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Bestuurssamenstelling : 

 
Alle post naar:  Postbus 4014,  3102 GA Schiedam. 

 

Verenigingsgebouw  4732572 Schiedamsedijk 10,  3117 HA Schiedam. 

 

Voorzitter Vacant / waarnemend P.Meijer 

 voorzitter@5sluizen.nl 

 

Advies beheer complex P.Meijer 

Bouw en taxatie  taxatie@5sluizen.nl 
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 Voorzitter/Redactie/ M.Grothues 

Activiteiten voorzitter2@5sluizen.nl 

 

Secretaris Vacant 

 secretaris@5sluizen.nl 

 

2e Secretaris/  P.van Essen 

Tuinuitgifte          tuinuitgifte@5sluizen.nl 

 

Penningmeester  P.van de Minnen 

 penningmeester@5sluizen.nl 
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 Penningmeester/ J.Maris 

Kantinebeheer  penningmeester2@5sluizen.nl / kantine@5sluizen.nl 

 

Coördinatie werkuren J.Greeven 

Beheer gebouwen werkuren@5sluizen.nl 

 

Verzekeringen F.Ergin 

06-14299987               verzekeringen@5sluizen.nl 

Bereikbaar van :  

ma-vr 18:00 tot 22:00 en za 12:00 tot 16:00 

(Buiten deze tijden wordt de telefoon niet opgenomen) 

 

 

E.H.B.O.posten Tuinen:  218 - 238.   
 

 
 

mailto:voorzitter@5sluizen.nl
mailto:taxatie@5sluizen.nl
mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
mailto:tuinuitgifte@5sluizen.nl
mailto:penningmeester@5sluizen.nl
mailto:penningmeester2@5sluizen.nl
mailto:kantine@5sluizen.nl
mailto:werkuren@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
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Bestuursmededelingen 
 

Bestuurszitting, elke 1
e
 zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. 

 
Volgende zittingen :  
 
1 Juli 2017, 
5 Augustus 2017,  
2 September 2017 en  
7 Oktober 2017. 
 
De nieuwsbrief 
Heeft u als tuinder behoefte om een stukje te schrijven in de 
nieuwsbrief?  Laat het ons weten, 
E-mailen naar de redactie :       voorzitter2@5sluizen.nl 
Om misverstanden te voorkomen is het plaatsen van uw kopij een 
verantwoording van de redactie. 
 
Mailtjes aan bestuursleden 
Als u een mail stuurt naar iemand van het bestuur, voeg dan altijd als cc de secretaris toe 
(secretaris@5sluizen.nl). De secretaris is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en 
beheert ook het archief, op sms-jes en whatsapp berichten wordt door de bestuursleden niet 
gereageerd. 
 
Wat te doen bij inbraak/schade: 
Mocht er in uw tuinhuis ingebroken zijn, dan dient u hier ten allen tijde aangifte van doen bij de politie. 
Uw aangifte en schadeformulier (schadeformulier te downloaden vanaf de site, onder het kopje 
verzekeringen) kunt u dan  mailen naar verzekeringen@5sluizen.nl. Zodra uw aangifte en 
schadeformulier door ons zijn ontvangen, wordt het schadeformulieren door F.Ergin namens het 
bestuur voor gezien ondertekend en opgestuurd naar  Zicht BV. 
Schadeformulieren die Zicht BV ontvangt ZONDER handtekening van F.Ergin worden niet in 
behandeling genomen. 
 
Mocht u schade hebben, bijvoorbeeld veroorzaakt door storm, dan dient  u hier een foto van te 
maken en dit te mailen naar  verzekeringen@5sluizen.nl.  
Zodra uw foto door ons is ontvangen, krijgt u van  ons een schadeformulieren toegestuurd, welke u 
dient in te vullen en op te sturen naar Zicht BV.  
Vergeet u niet te frankeren, want anders kan uw schade niet correct worden afgehandeld. 

 
Repareren watermeter 
Voor het repareren van lekkages of gebreken aan de watermeter en de hoofdafsluiter in de 
watermeterput, heeft het bestuur een contract afgesloten met de firma Toorn en Elsing B.V. Uw 
reparatieverzoek kunt u melden (alleen op werkdagen) middels onderstaand telefoonnummer.    
 

Toorn en Elsing.B.V. 

Couwenhovenstraat 13 

3113 AA Schiedam 

Telefoon: 010-4730221 

 

Lekkages en schades aan de watermeterput en schades ontstaan door onachtzaamheid (bevriezing) 

zijn hierbij niet inbegrepen en moeten door de tuinder zelf betaald worden. 

mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
http://schiedam.cylex-bedrijvengids.nl/


 

5 

Werkuren 
 

X  De werkuren zijn op zaterdagmorgen  

      van 9.45 tot  12.00 uur, in principe   

      wordt u maximaal twee keer per   

      seizoen opgeroepen. 

