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  Nummer 35, mei 2021   
 

‘T MEULEMENNEKE 
ALGEMEEN 

In dit nummer aandacht voor onder andere: een uitgebreid stuk van het bestuur van de VvE 
inzake o.a. het opknappen van de hal, de energie transitie, en andere onderwerpen. En de 
vaste rubrieken zoals de puzzel staan er ook in. 
 

Hebt 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 Veel leesplezier!   

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN HET BESTUUR VAN DE  VvE 

Geachte medebewoners, 
 

Alweer bijna een half jaar verstreken ……. waar blijft de tijd. En weer zijn er de afgelopen 
periode nieuwe mensen in onze flat komen wonen. Vanuit het VVE-bestuur en het bestuur 
van de huurders van WonenBreburg mogen we denk ik ook namens alle andere 
medebewoners u van harte welkom heten. U een hele fijne tijd in onze flat toewensen; dat 
er mooie herinneringen opgebouwd mogen worden. 
 

U heeft net een uitgave van ons bulletin geopend. En voordat u het blad weg legt, 
attenderen we u erop dat er zeer belangrijk nieuws is te lezen over de toekomst van onze 

flat.  
Sinds vorige maand heeft Astrid van de Pol zich als 
vrijwilliger aangemeld voor het opruimen van 
zwerfafval rond de flat. We juichen dit initiatief als 
bestuur natuurlijk ontzettend toe. Mochten er nog 
andere mensen zijn die haar willen helpen, dan kunt u 
zich altijd melden bij het bestuur.  
 

Wat ondanks de moeilijke Corona-tijd steeds boven ons hoofd hangt, geeft weer moed, als 
we te horen krijgen dat er versoepelingen worden aangekondigd. Mooi …….. fijn, om weer 
wat adem te halen, en misschien al vrij snel zonder mondkapje…… wie weet. 
Maar weet wel, dat het pas echt weer kan, als we allemaal veilig kunnen zijn, dus niet alleen 
u/jij zelf maar ook de andere mensen om ons heen. 
We zijn veelal geneigd naar onszelf te kijken, want dat is tastbaar, maar alsjeblieft blijf 
denken aan de kwetsbare mensen in je omgeving. Hou van jezelf, maar meer nog van de 
ander……… 
 

We wensen u veel leesplezier met dit “Meulemenneke”. 
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OPROEP VANUIT DE COMMISSIE VAN HUURDERS WBB 

Momenteel zijn wij nog maar met twee leden en om de 
commissie voort te kunnen laten bestaan hebben we 
minimaal 3 leden nodig. 
Daarom een oproep aan de huurders van WBB: wie wil ons 
komen versterken? Wij werken nauw samen met het bestuur 
van de VvE en doen diverse activiteiten samen zoals Sint, 
Kerst, plantjes. 
Als je meer info wilt dan kun je altijd met mij (jan Hagen, 
nummer 81) contact opnemen. 
 

NIEUWE WOONCONSULENTE  VOOR DE HUURDERS WBB 

 
Beste bewoners, maar met name huurders van de Meulemansflat. 
Door een wisseling binnen ons werkgebied, ben ik sinds februari van dit 
jaar, uw nieuwe woonconsulent.  
Mijn naam is Nancy Ben Jeddi, 41 jaar en sinds maart 2020 werkzaam bij 
WonenBreburg.  
Ik werk samen met uw buurtbeheerder Gerard Stoop. Hij is uw eerste 
aanspreekpunt, maar u kunt me altijd benaderen wanneer u vragen heeft 
over leefbaarheid of wanneer u zich ergens zorgen over maakt. 

Bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid, schulden of vervuiling. Dat kan betrekking 
hebben op u zelf, alsook op een andere huurder. Ik ga dan graag met u in gesprek.  
U mag me bellen middels telefoonnummer 013-5399828 of mailen naar 
n.benjeddi@wonenbreburg.nl  Ik werk van maandag tot en met donderdag.   
 

