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Bijzondere tijden 
 
Wie begin maart had voorspeld dat er regels zouden komen om afstand van elkaar te houden, dat wij 
opgelegd zouden krijgen met hoeveel personen je op de tuin mag zijn, de kantine gesloten zou 
worden of dat zelfs het gehele complex verboden gebied dreigde te worden, zou voor gek verklaard 
zijn. En toch overkwam het ons. 
 
U heeft het gemerkt aan de hoeveelheid nieuws-updates die u heeft ontvangen in de afgelopen 
maanden en de nieuwe regels waar u telkens mee te maken kreeg en het bestuur heeft het gemerkt 
aan de enorme hoeveelheid vragen die wij ontvingen. Daar waar we normaal gesproken enkele mails 
in de week beantwoorden, staat de teller van uitgaande mails en antwoorden op vragen ondertussen 
op ruim 500 stuks. Ook merkten wij het aan het enorme aantal inschrijvingen van nieuwe leden. De 
vakanties lopen gevaar, dus is een tuinhuis schijnbaar een mooi alternatief. In april schreven we bijna 
evenveel nieuwe leden in als dat we normaal gesproken per jaar doen. Daarom hebben wij besloten 
tot een ledenstop.  
 
Ook merkten wij het aan de enorme afvalstroom die werd aangeboden bij het CVV.  Daarom is het 
CVV in plaats van 2 dagen per week 5 dagen per week open gegaan. Zo konden we én de 1.5 meter 
waarborgen én konden we de afvalstroom beter verwerken. In de laatste 3 maanden hebben wij 
meer afval afgevoerd dan dat we normaal gesproken in 6 maanden doen. 
  
In juni zijn de regels gelukkig weer wat versoepeld. Het “normale” tuinleven is weer begonnen. De 
tuinwinkel is weer geopend en voorzichtig worden er weer kleinschalige activiteiten georganiseerd 
vanuit de kantine/activiteiten-commissie. 
 
Niemand weet wat de toekomst zal brengen, maar ondanks dat, wenst het bestuur u een heel fijn 
tuinseizoen toe!   
 

Ledenvergadering 
 
Door de coronamaatregelen is de ledenvergadering van 26 maart 2020 niet doorgegaan. Het 
verenigingsgebouw moest tenslotte gesloten worden voor publieke toegang. Het bestuur heeft 
overwogen om de ledenvergadering digitaal te doen, maar daar zagen we te veel problemen bij 
verschijnen. Wij vinden het van belang dat alle leden de mogelijkheid krijgen mee te doen en onze 
inschatting was dat een deel van de tuinders niet mee zou kunnen doen bij een digitale vergadering. 
 
Officieel moeten wij binnen 6 maanden, na het sluiten van het boekjaar, de ledenvergadering 
houden. Dat is niet gelukt. Onder bijzondere omstandigheden mogen wij de ledenvergadering 3 extra 
maanden uitstellen. Dit had betekend dat wij voor 1 juli deze vergadering moesten organiseren. Deze 
regel heeft het bestuur bewust overtreden. Wij hechten er belang aan dat elke tuinder bij een 
ledenvergadering aanwezig kan zijn én dat zij die mee willen vergaderen dit veilig kunnen doen, 
zonder gezondheidsrisico’s. Eind juni konden we de kantine wel gebruiken, maar dan slechts met 
een beperkt aantal leden. 
 
We wachten de nieuwe regels per 1 september af en hopen dat we dan voor 1 oktober als nog de 
ledenvergadering kunnen laten plaatsvinden. Wij houden u hier van op de hoogte.  
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Zaterdag 18 juli 

  

Kinderen (14:00-16:00): Goochelaar Roman geeft een geweldige 

goochelshow, een workshop goochelen en deelt suikerspinnen uit. Wij zorgen 

voor drinken en een ijsje voor de kinderen. Deze activiteit is geschikt voor 

kinderen van 5 tot 15 jaar. De toegang is gratis. 

Volwassenen (16:00-18:00): Zomerterras. Kom gezellig een drankje 

doen op het zomerterras. Wij verzorgen de hapjes (ook halal). 

 

 

 

 

Zaterdag 25 juli 

 

Kinderen (14:00-16:00): Knutselmiddag en pannenkoeken eten. Alle 

kinderen van het complex zijn welkom om te komen knutselen. De 

“knutseljuffen” hebben leuke knutselwerkjes voor alle leeftijden. 

Tussendoor eten de kinderen lekkere pannenkoeken. Deelname is gratis. 

Volwassenen (16:00-18:00): Zomerterras met pannenkoeken. Kom 

gezellig wat drinken en geniet van de heerlijke (gratis) pannenkoeken. Het 

terras wordt voorzien van achtergrond muziek. 