 

X   Vrijgesteld zijn die leden die zich op     

      verzoek van de vereniging op  

      andere wijze verdienstelijk  

      maken voor de vereniging. 

 

 X   Bent u 70 jaar of ouder dan   

       geschieden de werkzaamheden op  

       vrijwillige basis, maar laat  het wel even weten  a.u.b. 

                                                       

 X   Bent uzelf niet in staat de  

       werkzaamheden door  

       omstandigheden uit te voeren mag ook een   

       ander uw  plaats innemen. 

 

X   De uitnodiging om op de werkuren te  

      verschijnen  

      ontvangt u ruim een week van te voren. 

 

X   Ook kunt Uzelf een geschikte datum 

aangeven, zodat u niet op een   

      uitnodiging hoeft te wachtten 

 

X   Als u verhinderd bent dan   

      moet u zich afmelden bij:  

      John Greeven .Tel 06-12419418, 

      zodat er direct een nieuwe   

      afspraak gemaakt kan   

      worden. 
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De volgende nieuwe tuinders 
heten wij van harte welkom 

 

 

 

Tuin   26 S.D. Dziok 

Tuin 164 M. van der Tuuk 

Tuin 253 A. Schiffer 

Tuin 263 A. Seijkens 

Tuin 267 L. Ouwehand 

Tuin 271 H. Yaghfouri 

Tuin 324         H. Fahimi 

Tuin 417 M. van Velsen 
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Openingstijden CVV 

 

 

Iedere zaterdag 

van 10:00 tot 12:00 uur  

en vanaf 5 april 

ook iedere woensdag  

van 14:00 tot 16:00 uur 
 

 
 

 

Herinnering 
 
 
 

Volgens de statuten: 
 

Art. 25   Verboden op het Volkstuinencomplex 
 

17.  Verbrandingsmotoren en machines op de tuin of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan te gebruiken behoudens in de periode van 1 april 
tot 1 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. En op zaterdagen tussen 9.00 

uur en 12.00 uur. Het gebruik van machines en machines met 
verbrandingsmotoren is in de periode tussen 1 oktober en 1 april 

(gesloten seizoen) toegestaan. Voor de werkzaamheden die 
uitgevoerd worden in opdracht van het bestuur en de werkuren wordt 

een uitzondering gemaakt in de periode van 1 april tot 1 oktober. 
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Verzekeringen. 
Waarom heeft de vereniging een collectieve verzekering voor haar leden afgesloten. 

Volkstuinders werden in het verre verleden geconfronteerd met het feit dat het verzekeren  

van volkstuinhuizen etc. door de verzekeringsmaatschappijen als een te groot risico werd 

beschouwd. Individuele verzekeringsaanvragen werden steeds meer afgewezen.  

In reactie hierop heeft  het A.V.V.N. verzekeringsmaatschappijen benaderd om te kijken of er 

voor haar leden  mogelijk was, een collectieve verzekering voor verenigingen af te sluiten.  

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de huidige verzekeringsvorm. Een door de vereniging 

afgesloten verzekering waarbij het individuele lid verantwoordelijk is voor de hoogte van alle 

te verzekeren bedragen. De premie betaling geschiedt aan de vereniging. De vereniging draagt 

de geïnde premies jaarlijks af aan de verzekeraar. 

Bij de overdracht van een tuin aan een nieuwe tuinder wordt door de bestuurder tuinuitgiften, 

naast het Taxatierapport een mapje met diverse documenten overhandigd. Een van de 

documenten zijn de polisvoorwaarden van de bij Zicht b.v. afgesloten collectieve verzekering. 

Daarnaast wordt er een overzicht meegegeven van de verzekerde bedragen voor de opstal, 

inboedel en de bijbehorende jaarpremie zoals deze is afgesloten door de vorige eigenaar. 

De polisvoorwaarden worden nog wel eens aangepast. Zicht b.v. stuurt hierover ons dan een 

mailing. Wij plaatsen deze dan op ons prikbord in de kantine en in onze Nieuwsbrief. 

Wij hebben het idee dat tuinders er niet altijd bij stil staan of zij wel goed zijn verzekerd. Wij 

adviseren u de verzekerde bedragen nog eens goed tegen het licht te houden en uit te 

rekenen of deze nog overeen komen met de huidige situatie. 

Bouwt u b.v. aan een standaard tuinhuis een serre en er is hiervoor door het bestuur een 

bouwvergunning aangevraagd en afgegeven, meldt dit dan middels een beschikbaar 

Opgaveformulier Volkstuinhuizen, aan Zicht risico-en verzekeringsadviseurs. 