NIEUWS VAN HET BESTUUR VAN DE  VvE 

 

Alweer enige tijd geleden vertelden wij u dat de stemming van de ALV op papier heeft 
opgeleverd dat we de entree mogen gaan opknappen. Nu staat eindelijk het grote “feest” te 
gebeuren. 
U heeft in groten getale mee besloten wat de kleur van de vloer en de lambrisering zal gaan 
worden. We danken u voor uw inbreng, want zo wordt de entree niet alleen een ruimte die 
je passeert als je naar je eigen stekkie gaat, maar is het ook voor eventueel bezoek een 
visitekaartje geworden van ons allemaal. 
 
Het renovatiebedrijf zal op binnenkort starten met de werkzaamheden, u krijgt uiteindelijk 
nog een publicatie te zien in de mededelingenvitrine in de hal, voor wat de exacte planning 
betreft. 
De hele renovatie zal een aantal dagen in beslag nemen, waarbij als 
sluitstuk de vloer uiteraard een compleet andere uitstraling krijgt. 
Deze vloer, een zogenaamde gietvloer die een industriële 
uitstraling gaat krijgen, zal in fases worden afgewerkt. 
Dit zal door het vloerlegbedrijf in de nacht gebeuren, want er mag 
geen verkeer zijn op dat tijdstip. 
Uiteraard wordt er rekening gehouden met diegene onder ons die 
in nachtdiensten werkt. 

mailto:n.benjeddi@wonenbreburg.nl
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De meeste mensen zijn dan zeker voor 23 uur al vertrokken en de mensen uit de 
avonddienst zullen rond 24 uur thuis zijn. Mocht het in die dagen dat de planning dat 
aangeeft, toch mensen na die tijd nog thuiskomen, dan zal daarvoor geen uitzondering 
gemaakt kunnen worden om door de hal te lopen. Dus vragen we u expliciet die data echt 
NIET in de nacht door de hal te gaan. 
 
Mochten er toch problemen zijn daarmee, dan verzoeken wij u contact op te nemen met 
onze secretaris mevr. Sandra Meijers (06-43483395). Het zal hoogstens voor 2-3 achtereen 
liggende nachten zijn. 
 
Ook uit de ALV is positief gestemd op het vervangen van de galerij verlichting en dat is in de 

voorbereiding al gestart terwijl ik deze opmerking hier maak. U 
zult binnenkort voor uw voordeur een nieuwe plafonnière 
gemonteerd krijgen, waarin een 2 watt Ledlamp zal branden. Dat 
zal ons in de algemene Electra kosten een hele hoop gaan 

schelen. 
 
Dan zijn er de gebruikelijke zaken, waar we helaas steeds weer op terug moeten komen, 
zoals: 

• Meermalen komen er bij het VVE-bestuur meldingen binnen van overlast onderling 
tussen bewoners uit onze flat. Wij als bestuur kunnen naast het aanhoren, er verder niet 
zoveel mee. Uiteraard zijn we allenmaal volwassen en in staat om te onderling met 
elkaar op te lossen. Mocht dit niet het geval zijn, omdat de ene partij niet met de andere 
wil of kan praten, dan verwijzen wij u door naar Buurtbemiddeling. Een onafhankelijk 
orgaan van Contourde Twern, die dan met beide partijen in gesprek gaat. Ze zijn digitaal 
te bereiken en per telefoon (013-5498646). Naast het melden naar Buurtbemiddeling 
vragen we u ook bij VVE-Totaal op uw eigen inlog-site een melding te maken, zodat er 
dossier gemaakt kan worden. Zo heeft u altijd later een middel op terug te grijpen. 

