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  Nummer 33, mei 2020   
 

‘T MEULEMENNEKE 
ALGEMEEN 

In dit nummer aandacht voor onder andere: een algemeen stuk vanuit de VvE, planten op 
het huismeesterkantoor, kuikentjes en de vaste rubrieken staan erin als ook andere 
wetenswaardigheden. 
 
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 

Beste medebewoners, 
 
Het is stil geworden, Covid-19 stilte ……. Toch weten we ons aan te passen en vinden elkaar, 
daar waar nodig. 
In een situatie als waarin we al een paar maanden belandt zijn merk je pas wat OMZIEN 
NAAR ELKAAR, betekent. En ondanks dit gaan veel zaken gewoon door……een mankement 
aan de woning en/of hele flat wacht niet tot dat de crisis voorbij is. 
Ook in deze periode is er genoeg aan de orde wat onze aandacht vereist. Als bestuur komen 
we geregeld bij elkaar (op veilige afstand weliswaar) om urgente zaken te bespreken en op 
te lossen daar waar het kan. 
 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) moesten we uitstellen tot nader te bezien. Er is nog 
niet met zekerheid te zeggen wanneer we de ALV kunnen houden, dat hoort u zodra we 
groenlicht krijgen. Wij hopen wel dat het dit najaar nog kan plaatsvinden. Afwachten is het 
devies. 
 

Maar los van dat alles wensen wij jullie allen een mooie 
zomerperiode toe. 
Geniet vooral van wat wél allemaal nog kan. Kijk naar de natuur 
om ons heen, zittend op het balkon kun je genieten van de 
vogels, die hun jongen inmiddels alweer groot hebben 
gebracht, klaar voor de sprong in het diepe. De bomen, de 
bloemen in het veld, de vogels in de lucht zij malen nergens 
om.  

 
Namens uw bestuur van de Meulemansflat wensen wij u mooie zomerse ervaringen toe, 
met elkaar of individueel. Dan zal 2020 niet alleen getekend zijn door negatieve gedachten. 
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VANDALISME OF OPZETTELIJK VERNIELD?????? 

 

In de week van 27 april is de slang die we gebruiken om de planten water te geven op het 

huismeesterkantoor doorgesneden en het voorste stuk wat op het huismeesterkantoor ligt 
en een stukje op de eerste galerij is weg. 

We vragen ons af of dit vandalisme is of dat het opzettelijk vernield 
is. Zonder deze slang kunnen we de planten geen water geven.  
Men kan toch niet verwachten dat mensen van tegen de 70 en tegen 
de 80 iedere keer over de trap met gieters water gaan sjouwen om 
zo de planten water te geven. 
In de Algemene Leden Vergadering van 9 april 2019 is men akkoord 
gegaan dat er bloembakken boven op het huismeesterkantoor 
komen. Het gevolg hiervan is dan ook dat er voorzieningen getroffen 
moeten worden om ze water te kunnen geven. Dit kan eenvoudig 
door een tuinslang langs de muur te leggen.  Vanuit dit punt kunnen 

de gieters gevuld worden. Maar…………………als de slang vernield wordt, dan wordt het ons 
onmogelijk gemaakt! We zien ons dan genoodzaakt de planten over te leveren aan de 
natuur en als het een warme zomer wordt dat ze dan maar verpieteren. Hoe jammer het dan 
ook is. 

Enkele dagen later zien we dat van de geraniums die we in de 
wintermaanden verzorgd hebben, zodat ze een tweede zomer 
kunnen gaan bloeien, helemaal kort geknipt zijn op één enkele 
plant na, die al het meest ontwikkeld 
was. We hebben ze allemaal ongeveer 
in dezelfde staat op het dak gezet, de 
een was wat verder in de groei dan de 
ander. Maar de een of andere 
onverlaat vond het niet mooi genoeg 
en heeft ze tot aan de bodem 
afgeknipt. En nu kan er helemaal niets 
meer groeien!! Degene die dit gedaan 

heeft zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Jammer dat 
het zo moet gaan. Maar we zullen ze zo laten staan dit jaar, zeker 
gezien de corona-crisis! 
 

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 à 4 mensen, afhankelijk van de samenstelling  
-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! 



Pagina 3  van 8 

 

 

NIEUWS VAN HET BESTUUR VAN DE  VvE 

 
Een update? Een Corona update? Niets van dat alles, maar wel een kleine stand van zaken, 
puur omdat we nog geen Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben kunnen beleggen.  
 

Op het programma stond de aanpak van de Entree. Een volautomatische voordeur-
ontgrendeling, die wellicht in de nacht weer handmatig kan worden. 
Het geheel opknappen qua uitstraling moderner, zodat we weer 
minimaal 20 jaar vooruit kunnen. U hoort er allemaal nog het een en 
ander over. 
Dan de transitie naar Energiezuinig worden, waar we al voorzichtig 
mee zijn begonnen. De portieken zijn gereed, het plan voor de 

galerijen ligt klaar (minimaal € 1.200,-- besparing per jaar). 
ALV-punt op de vergadering: Zonnecollectoren is nog steeds een punt van aandacht. 
 
Voor kleinere aanpassingen kunnen we de uitvoering best ter hand nemen.  Voor grotere 
investeringen hebben we uiteraard uw stem nodig. Mocht er door wat voor 
omstandigheden, de crisis aanhouden en we daardoor niet meer dit jaar als ALV bij elkaar 
kunnen zijn, dan gaan we via een alternatieve stemming op afstand een aantal zaken 
regelen. 
Maar vooralsnog hopen we nog steeds op versoepeling van de omstandigheden, zodat we 
spijkers met koppen slaan. 
 