Uiteraard kunt u voor vragen altijd terecht op een van onze bestuurszittingen die gehouden 

worden iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur in ons 

verenigingsgebouw. 

Het Schadeformulier en het Zicht- opgaveformulier volkstuinhuizen kunt u verkrijgen bij de 

bestuurder verzekeringen of downloaden via onze website www.5sluizen.nl-Bestuur-

verzekeringen. 
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Polisnummer A00B408530 V.T.V. Vijfsluizen 

  

Brand/storm/vliegtuigschade  

De tuinhuisjes zijn collectief verzekerd tegen de risico’s brand/storm/vliegtuigschade bij Zicht bv.  

Onder deze verzekering (per tuinnummer) vallen de opstallen: huisje, schuur en eventuele kas en ook 

de inboedel/tuininventaris hierin.  

De verzekerde som bestaat uit de herbouwwaarde van deze opstallen en daarbij opgeteld de 

nieuwwaarde van de inboedel en tuininventaris dat zich in de opstallen bevindt. Bij schade wordt 

gecontroleerd of het verzekerde bedrag toereikend is.  

Het is daarom heel belangrijk regelmatig de verzekerde som op juistheid te controleren, mede omdat 

het bedrag niet is geïndexeerd.  

Bij een te lage verzekerde som wordt bij schade onderverzekering toegepast. Dit betekent dat de 

schade niet geheel kan worden vergoed. De formule die hiervoor wordt gehanteerd is verzekerde som x 

de schade : werkelijke waarde (eventueel -/- eigen risico).  

Bij stormschade is een eigen risico van toepassing van 2 o/oo van de verzekerde som  

met een minimum van € 227,= en een maximum van € 454,= per gebeurtenis.  

 

Inbraak 

De verzekering kan worden uitgebreid met een inbraakdekking.  

Deze dekking is op basis van premier risque wat betekent dat niet de volle waarde hoeft te worden 

verzekerd. Eventuele inbraakschade (diefstal van goederen uit het huisje met sporen van braak) wordt 

vergoed tot maximaal de verzekerde som en tot maximaal de geleden schade.  

Iedere eigenaar kan zelf besluiten dit risico wel of niet mee te verzekeren.  

Minimum te verzekeren som is € 908,= en maximum is € 4.538,=  

Uitgesloten zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden, foto-en 

filmapparatuur.  

Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april tevens audio-visuele- en computerapparatuur met 

toebehoren.  

Er is een eigen risico van kracht van € 75,= per gebeurtenis per tuinhuis. 

  

Glas tuinhuis  

Ook kan glasschade aan het tuinhuis en de eventuele schuur worden meeverzekerd (een eventueel 

aanwezige kas valt hier niet onder).  

Hierop is verzekerd breuk van glas in ramen en deuren dienende tot lichtdoorlating.  

Er is geen eigen risico. 

  

Glas broeikas 

Glasschade aan de broeikas (geen platglas) kan worden meeverzekerd, maar alleen in  

combinatie met een verzekerd tuinhuis. Er is geen eigen risico. 
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Algemeen 

-Uitsluitend aangebouwde opbergkisten (aan de huisjes vast) vallen onder de dekking 

 van de polis.  

Voor wat betreft de inbraakdekking dienen deze deugdelijk afgesloten te zijn.  

-Opstallen die in slechte staat verkeren zijn niet acceptabel voor de verzekering.  

-Zonnepanelen, bevestigd op het dak van het tuinhuis (niet op palen e.d.) zijn 

 meeverzekerd tegen diefstal, mits geplaatst volgens voorschrift van de leverancier. 

 Foto’s worden opgevraagd van hoe de panelen bevestigd waren.  

 Buiten het tuinseizoen bij voorkeur verwijderen en thuis opslaan (indien mogelijk) 

 evenals omvormers/accu’s etc.  

-Diefstal van (koperen) leidingen, geisers etc. aan de buitenzijde van het huisje is niet 

 verzekerd als er ten opzichte van het huisje niet is ingebroken. 

 

Als gedurende het verzekeringsjaar een broeikas wordt meeverzekerd tegen glasschade dan wordt 

hiervoor aanvullende premie berekend door middel van afgifte van een polisblad met poliskosten.  

Overige wijzingen worden tijdens het verzekeringsjaar niet berekend. Dit geldt ook voor verlagingen 

en opzeggingen. M.a.w. opzeggen kan alleen per premievervaldatum en moet uiterlijk 1 maand ervoor 

bij Zicht bekend zijn.  

Wijzigingen kunnen op elk moment via het bestuur aan ons worden doorgegeven d.m.v. een 

opgaveformulier. 

