het naast de flat als gebouw zeker zo belangrijk dat de omgeving een propere 
uitstraling heeft. We kregen als bestuur aal herhaaldelijk de complimenten over de 
opfrisbeurt na het schilderen van de galerijen.  
Wat nog wel en bron van ergernis is, dat de entree best wel vak vlekken van honden plas en 

poep vertoont. Trek als hondenbezitter toch alstublieft de hond weg dan 
de entree-portiek. Naast zichtbaar de vlekken is de stank zeker geen visite-
kaart. 
We krijgen vaak de klacht dat dit niet kan, maar laat ik u als medebewoner 
erop wijzen, dat wij als bestuur dit alleen kunnen vragen aan eenieder, 

toch blijft uzelf als medebewoner ook verantwoordelijk elkaar eropaan te spreken. Het 
bestuur kan zeker niet als politieagent gaan posten, die verantwoording heeft u zelf dan ook 
te nemen. 
 
Over uitstraling gesproken is het stallen van fietsen naast de entree niet langer te dulden 
voor bewoners. U heeft allemaal een schuurtje, waarin u 
een fiets kunt stallen. De beugels buiten zijn puur voor 
bezoeker geplaatst. Het afgelopen jaar stonden er fietsen 
meer dan 9 maanden ongebruikt op dezelfde plek buiten. 
Die hebben we als bestuur afgelopen maand laten 
weghalen.  
We zijn een systeem begonnen waarin we 
langparkeerders een maand de gelegenheid geven, en 
daarna gaan we over tot verwijdering van de betreffende fietsen. Nogmaals …… bezoekers 
moeten op een normale gastvrije manier hun fiets of brommer neer kunnen zetten. En 
natuurlijk als je even thuis iets moet doen, en daarna weer op de fiets weg moet, dan zullen 
wij daar niets over zeggen. Maar het lijkt ons duidelijk wat het probleem is. 
 
Als we allemaal ons best doen er voor elkaar te zijn, om elkaar te respecteren wie de ander 
is, dan hebben we alleen maar iets waar we trots op mogen.  
Laat het komende jaar een jaar zijn waarin we als gemeenschap trots op elkaar mogen zijn in 
de dingen we als individu maar ook zeker als buren voor en met elkaar doen. 
 
Dank voor uw vertrouwen. 
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NIEUWE WOONCONSULENTE 

 
Beste bewoners maar met name huurders van de Meulemansflat. 
Sinds 1 juni van dit jaar is er een kleine wisseling van collega’s 
geweest. Dit betekent dat ik sinds die datum (opnieuw) uw 
woonconsulent ben.  
Wie ben ik dan? Ik ben Anja van Zelst, 47 jaar en sinds 2007 woonconsulent bij 
WonenBreburg. Toen ik net in dienst kwam was mijn eerste werkgebied ook in Tilburg 
Noord, waaronder de Meulemansflat. Ik ken uw complex dus al wel, al is het van lang 
geleden. Ondertussen zijn er wel dingen veranderd: Er zijn meer woningen verkocht, en ik 
ben grijzer en wijzer geworden. 
 
Uw eerste aanspreekpunt blijft de buurtbeheerder. Maar mocht u vragen hebben over 
leefbaarheid of zich zorgen maken om een huurder dan kunt u me altijd daarover 
benaderen. U kunt me bereiken via het algemeen telefoonnummer van WonenBreburg:  
088 – 496 00 00 of per e-mail via a.vanzelst@wonenbreburg.nl 
 

SCHAF GEEN SLIMME THERMOSTAAT AAN 

 
Onlangs vernamen we dat iemand een slimme thermostaat had 
aangeschaft om o.a. de verwarming in de flat te kunnen regelen. 
Helaas werkte dat niet. In de consumentengids van september 
2020 staat het volgende over slimme meters: “bij stadsverwarming 
kun je vaak alleen maar thermostaten aansluiten met een aan/uit-
verbinding, 

 

NIEUWE SCHOONMAAKSTER 

 

Sinds augustus hebben we een nieuw schoonmaakbedrijf en gelukkig ook 
weer een vaste kracht, namelijk Peggy. Hier een foto, zodat u, naast haar 
werkkleding, ook een “gezicht” van haar hebt. 
 
 

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. 
 
 

mailto:a.vanzelst@wonenbreburg.nl
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DOZEN IN DE PAPIERCONTAINER 

 
Vriendelijk verzoek van de huismeester om niet alleen de grote dozen klein te 
maken voordat ze in de papiercontainer gaan, maar ook de kleine dozen plat te 
maken. Daardoor hebben we meer ruimte in de 3 papiercontainers. Vriendelijk 
bedankt voor uw medewerking. 
 

