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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/ABC 
verzekeringen@5sluizen.nl  
abc@5sluizen.nl 

Andrew Hoogendijk Taxatiecommissie taxatie@5sluizen.nl 

Filiz Ozarda Kantine / Activiteiten kantine@5sluizen.nl 

 
E.H.B.O.posten:  
Tuin 176  
Tuin  238 telefoon 06-14691316 
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Bestuursmededelingen 
 

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

 
Volgende zittingen in 2019 zijn:  
 
6 juli; 
3 augustus; 
7 september; 
5 oktober; 
2 november en 
7 december. 
 

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 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:verzekeringen@5sluizen.nl
mailto:verzekeringen@5sluizen.nl
http://schiedam.cylex-bedrijvengids.nl/
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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 3  W. Khalid 

Tuin 157 C. Nab 

Tuin 190 H. Karamuk 

Tuin 218 R. Vlasveld 

Tuin 230 C.S.E. Schaper 

Tuin 244 B. Ouborg 

Tuin 298 E.E. Hoeve 

Tuin 309 R. Zsdunczyk 

Tuin 355 D.C. de Wit 
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Openingstijden CVV 

 

Iedere zaterdag van 

10:00 tot 12:00 uur  en 

ook iedere woensdag  

van 14:00 tot 16:00 uur. 

 

 
 

 
 

 

Zomer-activiteitenkalender 2019 
 

Hou de website in de gaten of onze 
facebookpagina voor de exacte tijden, spelregels 

en inschrijvingen t.b.v. de zomeractiviteiten,. 
 

Website : www.5sluizen.nl 
 

Facebook : Ga naar facebook en zoek naar 
“Volkstuinvereniging Vijfsluizen Schiedam” 

Hierop vindt u informatie betreft activiteiten en diverse andere 
mededelingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.5sluizen.nl/
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Beste tuinders, 
 

Wat gaat de tijd toch snel. 

Zo ben in december en januari al bezig met de voorbereidingen 

voor het nieuwe winkelseizoen en nu ik dit berichtje schrijf zijn de 

drie eerste maanden na de opening van de tuinwinkel alweer 

voorbij. 

Alle medewerkers van de winkel hebben zich voor 100% ingezet 

om jullie te voorzien van de aanbieding tuinaarde ,groenteplantjes 

en niet te vergeten de moederdag aanbieding en de zomerplanten. 

Ik weet niet of jullie weleens naar de grote tuinverbouwing op 

SBS6  kijken zo niet dan wil ik jullie doorgeven dat onze 

leverancier van tuinaarde/potgrond e.d.in dit programma de aarde 

levert. 

Helaas hebben wij in april afscheid moeten nemen van Aad Meijer 

die ons een aantal jaren heeft geholpen in de winkel. 

Ik wil  nog even onder jullie aandacht brengen dat er in de winkel 

gasslang en drukregelaars te koop zijn. 

Verder hebben wij in voorraad: stoepbanden/tegels 30x30/tegels 

15x30/brekerszand/worteldoek/boompalen. 

Mochten er vragen zijn over andere producten kom gerust eens 

langs in de winkel misschien kunnen wij helpen. 

Ik wens iedereen een heel zonnig en warm seizoen. 
                                                                               

     Vriendelijke groet 

Peter van Sliedregt 

tuinwinkel@5sluizen.nl 
 

 

 

mailto:tuinwinkel@5sluizen.nl
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3 zaterdagen in de zomervakantie 
 “20 juli, 10 augustus en 24 augustus”  

is er Food en Music.  
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Marathon Bingo 

Zaterdag 27 juli 2019 
Aanvang 14.00 uur inclusief 

avondeten 
Hoe werkt het? 

 

U koopt vooraf een voucher. Op deze voucher staat wat u heeft gekocht.  

Op zaterdag 27 juli neemt u uw voucher mee en wisselt deze in voor uw boekjes en de eventueel aangeschafte 

extra rondes. 

 

Op zaterdag 27 juli kunt u geen boekjes meer kopen. 
 

Voorverkoop data: 

 

1. Verkoop vouchers in de kantine 

Datum Tijd 

Zaterdag 25 mei  (klaverjas) Van 19.00 uur tot 19.30 uur 

Zaterdag 1 juni (bestuurszitting) Van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag 8 juni ( klaverjas) Van 19.00 uur tot 19.30 uur 

Zaterdag 22 juni (klaverjas) Van 19.00 uur tot 19.30 uur 

Zaterdag 6 juli ( bestuurszitting) Van 10.00 uur tot 11.00 uur 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op deze dagen naar de kantine te komen?  

Neem dan contact op via klaverbingo@gmail.com. Alleen via deze manier communiceren aub. 

Dan is er altijd een mouw aan te passen.  

 

Zaterdag 27 juli is de kantine geopend vanaf 13.00 uur 

mailto:klaverbingo@gmail.com
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Zaterdag 3 augustus  
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Zaterdag 17 augustus  
 

Spelletjes middag 
 
  

 

+ 
 
 

en 
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31 augustus 
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Vuurtje stoken op je tuin? 

 

Veel mensen vinden het reuze gezellig. Toch kunnen mede-tuinders last 

hebben van de rook van jouw barbecue of houtvuur. In Schiedam is het 

volgens de Algemene Plaatselijke Verordening niet verboden om vuur te 

stoken in je eigen tuin, maar wel om overlast te veroorzaken. Met een paar 

simpele maatregelen kun je die overlast beperken.  

Regels voor vuurtjes in de tuin 

 Stook nooit geïmpregneerd of geverfd hout, daarbij komen 

schadelijke stoffen vrij. Het is daarom ook verboden om bewerkt 

hout te verbranden.  

 Gebruik altijd schoon hout dat goed gedroogd is. Vochtig hout 

verbrandt onvolledig, waardoor veel ongezonde stoffen vrijkomen. 

 Stook geen afval of snoeihout. 

 Open vuur is verboden. Gebruik een korf of een speciale houtkachel. 

Houd het fijn voor de buren 

Jouw buren zijn misschien minder blij met je houtvuur of barbecue. 

Sommige mensen vinden rook gewoon onprettig, anderen hebben 

gevoelige luchtwegen, astma of andere longziekten. Zij kunnen veel last 

hebben van jouw tuinplezier. 

Ervaar je overlast? 

Heb jij last van de vuurtjes die gestookt worden, ga dan eerst zelf in 

gesprek met de vuurstoker. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een 

klacht indienen bij het bestuur.  

Geef je overlast? 

Als het bestuur meldingen krijgt mbt overlast door onjuist stoken, zal het 

bestuur dit behandelen als overlast veroorzaken voor je mede-tuinders. Dit 

kan na schriftelijke aanzeggingen leiden tot een royement. 
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In Memoriam 

 

 

 

 

 

 

 
 