  

Enkele tips en advies  

-Maak het inbrekers onaantrekkelijk door alle waardevolle en diefstalgevoelige 

 goederen mee naar huis te nemen. 

  

-Dit geldt ook voor zonnepanelen. Als dit enigszins kan vragen wij u de panelen 

 buiten het tuinseizoen mee naar huis te nemen en daar op te slaan. 

  

-Laat gordijnen open en laat zien dat er niets te halen valt. 

  

-Laat geen lucifers, aanstekers of dergelijke achter. 

  

-Controleer bij het verlaten of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten (ook 

 bovenlichtjes). Op de deuren bij voorkeur secustrips en dievenklauwen aanbrengen. 

  

-De laatste jaren worden (landelijk) veel koperen leidingen etc. ontvreemd of 

 vernield. Mogelijk bent u hier zelf ook wel slachtoffer van geweest.  

 Koperdiefstal gaat vaak gepaard met grof geweld en herstel kost veel tijd en geld. Dit 

 is op zich al vervelend en al helemaal als de verzekering geen dekking biedt omdat 

 de daders het huisje niet hebben opengebroken en dus niet binnen zijn geweest. 

  

Door het vervangen van koperen leidingen door kunststofleidingen, zoals tyleenslangen (en 

hulpstukken) wordt een bezoek door ongewensten op dit punt minder aantrekkelijk. Dit materiaal is 

voor hen niet de moeite waard.  

Door het nemen van een aantal maatregelen kunnen we proberen het risico verzekerbaar en uw verblijf 

aangenaam te houden. 
  

Zicht B.V. 
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Op zoek naar nieuwe bestuursleden 

Ben je erg betrokken bij de S.V. Vijfsluizen en lijkt 

het je interessant om op bestuurlijk niveau mee te 

denken met de vereniging?  Dat komt goed uit! We 

zijn namelijk op zoek naar enthousiaste leden die 

bestuurservaring willen opdoen. In het huidige 

bestuur hebben we nog wat functies beschikbaar en 

een aantal bestuursleden zitten al een lange tijd in het 

bestuur en sommigen hebben 

aangegeven dat dit waarschijnlijk zijn/haar laatste 

bestuurstermijn is, we zijn op zoek naar 

versterking/vervanging. We vergaderen één avond 

per maand, waarbij het reilen en zeilen van de 

vereniging besproken wordt: wat gaat goed, waar 

lopen we tegen aan en wat kan beter. Als bestuurslid 

wordt je uitgedaagd hierover mee te denken en leer je de verschillende 

belangen van alle betrokkenen (gemeente, andere verenigingen, leden, 

politie) kennen. De relaxte sfeer die je 

kent van op het complex is ook terug te 

vinden in de bestuurskamer. We hebben 

ook een keer per maand een 

bestuurszitting, tijdens deze zitting 

kunnen de leden langs komen voor 

bouwaanvragen, problemen, 

betalingsregelingen of gewoon voor 

algemene vragen, ook kunnen 

geinterresseerde zich inschrijven als 

kandidaat lid om na enige tijd ook te 

kunnen gaan tuinieren en genieten van het 

buiten leven. Mocht je geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie is het 

altijd mogelijk om (geheel vrijblijvend natuurlijk) contact opnemen met 

het bestuur via secretaris@5sluizen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

mailto:secretaris@5sluizen.nl
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Beste tuinders, 
 
Na een aantal weken met droog en zonnig weer lijkt het nu wel of de herfst is begonnen. 
Regen en wind gieren over ons tuincomplex. Echter, de planten in de tuin hebben dit hard 
nodig en het scheelt ons weer veel waterverbruik aan het eind van het seizoen. Ik wil even 
terugblikken op de eerste 3 maanden van de tuinwinkel. Zoals gebruikelijk was er weer de 
aanbieding van tuinaarde/potgrond. Dit was een groot succes en we gaan er dan ook mee 
door. Voor het seizoen afgelopen is, is er weer een aanbieding op zaterdag 23 september, 
noteer alvast in je agenda. In maart en april was er de verkoop van de groenteplantjes, 
aangezien de animo hiervoor minder was dan de afgelopen jaren ga ik het in 2018 iets anders 
doen. De extra middag om de plantjes af te komen halen komt te vervallen en gaat naar de 
reguliere opening op zaterdag. De verkoop van planten voor Moederdag was gezellig druk en 
gaat zeker een vervolg krijgen, hetzelfde geldt voor verkoop van de groenten en 
zomerplanten, ook dit ga ik volgend jaar i.p.v. 2 extra middagen terug brengen naar 1 extra 
middag. Tot zover een verslagje van de eerste drie maanden. Wat betreft de komende periode 
het volgende: Heel veel tuinders hebben last van heermoes in de tuin, een onkruid dat haast 
niet te bestrijden is. Echter, ik heb van een tuinder een berichtje gehad dat er toch iets bestaat 
dat kan helpen namelijk Lavameel. Ik heb dit opgezocht op internet en heb contact gezocht 
met onze vaste leverancier van de tuinaarde en het is sinds kort ook bij hen te verkrijgen. 
Echter, er is nog weinig onderzoek naar gedaan maar een tuinvereniging in het land is een 
proef aan het doen. Mocht ik hier meer over horen dan zal ik dit vermelden in de volgende 
nieuwsbrief. Wil je meer weten, in de winkel liggen formulieren. Er is ook een aanbieding van 
stoepbandjes en straattegels 30x30. Tot zover deze nieuwsbrief, mochten er vragen of 
suggesties zijn, ik hoor ze graag. 
Nog een fijn en zonnig tuinseizoen 