 

• Sigarettenpeuken die over de balustrade van het balkon worden gegooid.  
Eigenlijk moet degene die zich daaraan schuldig maakt, zich enorm 
schamen. Al eerder hebben we gezegd, dat er al mensen zijn die door 
peuken brandplekken hebben in stoelkussens, of gaten in de 
zonneschermen. U als gooier zou ook niet blij zijn als het u zou 
overkomen. Het is een kleine moeite een asbak o.i.d. op uw balkon mee te 
nemen. Naast de peuken liggen er nog allerlei andere zaken in het gras 
onder de flat, doppen van bierflessen bijvoorbeeld, eigenlijk te erg om hier woorden aan 
vuil te maken.  Het is gewoon asociaal gedrag. 

 

• U heeft ook vast wel gehoord, dat we een speciaal bedrijf hebben ingeschakeld, om de 
muizenplaag te bestrijden. Naast etensresten die in de 
woning voor de diertjes veelvoudig voorhanden zijn, 
wordt er om de flat ook goed voor deze dieren gezorgd. 
Laatst zag ik al zittend op mijn balkon, gewoon stukken 
stokbrood naar beneden gegooid worden. (ach, denkt u 

vast, voor de vogeltjes iets lekkers)…… naast dat het verboden is dingen over de 
balustrade te gooien, bent u bezig met het voeren van ongedierte zoals muizen en 
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ratten, die daarop af komen. (ach, denkt u….. muizen komen niet zo ver omhoog en ik 
woon toch op 5 hoog of zo). Complete onzin, want er zijn muizen geconstateerd op 6- en 
zelfs op 9-hoog, dus wees alstublieft niet zo naïef. Eten over? In uw eigen afvalbak graag. 
Het bedrijf dat dit moet bestrijden, doet het ook niet voor niets, en net als het stééds 
weer doorspoelen van het riool (omdat er vaak vet e.d. in de gootsteen of toilet wordt 
gestort) toch voor een verhoging van de VVE-bijdrage kunnen zorgen. 

 

• In de regels die we met elkaar hebben opgesteld staat ook duidelijk dat er geen zaken op 
of buiten de balustrade gehangen mogen worden, toch begint langzaam aan de flat een 
hangende tuin te worden. We kunnen ons voorstellen, dat het erg gezellig is dat er groen 
op het balkon is, maar hou dit uitsluitend beperkt tot de binnenzijde. Dit geldt 
hoofdzakelijk voor de Westzijde (balkonkant) van de flat.  

      Voor de Oostzijde (galerijkant) geldt hetzelfde, daar hangen ook al op verschillende   
      plekken planten aan de balustrade. We verzoeken die eigenaren, dat onverwijld te  
      verwijderen. Ook niet aan de binnenzijde planten e.d. ophangen, want bij calamiteiten,  
      moeten hulptroepen ongehinderd doorgang hebben op de galerij. Het kan levens-    
      reddend zijn als de doorgang vrij is. 
 

• We hebben in de afgelopen kerstperiode een vorm van vandalisme meegemaakt, 
waarvan aangifte is gedaan bij de politie.  We zijn daar als bestuur uiteraard niet blij 
mee, maar hiermee maken we een statement, en is de politie extra gealarmeerd voor 
nachtelijke surveillance ’s.  

 
Dan is er nog iets te melden over op handen staande projecten omtrent verduurzaming van 
ons gebouw. U heeft in de afgelopen tijd vast al veel gehoord over de wens van Tilburg om in 
2040 energie neutraal te willen zijn. Wij zijn door de Gemeente Tilburg hier afgelopen jaar al 
over benaderd. We hebben dit als bestuur zeer serieus opgepakt en zijn een onderzoek 
gestart waar we onze flat op een realistische wijze kunnen verduurzamen. Kleine wijzigingen 
kunnen al een groot verschil maken. Ook realistisch, dat niet alles zomaar is te doen, want 
we zijn met z’n allen toch eigenaar van een redelijk oud gebouw, maar toch…… 
 
