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Bestuurssamenstelling : 

 
Alle post naar:  Postbus 4014,  3102 GA Schiedam. 
 
Verenigingsgebouw  4732572 Schiedamsedijk 10,  3117 HA Schiedam. 
 
Email versturen aan bestuursleden: 
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris toevoegen 
(secretaris@5sluizen.nl). Hij 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. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: 
  
Naam Functie Email 

John Maris Voorzitter voorzitter@5sluizen.nl 

Marco Grothues 2e Voorzitter / Nieuwsbrief voorzitter2@5sluizen.nl 

Ben Tebrugge Secretaris secretaris@5sluizen.nl 

Piet van der Minnen 1e Penningmeester penningmeester@5sluizen.nl 

John Maris 2e Penningmeester penningmeester2@5sluizen.nl 

John Greeven Werkuren / Beheer gebouwen werkuren@5sluizen.nl 

Peter van Essen Tuinuitgifte / 2e Secretaris tuinuitgifte@5sluizen.nl 

Henny Krijnen Verzekeringen 
verzekeringen@5sluizen.nl (06-
84286117) 

Andrew Hoogendijk Taxatiecommissie taxatie@5sluizen.nl 

Filiz Ozarda Kantine / Activiteiten kantine@5sluizen.nl 

 
E.H.B.O.post Tuinen:  176 en 238.   
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Bestuursmededelingen 
 

Bestuurszitting, elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. 
 
Volgende zittingen in 2019/2020 zijn:  
 
7 december; 
4 januari, tevens nieuwjaarsreceptie; 
1 februari. 
 
De nieuwsbrief 
Heeft u als tuinder er behoefte aan om een stukje te schrijven voor 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 verantwoordelijkheid van de 
redactie. 
 
Wat te doen bij inbraak/schade: 
Mocht er in uw tuinhuis ingebroken zijn, dan dient u hier ten allen tijde aangifte van te doen bij de 
politie. Uw aangifte en schadeformulier (schadeformulier te downloaden vanaf de site, onder het 
kopje bestuur, verzekeringen) kunt u dan  mailen naar verzekeringen@5sluizen.nl. Zodra uw aangifte 
en schadeformulier door ons zijn ontvangen, wordt het schadeformulier door H.Krijnen namens het 
bestuur voor gezien ondertekend en opgestuurd naar  Zicht BV. 
Schadeformulieren die Zicht BV ontvangt ZONDER handtekening van H.Krijnen 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. 

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. 

 
 

Elke tuinder wordt geacht om zijn of haar tuin te voorzien van het tuinnummer op een 
zichtbare plek nabij de ingang van de tuin. 

Dit is een dringend verzoek vanuit het bestuur, zo kan bij een calamiteit ed. direct gezien 
worden welke tuin het betreft. 

Bij voorkeur uitgevoerd in de kleur zwart met witte cijfers 
Het tuinnummer graag aanbrengen voor 1 April 2020 
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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 u door omstandigheden zelf 
niet in staat de werkzaamheden 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 op 

 
Tuin 71  C. Boer 

Tuin 106  G. Aykan-Cirikli 
Tuin 119  G.G. Mehmed 

Tuin 133  H. Koc 
Tuin 208  K. Jekabsone 

Tuin 212  M. Mol 
Tuin 282  K. El Aissati 

Tuin 284  S. Hoogerwerf 
Tuin 285  E. Begic 
Tuin 286  A. Kalika 

Tuin 291  R.D. van Kapel 
Tuin 310  S. van den Berg 

Tuin 332  J.W.D. Roozeboom 
Tuin 335  M.A. Barakat 

Tuin 342  D. Tosun 
Tuin 389  A. Sertkaya 
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Openingstijden CVV 

 

 
 

Iedere zaterdag van 
10:00 tot 12:00 uur 

 
 

 
 

Vrijwilligers gezocht! 
 

Tuinwinkel 
Peter van Sliedregt heeft besloten om na vele jaren te stoppen als commissievoorzitter van de tuinwinkel. Hij 

gaat de komende jaren genieten van zijn vrije tijd op zijn volkstuin. Het bestuur is Peter zeer dankbaar voor de 
inzet die hij heeft gepleegd voor de tuinwinkel. 

 
Om de tuinwinkel te behouden, zijn wij op zoek naar een opvolger van Peter. De commissievoorzitter is 

verantwoordelijk voor de inkoop, verkoop en de financiële kas. Daarnaast stuurt de commissievoorzitter het 
team van vrijwilligers van de tuinwinkel aan. Heeft u belangstelling om Peter op te volgen?  Stuur dan een 

email met uw motivatie aan voorzitter@5sluizen.nl 
 

 
Kantine & Activiteiten 

In het afgelopen jaar is de kantine beperkt open geweest. In het begin van het jaar hebben wij een oproep 
geplaatst voor barvrijwilligers en aan het begin van het seizoen hebben wij een oproep geplaatst voor 

vrijwilligers bij activiteiten.  Het aantal aanmeldingen was te klein om een volwaardig seizoen te kunnen 
draaien. Lopende het seizoen heeft zich gelukkig een aantal vrijwilligers zich opgegeven om achter de bar te 

staan. Aan de andere kant hebben ook een aantal vrijwilligers aangegeven na dit seizoen te stoppen. Het bestuur 
bedankt Sjaak, Martine, Jolanda en Henny voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

 
Voor het komende jaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die achter de bar willen staan, maar ook vrijwilligers 
die willen meedenken over activiteiten en vrijwilligers die helpen bij activiteiten.  Heeft u hier belangstelling 

voor? Stuur dan een email met uw motivatie aan voorzitter@5sluizen.nl 
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Beste tuinders, 
 
Na 11 jaar met veel plezier de beheerder van de tuinwinkel te zijn 

geweest moet ik jullie nu helaas meedelen dat ik  door 
gezondheidsproblemen er met ingang van 1 oktober 2019 mee 

gestopt ben. 
  

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het vertrouwen en wens 
jullie het allerbeste toe. 

 
 Vriendelijke groet, 
Peter van Sliedregt 

Peter, 
namens het bestuur enorm 

bedankt voor je inzet 
de afgelopen 

11 jaar. 
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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 

 