 
 
Vriendelijke groet 
Peter van sliedregt 
 

e-mail adres  tuinwinkel@5sluizen.nl  
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In memoriam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstellen Feestcommissie t.b.v. 50 jarig bestaan 

Wie o wie wil er plaats nemen in de feestcommissie ? 

Profielschets: 

Je bent niet vies van een goed feestje; 

Je hebt energie voor tien; 

Je hebt ook nog een beetje energie over aan het einde van het feest en de dag erna (ja ook opruimen hoort erbij 

helaas); 

Je vindt het geen probleem om een aantal keer per jaar bij elkaar te komen om voorbereidingen te treffen; 

Je hebt creatieve ideeën en organisatorisch talent; 

Interesse of meer weten? Stuur dan even een mail (incl. motivatie) naar : voorzitter2@5sluizen.nl 

 
 

 
Vrijwilliger zijn………… 

is vrijwillig maar niet vrijblijvend 
is verbonden maar niet gebonden 
is onbetaalbaar maar niet te koop 

is positief denken 
is positief doen 

met als enig doel 
voor jezelf 

en de ander 
een goed gevoel 

 
 

Op 15 april  j.l. is op 70  jarige leeftijd overleden ons lid 

 
Clara Johanna Theodora van Grootveld-Vrijenhoek 

 ~ Carla ~ 

 

 

Tuin 230 

 

Namens het bestuur wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen verwerken. 
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Belangrijk nieuws gebruik gasflessen 
 

Beste leden, 

Wij hebben informatie ontvangen dat een van onze leden ( naam is bij ons bekend) aan tuinders aanbiedt uw 

gasfles(sen) tegen zeer lage prijzen te laten vullen. 

Wij wijzen u er op dat u en deze tuinder met dit handelen de Wet en de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement van de vereniging overtreedt. 

1. Volgens Artikel 25. VERBODEN. Lid.20. van het H.H. Reglement is het leden, verboden zonder 

schriftelijke toestemming van het bestuur handel te drijven van welke aard dan ook.  

2. LPG (autogas) mag alleen worden gebruikt in daarvoor geschikte LPG tanks of flessen. 

3. De door ons gebruikte gasflessen en gasdrukregelaars zijn niet geschikt voor LPG. 

4. Gasflessen mogen alleen gevuld worden door erkende gasvulstations en niet bij benzinestations. 

Voor uw gezondheid en die van anderen wijzen u er op dat gebruikers van deze flessen zich zelf en anderen in 

gevaar brengen. Als het mis gaat en de verzekering en de vereniging constateren dat de oorzaak van een schade 

is toe te schrijven aan het gebruik van illegaal met LPG gevulde gasflessen, zal de verzekering besluiten de 

schade niet te vergoeden. 

Als door het bestuur wordt vastgesteld dat leden toch gebruik blijven maken van gasflessen met LPG vulling, 

waardoor zij niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar brengen, is het niet onwaarschijnlijk dat de 

vereniging hun lidmaatschap bij de vereniging per direct zal beëindigen. 

De betreffende tuinder is inmiddels door het bestuur een schriftelijk verbod tot het drijven van deze handel op 

ons complex opgelegd. 

Gasslangen, Gasdrukregelaar. 

De taxatiecommissie wordt tijdens het taxeren regelmatig geconfronteerd met ondeugdelijke gasslangen en 

gasdrukregelaars. Gasslangen en gasdrukregelaars van jaren oud zijn geen uitzondering. 

Tip. 

 Gasslangen moeten om de 5 jaar worden vervangen. Controleer periodiek op scheuren. 

 Gasdrukregelaars moeten om de 10 jaar worden vervangen. 