Verduurzamen, hoe doe je dat: 
We zijn hiermee natuurlijk al gestart met de verlichting aan te pakken door LED lampen te 
plaatsen. We zijn met een kleine commissie vanuit bewoners al gestart hierover na te 

denken. De commissie bestaat uit dhr. C. Laureijs nr. 89, dhr. J. Kraft 
nr. 131 en dhr. H. Dekker nr. 179. 
Tevens zijn we als bestuur al in contact met de Gemeente Tilburg, om 
zoveel als mogelijk steun te krijgen, dit zo goed mogelijk uit te gaan 
voeren, maar ook financiële ondersteuning te krijgen vanuit de 
Gemeente, de Provincie en zelfs de Nederlandse Staat, waarvan 

subsidies gegeven kunnen worden. 
 
We hebben een bedrijf in de hand genomen, die ons door alles heen zal gaan begeleiden, 
want het is en blijft een veel omvattende materie. We hebben als bestuur natuurlijk niet 
overal verstand van, dus heeft de Gemeente Tilburg ons geholpen met het uitzoeken van dit 
bedrijf. 
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Binnenkort zullen er meer gegevens bekend worden en zal het bedrijf VVE-sMetEnergie, ons 
als bewoners benaderen, en een gedegen onderzoek gaan doen. U als bewoner totaal op de 

hoogte brengen, wat er allemaal gedaan kan worden voor de toekomst. 
Een van de belangrijkste stappen zal zijn, dat er in de hele flat het gas zal 
worden afgesloten. We zullen dus gaan koken op Electra. Hoe dit eruit komt 
te zien, dat zal precies worden uitgelegd door VVE-sMetEnergie. Kortom veel 
verandering voor de komende tijd, iets wat ons totaal misschien wel de 
komende 2 tot 3 jaar in beslag gaan nemen. 
Wacht nog even met ons als bestuur met allerlei vragen te overladen, want 

wij hebben momenteel ook nog niet overal een antwoord op, daarvoor moeten we nog iets 
verder in het onderzoek zijn. Uiteraard raden wij u wel aan alvast uw vragen te noteren, 
zodat we als het zover is, toch met u om tafel kunnen gaan. En natuurlijk moet het besluit 
door de hele VVE worden goedgekeurd, dat zal op de volgende ALV zeker als onderwerp aan 
de orde komen. 
 
Vanuit de gedachte een nette opgeruimde omgeving te hebben, willen we u nog attenderen, 
dat de fietsenrekken naast de ingang, puur bedoeld zijn voor 
stalling van de fietsen van bezoekers. 
We hebben het afgelopen halfjaar 2 x een opruiming gehad van 
fietsen, die maanden blijven staan, waar van de eigenaar zelfs 
niet 1 x zijn of haar fiets had gebruikt. 
Nogmaals, uw fiets hoort in uw berging in de flat beneden. Voor 
een korte stalling van enkele uren is het uiteraard best om de 
fiets buiten even te stallen.  
 
De zomer komt er weer aan, wellicht met versoepelingen vanuit de Corona-gedachte en 
aanverwante beperkingen. Toch willen wij u als bestuur van harte een fijne zomer 
toewensen. 
Of het nu wel of niet met een lange vakantie zal zijn, toch zal de zon ons allen weer de 
vitaminen brengen die we hard nodig hebben. 
 
Wij wensen u allen veel vitaminen toe. 
 

INTERVIEW MET EEN BEWOONSTER UIT DE MEULEMANSFLAT 

 
Even voorstellen: 
11 mei 2021 op de koffie bij Angelie van Gestel. Thema: Koken op inductie. 
Met Angelie heb ik een fijn gesprek over de voordelen en nadelen van het koken op elektra. 
 