 

 

 

Zaterdag 1 augustus 

 

Kinderen en Volwassenen (14:00-18:00): Speurtocht en snackbar. De 

juiste route vinden, opdrachten uitvoeren en puzzels oplossen. Tijdens de 

speurtocht vind je allerlei aanwijzingen die je helpen om zo veel mogelijk 

punten te verdienen. Wie wordt de grote speurneus? Deze speurtocht is 

geschikt voor jong en oud. Kinderen die kunnen lezen kunnen het 

zelfstandig doen, maar ook samen met hun ouders. De moeilijkheidsgraad 

van aanwijzingen en opdrachten zijn afhankelijk van de samenstelling van 

het groepje. Aanmelden via de website is verplicht! De snackbar (ook 

halal) is geopend van 14:00 tot 18:00 uur. 
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Zaterdag 8 augustus 

 

Kinderen (13:00-18:00): Waterpret (onder voorbehoud). Bij mooi 

weer kunnen de kinderen spelen op de waterglijbanen, de zwembadjes en 

het waterpaleis. Neem je waterpistolen mee! Let op: er is toezicht, maar let 

ook op uw eigen en elkaars kinderen! 

Volwassenen (14:00-18:00): Zomerterras en snackbar. Kom gezellig 

wat drinken. Het terras wordt voorzien van achtergrond muziek. Let op: 

alcoholgebruik uitsluitend op het zomerterras en in de kantine en niet bij 

de waterspeelplaats! De snackbar (ook halal) is geopend van 14:00 tot 18:00 uur. 

 

 

Zaterdag 15 augustus 

 

Kinderen en volwassenen (14:00-18:00): Spellenmiddag en snackbar. Speel in 

duo’s spellen in competitievorm. Wie zijn de beste denkers en sporters? Deze activiteit 

is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. De snackbar (ook halal) is geopend van 14:00-

18:00 uur. Aanmelden voor de spellenmiddag via de website is verplicht! 

 

 

 

 

Zaterdag 22 augustus 

 

Kinderen en volwassenen (16:00-20:00): Food en 

Music. Heerlijk genieten van livemuziek en een 

overheerlijke maaltijd. Het menu wordt later bekend 

gemaakt. Let op: Reserveren via de website is verplicht en 

het aantal deelnemers is beperkt! 

 

 

 

Zaterdag 29 augustus 

 

Kinderen (14:00-16:00): Clown Miepie. Een leuke show vol theater, 

ballonspeeltjes en aandacht voor ieder kind. Wij verzorgen ook drinken,  

popcorn en suikerspinnen voor de kinderen. 

Volwassenen (16:00-18:00): Zomerterras. Kom gezellig een drankje 

doen op het zomerterras. Wij verzorgen de hapjes (ook halal). 

    



 

6 

De volgende nieuwe tuinders 

heten wij van harte welkom op 
 

 

Tuin 37    H. van Zwol 

Tuin 57   R. Molenaar 

Tuin 63   J. Albeda 

Tuin 72   M. Broxks 

Tuin 89   L. vd Velden 

Tuin 132   A. Malkoc 

Tuin 160   C. Wigmans 

Tuin 162   W. Stockman 

Tuin 176   C. Beukers-Spaargaren 

Tuin 217   S. Mohiy 

Tuin 227   C. Beukers-Spaargaren 

Tuin 258   A. Albertus 

Tuin 259   S. Kocak 

Tuin 263   R. Eilering 

Tuin 264   A. de Vette 

Tuin 287   L. Koszucki 

Tuin 311   J vd Herik 

Tuin 327   L. Heijnen 

Tuin 328   S. Kalantar Ohamian 

Tuin 333   M. Ahlberg 

Tuin 364   J. vd Sluis 

Tuin 368   S. Kuc 

Tuin 369   E. Punt 

Tuin 386   G. van Pelt 
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Openingstijden CVV 

 

Iedere maandag, 

woensdag en zaterdag 

van 10:00 tot 12:00 uur 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Let op: 

Het is verboden afval buiten het CVV te plaatsen. 

Matrassen en puin mogen niet worden ingeleverd. 

Laten we met z’n allen ons complex netjes en schoon houden! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elke eerste en derde zaterdag van de maand 

kunt u vanaf 10:00 tot 13:00 uur in de tuinwinkel 

terecht voor uw aankopen. 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar tuinwinkel@5sluizen.nl 

mailto:tuinwinkel@5sluizen.nl
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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, whatsapp, of messenger 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 Penningmeester penningmeester@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 2020 zijn:  
 
1 augustus; 
5 september; 
3 oktober; 
2 november en 
7 december. 
 

Oprijkaart 
Het is verboden om zonder ontheffing op het complex te rijden. Heeft u tijdelijk een ontheffing nodig? 
Deze kunt u per email reserveren via email: werkuren@5sluizen.nl 
Reserveer minimaal 2 dagen van te voren! 
 
 

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. 

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