Zoals u al wel door heeft, zitten we als bestuur niet stil. Er zijn genoeg zaken die ons bezig 
houden. Ook al is dat niet altijd zichtbaar. Een klein bewijs van onzichtbaar werken is onze 
huismeester. Hij kan door omstandigheden niet zo vaak zijn “spreekuur” houden, maar via 
de telefoon is en blijft hij veilig op afstand, gewoon bereikbaar. 
 
Dan is er wederom iets te melden over het parkeerbeleid. Ook al is dit 
verschillende keren al gemeld aan u. Helaas zien we nog steeds auto’s 
geparkeerd worden op de kopplaatsen.  Deze mensen zullen persoonlijk, 
eerst middels een briefje, worden aangesproken. Mocht dan geen 
verandering waargenomen worden, zal de Boa ingeschakeld worden. Ik 
wind er geen doekjes om, deze foutparkeerders zijn te egoïstisch bezig en 
bedenken niet dat er levens op het spel gezet worden door hun 
onnadenkendheid. 
 

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de uitstraling en 
omgeving van onze flat. Gelukkig veegt de gemeente met de 
welbekende veegwagen de stoep voor de entree. In de herfst zijn 
bladblazers van de Diamant-groep druk in de weer met het 
vallende blad van de bomen. Echter …….. tussendoor ligt er toch 
nog genoeg vuil / afval op de parkeerplaats. Dat mag u als bewoner 
best wel oprapen, het lijkt gelijk een stuk opgeruimder en schoner. 
Weet u nog?  Met elkaar, voor elkaar. 
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Datzelfde geldt voor de achterzijde van de flat; er worden allerlei zaken over 
de reling gegooid. Sigarettenpeuken, er staat een boete van € 140,-- voor. 
Naast dat het een asociaal gedrag is, zijn er al meldingen van brandschade 
op lagergelegen verdiepingen (tuinstoel, kussens, zonnenschermen etc.) 
 
Als u balkonplanten heeft, gooi dan niet het dode blad en/of dode bloemen 
naar beneden, maar ruim dit via uw eigen afval op. We hebben beneden grote containers 
hiervoor staan. 
Kortom: samen staan we sterk voor een schone flat en omgeving. 

 
Ook belangrijk dat met dit mooie weer de BBQ weer aan kan, maar let er 
wel op. Er mogen alleen elektrische modellen gebruikt worden. Modellen 
op gas (ontploffingsgevaar) en op houtskool (rondvliegende as) zijn niet 
toegestaan. 
 
Een tijdje geleden hingen er brieven over de overlast van hondenplas bij de 

entree. Het werkte: er werd beter op toegezien dat honden elders hun behoefte gingen 
doen. De brieven zijn weer weggehaald en wat gebeurt er: WEER overlast van hondenplas. 
Denkt u eens in dat er een hond tegen uw eigen voordeur steeds komt plassen, geen fijn 
gezicht en zeer onaangename geur. 
 

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. 
 

 

PUZZEL 
 

De prijswinnaars zijn deze keer: Arno v.d. Hooff (63) en de heer of mevrouw Spierings(107)). 
Proficiat, de prijs zal in uw brievenbus afgeleverd worden.  
 
Oplossingen kan men tot 10 juni 2020 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. 
   
 



Pagina 5  van 8 

 

T O V E R L A N T A R E N C N F IJ 

E A C IJ O O E U M O D R D R E D T 

G L G O F M U O T F P O K I R N N 

E O N B E K L T E O O E R M E O E 

N C I I A P A I I R R E I I T V G 

G O K N I S L M B N G E R N S A E 

E H R D P N I N E F E O V E D G T 

S C E M E E E S IJ R T B J E IJ A I 

T R W R B T T R S S F S E L R D M 

E E E G A E H R I A I L R Z N S M 

L I B D I C S H O N L E A A O N E 

D E L F S R R E E L T A P T O E R 

E O E V S O U F F L E U R S H O K 

S P E V O O R D E U R U I I C W U 

P K D V I E R M E W S U M N S A N 

A A N V A L S P O G I N G B E L S 

G B L I N K S D R A G E N D R N T 

V E R K O O P L O K A A L T E O K 

P A K K E R B E W E R K E R C O N 

B E H A A G L IJ K H E I D H E T I 

H A R E M A C F E I T A T S S M E 

 
 
  

 

 

  

               

aanvalspoging  gedurig   petroleumbron  teren   

akkerbewerker gekam   poeierchocola   timmerkunst  

autoreverse  geklap   routinebezoek   tocht   

bakpoeier  getimmer  schoonrijdster   topeind   

basissalaris  harem   schrijfgerief   toverlantaren  

behaaglijkheid intuinen   smelter    verkooplokaal  

crimineel   kaalte   soldatenbrood   vijfkamerflat  

deelbewerking kiemen   souffleurshok   voordeur   

diernliefde  kunstknie  statiefcamera   voorhistorie  

erediploma  linksdragend  taptoe    walnoot   

erfenisje   normbesef  tegengestelde   wielrem   

fietsenrek  orient   tegentij    woensdagavond 

filtersigaret  pakker            
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AFVAL SORTEREN 

 
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) 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 

 

Als u, als huurder, informatie wilt hebben over het een of ander, dan 
kunt u altijd contact opnemen met de woonconsulent van 
WonenBreburg, via 0900-0209 of met de voorzitter van de commissie 
voor huurders, te weten: Jan Hagen, Meulemansstraat 81  
 
 

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. 
 
 

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   

mailto:bewonerscommissie-meuleman@outlook.com
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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.   
 

ALS LAATSTE……. 
 

De redactie wenst u een fijne en goede, maar vooral een gezonde zomer toe!! 
 
 
De redactie 
 
Jan Hagen 
  

http://www.wonenbreburg.nl/
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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) 
 


