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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

1e Voorzitter

voorzitter@5sluizen.nl

Marco Grothues

2e Voorzitter

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

werkuren@5sluizen.nl

Peter van Essen

Tuinuitgifte

tuinuitgifte@5sluizen.nl

Fatima Ergin

Verzekeringen

verzekeringen@5sluizen.nl
(0684286117)

Peter Meijer

Advies beheer complex bouw en
abc@5sluizen.nl
taxatie

Henny Krijnen

Kantine

kantine@5sluizen.nl

Fatima van de verzekeringen is 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 in 2018 zijn:
7 juli,
4 augustus,
1 september,
6 oktober en
3 november.
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.
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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

Tuin 7
Tuin 21
Tuin 23
Tuin 34
Tuin 55
Tuin 73
Tuin 128
Tuin 178
Tuin 189
Tuin 205
Tuin 209
Tuin 272
Tuin 289
Tuin 333
Tuin 337
Tuin 338
Tuin 375
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F. Topal
M. Bircan
A. Softa
K. Nadir
B. Borkent
G. de Bruin
O. Karabina
J.S. Meijer
W. Darius
B. Beukers
O. Kayalik
C.C. Uyttebroek
J.H.C. de Roode
F.H. Boogaars
D. Abdullah
R.L.W. Nouwens
E.C.A. van ‘t Veer

Mededelingen
Beste Tuinders,
De verbouwing van de kantine is gereed. Heel fijn dat we weer activiteiten kunnen organiseren.
Net als vorig jaar, gaan we dit jaar weer wekelijks
koppel-klaverjassen tot de zomervakantie. Tijdens de
klaverjasavonden is de kantine geopend van 19:30 tot
00:00 uur op de volgende zaterdagen : 9, 16, 23, 30 juni
en op 7 juli.
Inloop: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Inschrijfgeld: € 8,00 per koppel
Elk koppel ontvangt een leuke prijs bij einde competitie!
Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan bij:
Lia Sliedrecht (Tuin 69)
Cathy Kouwenhoven (tuin 97)
Of via de email voorzitter2@5sluizen.nl
Hou je niet van klaverjassen, maar wil je gezellig een drankje doen aan de bar, een potje darten of een spelletje
spelen op onze splinternieuwe Retro-Gameconsole? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!
Wij verzorgen graag uw consumpties. Per klaverjas-tafel en aan de bar, zullen wij jullie voorzien van een
bordje kaas en worst. Heb je trek in een lekkere schotel gefrituurde mini-snacks van 36 stuks? Dan kun je deze
bestellen voor slechts 4 euro.
Namens de kantine- en activiteitenvrijwilligers,
Henny Krijnen

Openingstijden CVV
Iedere zaterdag
van 10:00 tot 12:00 uur
en
iedere woensdag
van 14:00 tot 16:00 uur
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Ingekomen post / Oproep
Beste mede-tuinders op Vijfsluizen,

Kom in de tuin!
Helemaal op de punt van het volkstuinencomplex tuinieren wij al vijf jaar. Een groot stuk grond, waar we
groente verbouwen voor de voedselbank Schiedam.
Wij: dat zijn de vrijwilligers bij de stichting stadstuinieren voedselbank Schiedam (SSVS).
We zijn elke dinsdag- en donderdagmorgen aan het werk op de tuin. In de zomer zijn we er vaak ook nog op
andere dagen. Het is behoorlijk hard werken, maar we doen ons werk met heel veel plezier en hebben ook veel
succes. Vorig jaar hebben we heel veel verschillende groentes naar de voedselbank kunnen brengen:
sperziebonen, snijbonen, sla, andijvie, pompoen, prei, uien, aardappelen, boerenkool, spruiten etc.
Vorig jaar hebben we ook een tuin gehuurd op Vijfsluizen, zodat we de beschikking hebben over stromend
water en een plek om koffie te drinken (en soms te schuilen voor de regen).
Wij nodigen u van harte uit om eens te komen kijken als we op de tuin zijn.

Word vrijwilliger! Kom helpen in de tuin!
We zouden heel blij zijn met nieuwe vrijwilligers!

