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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 

 

2
e
 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 
 

Algemeen Bestuurslid B. Tebrugge 

 

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.   
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Bestuursmededelingen 
 

Bestuurszitting, elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. 
 
Volgende zittingen :  
 
2 December, 
6 Januari 2018 tevens nieuwjaarsreceptie, 
3 Februari 2018, 
3 Maart 2018, 
7 April 2018. 
 
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: 010-4730221Lekkages en schades aan de watermeterput en schades ontstaan door 

onachtzaamheid (bevriezing) zijn hierbij niet inbegrepen en moeten door de tuinder zelf betaald 

worden. 
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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 

 

 

Nieuwe tuinders t/m 9-10-2017 
 

Tuin 64   H. van Kempen 

Tuin 71   S. in ‘t Hout 
Tuin 88   H. Amiry 

Tuin 92   R.P. Meijndert 

Tuin 199   M.C. Vredebregt 
Tuin 222   H. Malkoc 

Tuin 249      A.E. Hoogendijk 

Tuin 280   J.E. Mackenbach 
Tuin 320   L. Krowinkel 

Tuin 378   B.C. Vuik 

Tuin 399   J. van den Bogert 
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6 januari 2018 

Van 14:00 uur tot 16:00 uur 
 

 

 

 

 

Openingstijden CVV 

 
 

Iedere zaterdag 

van 10:00 tot 12:00 uur  
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Vervangen Hoofdafsluiter in waterput. 
 

Beste tuinders, 

 

De aannemer heeft aangegeven in de eerste week van december 

2017 te starten met de vervanging van de hoofdafsluiters in de 

waterputten.  

 

De tuinders die de akkoordverklaring hebben ondertekend en 

ingeleverd verzoek ik, in die gevallen waar dit nodig is het tuinhek 

en de watermeterput van het slot te halen zodat de aannemer vrij 

toegang heeft tot de tuin. 

 

Tuinders die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit nog doen 

zolang het project loopt. Formulieren zijn hiervoor beschikbaar in 

de kantine. Ook kunt u een email sturen naar 

voorzitter@5sluizen.nl waarin u aangeeft akkoord te gaan met de 

vervanging van de hoofdafsluiter tegen de afgesproken 

voorwaarden. Als de werkzaamheden door de aannemer is 

afgerond kan niet meer worden aangemeld en gelden de prijzen 

voor een individuele vervanging. 

 

Kosten voor vervanging, 

 

Collectief € 65,00 excl. BTW 

Individueel € 152,15 excl. BTW. 

 

 

 

Het bestuur. 
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In memoriam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar nieuwe bestuursleden 

 

Op 13 oktober  j.l. is op 76  jarige leeftijd overleden ons lid 

 
Pieter Leendert Sla 

 ~ Piet ~ 
 

 

Tuin 20 

 

 

 

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

 

Op 73  jarige leeftijd is overleden ons (ex)lid 

 
Wilhelmus Gerardus Petrus Lipman 

 ~ Wim ~ 
 

 

Voorheen Tuin 187 

 

 

 

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

 

Op 16 oktober  j.l. is op 83  jarige leeftijd overleden ons lid 

 
Sirach Theodorus Cornelis van der Reijken 

 ~ Sier ~ 
 

 

Tuin 289 

 

 

 

Namens het bestuur wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen verwerken. 
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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 
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ZATERDAG 
9 december 2017 

KERST 
 

 

 

 

 

 

Aanvang : 20:00 uur 

De kantine is open  

vanaf 19:15 uur        
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KERSTKLAVERJASSEN 
 

 

Op zaterdagavond 
16-12-2017 

is er in ons verenigingsgebouw 
een kerstklaverjassentoernooi. 

 
Heeft u interesse? 

Meldt u zich dan aan 
bij Lia Sliedrecht (tuin 69), 

Cathie Kouwenhoven (tuin 97) 
of via het mailadres 

voorzitter2@5sluizen.nl 
 
 
 

Inschrijfgeld 
€ 8,00 per koppel 

 
Aanwezig 19:30 uur, 
aanvang 20:00 uur. 
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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 
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Ons tuinencomplex in de stille en koude periode: 

 
Om deze periode zo goed mogelijk door te komen zonder calamiteiten willen wij u toch een aantal tips geven 

die ongemakken en vervelende ervaringen zouden kunnen voorkomen. Voor de meeste tuinders een bekend 

gegeven maar voor de nieuwe tuinders best de moeite waard om dit eens aandachtig door te nemen. 

 
- Maak u huisje doorzichtig (geen gesloten gordijnen). 

 

- Knip uw heg op de voorgeschreven hoogte. 

 

- Haal de waardevolle spullen weg. 

 

- Geen drank en etenswaren in het huisje. 

 

- Verstop de branders van uw gasstel. 

 

- Sluit alles goed af. 

 

- Sluit water af en blaas de leidingen door. 

 

- Ga geregeld kijken 

 

- Merk uw achtergebleven spullen.(met postcode) 

 

- Haal brandbare stoffen weg 

 

- Gebruik goed hang en sluitwerk. 

 

www.keyexpert.nl   

N.Kreuk B.V. 

Dag en nacht service  

Sloten- en glasservice 

010 - 453 0000 
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Watermeterstand 

 

Vergeet niet uw watermeterstand aan het 
bestuur door te geven dit kan d.m.v. de 
watermeterkaart in te vullen en bij het 
verenigingsgebouw in de brievenbus te 
gooien en/of te mailen naar 
penningmeester@5sluizen.nl  
en een cc naar  
secretaris@5sluizen.nl 

 

Voor 30 november. 
 

 

 
Indien u niet voor de 
genoemde datum uw 

watermeterstand aan de 
penningmeester heeft 

doorgegeven, dan wordt dit 
door een particulier namens 
de vereniging uitgevoerd. De 
kosten hiervoor zijn €20,00. 
Deze kosten worden bij u in 

rekening gebracht. 