Naast het nadeel, dat je bijna alle bestaande pannen vaarwel moet zeggen, zijn er ook erg 
veel voordelen te behalen. 
Sinds 2016 koken Angelie en haar gezin in de Meulemansflat 187 op inductie. Daarvoor had 
Angelie al eerder gekookt op elektrische kookplaten (van die grijze grote vlakken) en ook al 
op inductie, maar toen ze in de flat kwam wonen was er nog een gaskookplaat in de keuken. 
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Angelie vertelt dat gietijzeren pannen sowieso wel te gebruiken zijn op de inductie 
kookplaat. Ook de aloude braadpan (van bijvoorbeeld B.K.) hebben een zodanig bodem, dat 
die gewoon te gebruiken zijn. 
Een ander voordeel is dat bij inductie koken, de kooktemperatuur veel sneller bereikt wordt. 
 

Wat is inductie koken nu eigenlijk, het is een systeem waarbij de vlakke bodem van een pan 
doormiddel van inductie (verbinding met de warmtebron doormiddel van magnetisme) 
wordt verwarmd. De bodem van geschikte pannen is daarom vaak ook dikker. 

Een groot voordeel is in de hoek van de veiligheid te zoeken: 
ER IS GEEN OPEN VUUR MEER. Je kunt ook tijdens het koken 
rustig een plastic lepel of zoiets vlak naast de pan 
neerleggen. De plaat blijft daar gewoon “koud”, het plastic 
lepeltje zal niet smelten. 
 

Angelie vindt dat het gevoel van koken niet is veranderd 
sinds ze via inductie kookt. Je moet er net als bij op gas 
koken natuurlijk bij blijven, maar doordat het sneller gaat 
met de temperatuur, hoef je ook niet zolang in de keuken te 
staan. Bij elektrisch koken kan je de boel net als bij op gas 
koken laten aanbranden, helaas. Angelie heeft er nog steeds 
géén spijt van dat ze is overgestapt van Gas op Elektrisch. 
 

Voordat ze zijn overgestapt hebben ze door een speciaal bureau laten onderzoeken of de 
meterkast en de toevoer vanuit de flat wel geschikt was voor de verandering van koken. 
De meterkast heeft twee extra groepen gekregen, maar verder was er niet echt veel voor 
nodig. Uiteraard moet er wel een kabel getrokken worden vanuit de meterkast naar de 
keuken. Dat brengt wel extra kosten met zich mee. De loze leiding is wel al aanwezig, daar is 
bij de bouw van de flat ooit al rekening mee gehouden. 
 

Ik vroeg aan Angelie wat ze nu meer verbruiken aan elektriciteit……. Tsja, even rekenen en 
we kwamen erachter dat gemiddeld er tussen 5 tot 7 % meer elektra wordt gebruikt sinds ze 
op elektrisch koken zijn overgestapt. En ……. de gasmeter blijft op nul staan. Die zit nog wel 
in de meterkast, maar als straks de hele flat van het Gas af gaat, zullen alle meters ook 
worden verwijderd. Dan hoeven niet meer elke maand de vastrechten betaald te worden 
van de Gasmeter aansluiting. Gemiddeld betalen mensen in de flat ca. € 40,-- aan gas voor 
het koken per jaar en ruim € 220,-- aan vastrecht kosten, die komen maar mooi te vervallen. 
 

En dan het ombouwen van de keuken …….. dat zal vast wel veel gedoe zijn geweest. Nee 
hoor zegt Angelie, de inductie-kookplaat paste perfect in het bestaande gat van de vorige 
gas-kookplaat. Zij hadden een groot 5-pits gaskookplaat, dus is de inductie kookplaat ook 
wat groter van formaat. Dus voor elke situatie is een aanpassing te regelen. En Angelie zegt 
ook, dat als mensen een kookfornuis hebben, deze gemakkelijk vervangen kan worden, er 
zijn mooie vrijstaande inductie kookplaten en fornuizen te verkrijgen. 
 

Kortom: de toekomst zonder gas maakt van ons geen mensen die op dieet moeten gaan. We 
kunnen nog steeds lekker kokkerellen naar levenslust. 
 

Angelie erg bedankt voor dit openhartige interview. 
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PUZZEL 

 

De prijswinnaars zijn deze keer: John Gijselhart (29) en Ine van Balkom(171). Proficiat, de 
prijs zal in uw brievenbus afgeleverd worden.  
 