GAAT U VERHUIZEN OF GROTE STUKKEN TE VERVOEREN IN DE LIFT? 

 
Indien u gaat verhuizen, veel materiaal gaat verplaatsen of grote 
stukken vervoeren (of laat brengen) in de lift, meldt dit dan 1 of 2 dagen 
van tevoren aan Ries Lazeroms (nr 177), de huismeester.  
Hij kan dan bescherming in de lift aanbrengen en u zo nodig een trolley 
geven waardoor het vervoer eenvoudiger en sneller gaat.  
Door het op deze manier te doen worden en geen beschadigingen 
aangebracht en staat de lift maar kort stil en hebben de andere 
bewoners weinig overlast. We hebben tenslotte maar één lift ter 
beschikking!!  
 

SORTEREN VAN AFVAL 

 

Dus bij deze het dringende verzoek aan iedereen 
om het afval te scheiden in: 

1) Papieren en karton in de papiercontainers  

2) PMD: dus Plastic, Metaal en blik en Drankkartons 

in de containers met oranje deksels 

3) Restafval: in de containers met grijze deksel. 

4) Glas: in de glascontainer tegenover de flat bij de 

Lidl. 

5) Olie: afgeven bij diverse winkels of bij de Mobiele 

Recyclestraat, Deze staat elke vrijdag van 9:00-17:00 
uur op het Wagnerplein 

6) Grof huisvuil: afgeven bij de milieustraat Albion, 

Caledoniastraat 13, Tilburg. 
In het containerhok hangt boven ieder soort container 
een grote poster met wat erin mag! 
 

BERICHT  VAN DE COMMISSIE VOOR HUURDERS 

 

Mocht u informatie willen hebben over de commissie, 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, Anja van Zelst via 088-4960000 
(lokaal tarief) of via a.vanzelst@wonenbreburg.nl 
 
 

mailto:a.vanzelst@wonenbreburg.nl
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PUZZEL 

 

Er waren (gelukkig) veel inzendingen van de puzzel. Daarom ook 3 prijswinnaars.  De 
prijswinnaars van de vorige puzzel waren: Mariëtte Dirks (77), Vincent Magdalena (103) en 
Stefan de Bruin (199) 
Proficiat, in verband met corona zal de prijs zal in uw brievenbus afgeleverd worden.  
 

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.  
Oplossingen kan men tót 7 januari 2021 in de bus stoppen bij Jan Hagen, Meulemansstr. 81 
met de antwoordstrook op de laatste pagina. 
 

R D L U V R E V N O L T R 

O D L U D E G N O A E E L 

T S N I P E T S W Z M E T 

I G N E R E V R T M E N S 

E R I G N E A N E N E G U 

O N U T A N O S O T E E T 

B E R E A A A S W I R I C 

S R O W G M R O L R E T E 

G E T U E E L V U I T A P 

N N K E P A S E K S A G S 

I R O I G G E IJ S I M E O 

D A B N A D L O W L R N R 

D G U D N F C B A L E T P 

E B N E E S F E I A N T S 

R E O I A N E K A M P O S 

E D L C D N O W K E E T S 

asemmer   geur   nieuw  reddingsboei 

boktor   iris   ongeduld  roti   

bungalowtent  lieflijk  ontzet  steekwond 

casco   mater  onvervuld stelselmatig 

doende   naïef  opmaken  stepin  

eendagsvlieg  narwal  personeel strikvraag  

garneren   negatie  prospectus veren  
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SINT IN DE MEULEMANSFLAT 

 

De kinderen hebben er weer aardig op los gekleurd. Zij hebben allen een lekkere attentie 
ontvangen.  
 

    
 
 

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 088-4960000 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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DIGITALE MEULEMENNEKE 

 

Wilt u ‘’t Meulemenneke digitaal ontvangen? Dat kan. Vul de strook in op de laatste pagina 
of stuur een email naar: bewonerscommissie-meuleman@outlook.com  
 

ALS LAATSTE: 

 

Wenst de redactie u fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een 
gelukkig maar vooral een gezond 2021 
 
De redactie 
Jan Hagen 
 
 

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 vóór 7 januari 2021) 
 

 
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: …………mail adres: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (in de brievenbus doen bij Meulemansstraat 81) 
 
-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 
 
 
 
 

mailto:bewonerscommissie-meuleman@outlook.com