 Na vervanging van slangen en of gasfles, controleer de aansluitingen op lekkage. Gebruik hiervoor een 

lekdetector (spuitbus) of kwast de koppelingen af met een sopje gemaakt van afwasmiddel met een klein 

beetje water. 

 Laat uw geiser minimaal 1 keer per jaar door een erkend installateur controleren. Koolmonoxide is een 

sluipmoordenaar. 

 Controleer minimaal jaarlijks kooktoestellen en  koelkast op werking en gaslekkage. 

 Gebruik geen gasflessen in het tuinhuis. Plaats deze in een verplichte  gaskist (open bodem!) naast of 

achter het tuinhuis. Maximaal 2 gasflessen zijn toegestaan op de tuin. Voorzie de gaskist van de 

verplichte gassticker. 
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Vervangen hoofdafsluiter in de watermeterput. 
 

Zoals u ongetwijfeld weet, is de watermeterput en alles wat zich daarin bevind, eigendom van de tuinder. Als zich 

defecten voordoen aan de watermeterput, waterleiding, hoofdafsluiter of watermeter, komen deze dan ook voor 

rekening van de tuinder. 

In het verleden is gebleken dat het voor de meeste tuinders lastig was zelf reparaties te moeten verrichten in de 

watermeterput. Naar aanleiding hiervan heeft de vereniging voor het uitvoeren van reparaties aan alleen de 

hoofdafsluiter en aftapkraan in uw watermeterput een onderhoudscontract afgesloten met het Loodgieter en 

installatiebedrijf Toorn & Elsing. 

De hoofdafsluiter is van het oude type lamellenafsluiter, een veel voorkomend defect in de laatste jaren is het stuk gaan 

van deze hoofdafsluiter. De lamellen functioneren niet meer en de waterleiding is niet meer af te sluiten. Tot voor kort 

was het binnenwerk (lamellen plus kap) eenvoudig te vervangen. U als tuinder kon hiervoor contact opnemen met de 

firma Toorn en Elsing, deze verving dan het defecte binnenwerk. 

Helaas heeft de firma Toorn en Elsing ons laten weten dat de fabrikant deze afsluiters al een tijd niet meer produceert, 

maar dat er nu ook geen reserve onderdelen meer geleverd kunnen worden. Repareren is vanaf heden dus ook niet 

meer mogelijk. Krijgt u nu een defect aan de hoofdafsluiter dan moet deze worden vervangen.  

Om dit probleem voor onze leden zo goed en betaalbaar mogelijk te regelen heeft het bestuur in de Algemene 

ledenvergadering van 26 maart jl. aangegeven het voornemen te hebben de hoofdafsluiters in één keer allemaal te 

vervangen. Het bestuur stelt ook voor, de kosten door de vereniging uit de reserveringspost onderhoud 

hoofwaterleidingnet voor te financieren.  

De kosten voor de deelnemers aan de collectieve vervanging worden dan in uw jaarfactuur 2017-2018 verrekend.Wij 
hebben de Firma Toorn en Elsing gevraagd een offerte uit te brengen.  
Op basis van 356 tuinen hebben wij de volgende prijzen mogen ontvangen. 

 

1. Vervangen lamellenafsluiter door kogelafsluiter collectief € 65,00 excl. BTW 
2. Vervangen Lamellenafsluiter door Kogelafsluiter individueel € 152,15 excl. BTW. 

 

Het is geen verplichting voor u om deel te nemen aan deze collectieve aanpak.  Let wel, voor tuinders die hun 

lidmaatschap na 26 maart 2017 beëindigen worden bij verkoop van de tuin de kosten van vervanging van de afsluiter in 

mindering gebracht op de opbrengst van de tuin. Voor leden die de afsluiter niet laten vervangen en die later hun 

lidmaatschap beëindigen zal de vereniging een opdracht tot vervanging geven en de kosten in mindering brengen op de 

opbrengst van de tuin. 

Het bestuur heeft de ledenvergadering gevraagd  in te stemmen met dit voorstel.De ledenvergadering heeft ingestemd 

met dit voorstel.  

In afwachting van het aantal aanmeldingen is met de Firma Toorn en Elsing afgesproken dat de vervanging zal beginnen 

aan het einde van het seizoen 2017. 

Het bestuur rekent  op een zo groot mogelijke deelneming. Een collectieve vervanging is alleen lonend als de grootst 

mogelijke meerderheid van de leden deelneemt 

Bij deze brief sluiten wij een akkoordverklaring bij. Wij verzoeken u bij deelname de akkoordverklaring  volledig in te 

vullen en te ondertekenen. U kunt de akkoordverklaring op verschillende manieren inleveren, 

 Opsturen naar postbus 4014 3102 GA Schiedam 

 In scannen en emaillen naar abc@5sluizen.nl 

 Deponeren in de brievenbus aan het verenigingsgebouw  
Het bestuur 
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Activiteiten kalender 2017 

 

 

Dit jaar is er weer iedere woensdagmiddag 

 

12, 19, 26 juli en 

2, 9, 16 augustus.  