Oplossingen kan men tot 13 juni 2021 in de bus stoppen bij Jan Hagen, Meulemansstraat 81. 

 
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. 
   

R N E O Z I N R A G U S S 

E K E O B K A L P S A L A 

M T L E T N E R S N I H L 

A N K E A L E I R R G O G 

K E K A G T T A P N B N R 

K G O G A O H A I N R E E 

A I I W N M V L E K E T L 

P U N R E I L T E N J S E 

Y B A O E E N O O V N E P 

T M M D T E D N V O A O S 

L O E S R G S N E N T R E 

A B P K A I E A R K O S D 

Y O T L N R E I P E T I E 

O E S R D S T I E B M N M 

R M E E R U U T N O M IJ O 

O V W T I Z D I E R P S R 

 

anjer 
  

harnas 
 

omslagdoek 
 

plakboek 
 stootvogel 

april 
  

krentenbol 
 

ontkenning 
 

rente 
  tissue 

bede 
  

maniok 
 

onvolmaakt 
 

roesten 
 vernis 

beits 
  

medespeler 
 

opstelling 
 

royalty 
 water 

garnizoen 
 

montuur 
 

pakkamer 
 rijmer  wedren 

glas 
  

ombuigen 
 

pier 
  spreidzit   
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VRIENDELIJK VERZOEK 

 
In deze corona tijd even het volgende: 
-we houden ook hier in de ruimtes 1,5 meter afstand van elkaar 
-in de hal beneden wachten we op de lift voor de streep 
-in de hallen op de verdiepingen nemen we ook 1,5 meter afstand tot de liftdeur 
-in de lift gaan we met hooguit 3 mensen  
-een dringend verzoek om een mondkapje te dragen 
-we houden zoveel mogelijk rekening met elkaar 
 
En……………… als je met meer mensen in de lift staat en die op verschillende verdiepingen 
moeten zijn, niet met de deur OPEN te blijven kletsen!! We hebben maar één lift waar we 
met zijn allen gebruik van moeten maken! 
 

KUIKENTJES 

 
Ook dit jaar waren er met Pasen weer kuikentjes te zien 
in het huismeesterkantoor in een bak met verwarming. 
Wij zien dat dit toch veel aantrekkingskracht heeft, want 
er staan regelmatig kinderen en volwassen te kijken.  
 
Onze dank gaat uit naar onze medebewoner die deze 
kuikentjes beschikbaar stelt. 

 
 

AFVAL SORTEREN 

 
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! 
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HET WARME WEER IN DE ZOMER 

 
-WATEROVERLAST 
Tegenwoordig heb je van die bloembakken die midden op het hekwerk 
hangen en dus half op het balkon hangen en voor de helft aan de 
buitenkant erover heen steken. 
Wilt u met het water geven van de planten rekening houden met de 
onderliggende zonneschermen en parasols? Geef ze dus water op 
momenten dat deze niet uitstaan! Iedereen is dan weer tevreden. 

 
-GELUIDSOVERLAST 
Nu het weer warm wordt, gaan de balkondeuren weer meer open dan in 
de wintermaanden, maar het gevolg daarvan is wel dat het geluid zich 
eerder verspreid naar buiten, zodat uw medebewoners daar eerder last 
van kunnen hebben. Het verzoek van beide commissies is: wilt u daar 
rekening mee houden en het geluid niet te hard zetten. 
 

GAAT U VERHUIZEN OF GROTE STUKKEN 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!  

 

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 pagina 6 of stuur 
een email naar: bewonerscommissie-meuleman@outlook.com   
 
 

ALS LAATSTE……. 
 

De redactie wenst u een fijne en goede, maar vooral een 
gezonde zomer toe!! 
 
 
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 10 juni 2020) 
 
 
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) 
 

 

mailto:bewonerscommissie-meuleman@outlook.com