Wie wordt tuinman op ons huisje?
De tuin bij ons huisje moet natuurlijk ook onderhouden worden. Wie zou er zin hebben om dat voor ons te
doen? Dat hoeft natuurlijk niet op dinsdag of donderdag. En het gebruik van het huisje hoort er dan natuurlijk
ook bij.
Kom langs of bel Gert Rijnberk, 06 30 16 27 10 of Joke Gaasbeek 06 502 64 289
Kijk ook op www.voedselbanktuinierenschiedam.nl of Facebook
Stadsblad en AD
Voedselbanktuinen zoeken vrijwilligers
Al vijf jaar verbouwt een grote groep vrijwilligers op drie plaatsen in Schiedam groente voor de voedselbank.
De groenten zijn een welkome aanvulling op de pakketten van de voedselbank. De vrijwilligers hebben veel
plezier in hun werk en zijn trots op de resultaten.
Voor alle drie locaties zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vele handen maken licht werk!
De tuinen bevinden zich op Landvreugd, Sweelincksingel, het Wibautplein en volkstuinencomplex Vijfsluizen.
Op landvreugd en Vijfsluizen wordt er op dinsdag- en donderdagmorgen gewerkt, op het Wibautplein op
maandag- en woensdagmorgen.
Kijk op de website www.voedselbanktuinierenschiedam.nl of op facebook of kom gewoon eens langs om een
kijkje te nemen.
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Het wordt een gigantisch feest met veel muziek vanaf 13h t/m +/- 23:30h,
een rommelmarkt en een kidscorner vanaf 13h t/m 17h.

Hou dus zaterdag
18 augustus vrij in
uw agenda.
Voor een kraam op de rommelmarkt moet u zich wel
inschrijven dit kan via een E-mail aan
voorzitter2@5sluizen.nl .
Ook willen we graag willen weten of u op deze dag ook aanwezig bent op het
feest, dit i.v.m. het verkrijgen van gratis consumpties. We willen ieder
tuinnummer een x-aantal consumpties geven dus ook graag een e-mail aan
kantine@5sluizen.nl met in de cc voorzitter@5sluizen.nl en
voorzitter2@5sluizen.nl . U kunt zich aanmelden voor het feest t/m 28 juli en
vervolgens van 1 augustus t/m 15 augustus tijdens de openingstijden van de
kantine uw gratis drankmunten ophalen.
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Activiteiten kalender 2018

Dit jaar is er weer iedere woensdagmiddag
18, 25 juli en1, 8,
15, 22 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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3 zaterdagen in de zomervakantie “14 juli,
4 augustus en 25 augustus” is er van
17:00 uur t/m 20:00 uur Food en Music.
Wat houdt dit in ? De naam 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.
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Op de zaterdagen in de zomervakantie “14 juli
t/m 11 augustus” is het 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 die de Workouts verzorgt.
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Voetbal toernooi 5 tegen 5
21 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
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Zaterdag 21-07-2018

Vandaag alleen Hollandse muziek.

Kom gezellig wat drinken en er mag
gedanst worden.

Einde 00:00 uur, kantine sluit om 00:30 uur.
15
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Zaterdag 11 augustus

Inschrijven tussen 12:00
uur en 12:45 uur.
Inschrijfgeld €5,-

Aanvang
toernooi
13:00uur
17

We gaan weer lekker wat biertjes
proeven
We maken van de kantine een
proeflokaal en kom erachter welk bier
het beste bij jou past.
Voor deze activiteit is het nodig om u in te schrijven.
Het inschrijven kan tot en met 5 augustus en vol=vol
(max 40 deelnemers)
Inschrijven kan door een mailtje te
sturen naar: voorzitter2@5sluizen.nl
met daarin uw naam en
tuinnummer. Het inschrijfgeld is
€10,- p/p graag vooraf betalen aan
Marco Grothues.
De bierproeverij start om 14:00 uur en duurt ongeveer 3 uur.
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SNACKBAR
Ook dit jaar is de
woensdagavond weer “snackavond”
tijdens de zomervakantie. Kom lekker
genieten van de heerlijke snacks onder
het genot van een drankje en
gezelligheid. Er wordt gebakken op de
woensdagen 18 en 25 juli en 1, 8, 15 en
22 augustus van 17:00 uur tot 19:00 uur.
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