 

De   zijn natuurlijk  

 

ook weer welkom om gezellig mee te spelen.   
Kantine open 13:30 

Start bingo 14:00 
 

Een kinderbingo boekje kost € 1,- en een 

 moeder/vaderbingo boekje kost €2,50- 
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Vanaf vrijdag 14 juli t/m vrijdag 11 augustus is er koppelklaverjassen in de 
kantine m.u.v. 21 juli dan is er bingo. 

U betaald € 4,00 per persoon per avond. 
Op de laatste avond worden de prijzen uitgereikt. Om in aanmerking te 

komen voor een prijs, dient u alle avonden te betalen. Bent u een avond 
niet aanwezig, krijgt u het gemiddelde van de laagste en de hoogste score. 

U moet minimaal 2 maal aanwezig zijn. Alle deelnemers ontvangen een 
prijs. 

 
Voor deze avonden dient u zich van te voren, per koppel op te geven bij :  

Lia (tuin 69),  
Cathy (tuin 97),  
in de kantine of 

per e-mail 
moetie43@hotmail.com , 
 vldjenaplan@gmail.com . 

 
 

Aanvang 20:00uur kantine open 19:00uur. 
    

 
 

Je kan deze avond in de kantine ook 
gezellig een drankje komen doen, 

iedereen is natuurlijk welkom. 
 
 
 
 
 

mailto:moetie43@hotmail.com
mailto:vldjenaplan@gmail.com
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Iedere zaterdag in de zomervakantie “8 juli t/m 
19 augustus” van 11:00 uur t/m 12:00 uur 

 

Wat is zumba ? 

Fitness en dansen op meeslepende Zuid Amerikaanse ritmes.  

Probeer het nu zelf, deze meeslepende latin aerobic dance 

workout! 

Zumba Fitness is dé nieuwe trend in Amerika en zet op dit moment 

voet op Nederlandse bodem!  

Het is een fitness workout met danspassen op Latijns-Amerikaanse 

muziek. De les is makkelijk te volgen, geen ingewikkelde 

danspasjes en dus voor iedereen geschikt.  

Door de aanstekelijke salsa , merengue, flamenco en zelfs hip hop 

muziek is elke les weer een feestje.  

Je wordt er niet alleen vrolijk van, het is ook geen enkel probleem 

meer om de les vol te houden.  

Ondertussen werk je ook nog de nodige kilootjes weg.  

Zumba kan namelijk heel goed helpen bij het bereiken van 

gewichtsverlies. Tijdens de les worden er behoorlijk wat calorieën 

verbrand, alleen merk je dat nauwelijks, omdat het een echte fun 

les is.  

Al na een paar weken merk je verbetering bij je taille en dijbenen. 

Deelname is gratis. 

Uiteraard is er een Zumba instructrice(s) die de Workouts 

verzorgen. 
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Ook iedere zaterdag in de zomervakantie “8 juli t/m 
19 augustus” maar dan van 17:00 uur t/m 20:00 uur 

Food en Music. 
 
Wat houdt dit in ?  Food en Music zegt het eigenlijk al, een fijn stukje muziek en daarbij lekker eten. 
Klinkt goed toch, dus kom gezellig langs om te luisteren en te proeven. 
 
De volgende bandjes komen optreden : 
 
8 juli  
MUSIC : Mike Vos & Marco Diamontatos (Akoestisch duo) 
    & 
FOOD : Hou de website en de advertenties bij de kantine in de gaten. 
 
15 juli  
MUSIC :Umbrella Brothers (Ska en andere vrolijke muziek), 
    & 
FOOD : Hou de website en de advertenties bij de kantine in de gaten. 
 
22 juli  
MUSIC :Ter Plekke (Akoestisch duo), 
     & 
FOOD : Hou de website en de advertenties bij de kantine in de gaten. 
 
29 juli  
MUSIC :Jan Visser en Marcel Rozenberg (Akoestisch duo), 
    & 
FOOD : Hou de website en de advertenties bij de kantine in de gaten. 
 
5 augustus  
MUSIC :JoIn & Polleke (Akoestische Pop/Rock/Blues), 
    & 
FOOD : Hou de website en de advertenties bij de kantine in de gaten. 
 
12 augustus  
MUSIC :  Los Rancheros (Rock met een sausje van Country), 
    & 
FOOD : Hou de website en de advertenties bij de kantine in de gaten. 
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Voetbal toernooi 5 tegen 5 
8 juli 2017 (13h - 16h) 

 

Aanmelden per team van minimaal 5 personen (1 keeper 
en 4 spelers) (Max 5 teams) 

 
De speeltijd : 2x6 min met 3 min rust. 

 
Terrein : Speelveld voor de kantine. 

 
Vervanging : Doorlopende wissels. 

 
Buitenspel : Geen buitenspel. 

 
Gele/rode kaart : N.v.t. eventueel tijdstraf. 

 
Puntentelling : Standaard. 

 
Strafschop : Geen strafschop 

 
Doeltrap : Intrap of indribbelen. 

 
Zijlijn : Intrap of indribbelen. 

 
Vrije trap : Altijd in-direct. 

 
FAIRPLAY 

 
Aanmelden bij Marco Grothues of via mail : 

voorzitter2@5sluizen.nl 
 

 

mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
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Rommelmarkt 

Zaterdag 15-07-2017 
 

 

 

Van 13:00 uur tot 16:30 uur. 

Vanaf 12:30 kun u uw spullen neerzetten en 

vanaf 16:00 tot 17:00 is de C.V.V. open. 

 

Wel even aanmelden bij :  
 

 

voorzitter2@5sluizen.nl of  
lever een briefje met uw naam en tuinnummer in bij het 

barpersoneel t.a.v. Marco Grothues. 
 
 

 

U dient zelf voor een kraam, tafel of kleedje te zorgen. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
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Flippertoernooi en gamen 

29 juli 2017 (13 uur tot 17 uur) 

 

Vandaag worden er 2 
Flipperkasten “de teenage 

mutant ninja turtles  en jurassic 
park” gebracht hierop gaan we 

het flippertoernooi spelen. 
 

Tevens wordt er een Arcade kast met 60 classic games 
zoals Pac Man en Donkey Kong en nog veel meer gebracht 

ook een tv met spelconsole, Nintendo zapper Duck Hunt. 
Genoeg te doen dus 

 
Het wedstrijd programma en de tussenstanden 

zijn te zien via de beamer. 
 

Uit uiteraard zijn er 3 medailles voor 
de eerste, tweede en derde plaats. 

 
 

Inschrijven a €2,- p.p. voor het 
flippertoernooi kan op de dag zelf bij 

Marco Grothues. 
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Zondag 6 augustus 

 

Inschrijven tussen 12:00 

uur en 12:45 uur. 

Inschrijfgeld €5,- 

 
 
 
 
 

 
Aanvang 
toernooi 
13:00uur 
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Op zondag 13 
augustus 
organiseren wij een 
wijnproeverij in de 
kantine van ons 
verenigingsgebouw. 
Wij willen u graag 
diverse wijnen laten 
proeven.  
Deelname kost €7,50 p.p. dit is inclusief water, 
stokbrood , kaas en andere lekkernijen. 
Meld u snel aan want het maximale aantal 
deelnemers is +/- 40 personen.  
Aanmelden via e-mail voorzitter2@5sluizen.nl  
Kantine open 13:30uur  
Aanvang wijnproeverij 14:00uur. 
We gaan onder leiding van Marina en Marcel van 
Dijk een tiental wijnen proeven die representatief 
zijn voor hun herkomstgebied.  
Zij gaan bijzondere, onbekende en lekkere 
betaalbare wijnen delen met u. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter2@5sluizen.nl
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20:00 uur tot 00:00 uur     19 augustus 2017 

LET’s BUZZ 
Let’s Buzz begon in 2010 als een tribute band met een mix 
van blues en rockabilly. 
In augustus van hetzelfde jaar namen zij hun debuut album 
"Plays the Paladins" en op 4 september, de officiële release 
party, was het album uitverkocht. 

 

Aangemoedigd 
door het 
enthousiaste 
publiek, is de band 
bezig met het 
schrijven van eigen 
werk dat binnenkort 
zal verschijnen. 

 

BEZETTING: 
Martin van der Moer - zang, gitaar 
Serge van der Kuil -  contrabas, zang 
Marcel Gootjes – drums 
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De winnaar van de fotowedstrijd 2016/2017. 

De winnaar is geworden MAX VERWAAL met de 

volgende foto : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX veel plezier met de gewonnen VVV-Bonnen en bedankt 

voor het meedoen.  
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ZATERDAG 30 september 2017 VRIJRIJDEN 
                    

Op deze dag wordt u in de 
gelegenheid gesteld om uw 
spullen van uw tuin te halen 
zonder dat u een rijontheffing 
nodig heeft. 
 

Denkt u er wel aan dat uw auto niet geparkeerd mag 
blijven staan op het complex dus na het inladen weer 
op de parkeerplaats parkeren AUB 
en 

denk aan de snelheid.. 
 

 

 

 

 


