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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 
taxatie 

abc@5sluizen.nl 

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:  
 
6 oktober; 
3 november; 
1 december; 
5 januari en 
2 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 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 125  C. Zuiddam 

Tuin 134  A.T.A. van Dijk 

Tuin 203  J. Visser 

Tuin 272  C.C. Uyttebroek 

Tuin 296  O. Babicky 

Tuin 343  E. Lopes Silva 

Tuin 417  N. Morales Hierrezuelo 
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Openingstijden CVV 

 

 

Iedere zaterdag 

van 10:00 tot 12:00 uur.  
 

 
 

 

 
 

Activiteiten 2018 
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Baggeren van de sloten  

 
Ieder jaar moeten de sloten worden gebaggerd. Jaarlijks wordt een schema opgesteld en gepubliceerd in de 
Nieuwsbrief. Iedere tuinder moet zich hieraan houden, wil het baggeren succesvol verlopen. 

Iedere tuinder moet op de aangegeven tijd meedoen aan het baggeren! Aanwezigheid van de tuinders wordt 
gecontroleerd. Mocht u verhinderd zijn, zorg dan dat er iemand anders komt. Bij het niet verschijnen bij de 
baggerwerkzaamheden volgt een boete van € 100,00 zoals besloten in onze algemene ledenvergadering van 
maart 2014. 

Bij héél slecht weer: eerst even bellen naar John Greeven of het baggeren wel doorgaat:  
06-12419418 

!!!LET OP!!! 
U MOET OP DIE DATUM KOMEN: ER WORDT PER SLOOT GELIJKTIJDIG GEBAGGERD OM TE 
VOORKOMEN DAT HET SLIB IN HET DOOR UW BUREN GEBAGGERDE DEEL VAN DE SLOOT KOMT 

Vraag: Wat doe ik als ik niet kan baggeren op de aangegeven datum en tijd?  
Antwoord: U moet dan zelf een vervanger regelen die het baggeren voor u doet. Wellicht kunt u proberen te ruilen met 
een tuinder die op een andere datum of tijd moet baggeren. Of u vraagt een familielid of vriend om u te helpen. U kunt 
zich dus niet afmelden voor het baggeren!!!  
 
Vraag: Hoe kom ik aan een baggeremmer?  
Antwoord: Die haalt u op bij het verenigingsgebouw. U tekent voor de emmer en brengt hem na afloop van het 
baggeren direct  terug waarvan ook aantekening gemaakt wordt.  
 
Vraag: Hoe diep moet de sloot zijn?  
Antwoord: In het midden van de sloot moet de diepte 50 cm bedragen. Naar de kanten moet de bodem oplopen tot 30 
cm aan de rand.  
 
Vraag: Hoe weet ik dat mijn sloot 50 cm diep is?  
Antwoord: Op de stok aan de baggeremmer is een markering aangebracht op 50 cm. Als u de emmer rechtop op de 
bodem van de sloot laat rusten en de markering is gelijk met de waterlijn, dan is uw sloot op diepte.  
 
Vraag: Waar laat ik mijn bagger?  
Antwoord: U moet de bagger op uw eigen tuin verwerken.            
 
Vraag: Mag ik waterplanten laten staan?  
Antwoord: Nee! Alle waterplanten moeten uit de sloot verwijderd worden.  
Vraag: Wordt er gecontroleerd?                                                                                                                                     

Antwoord: Jazeker. Ten eerste wordt gekeken aan de hand van de getekende lijst of u geweest bent. Ten tweede wordt na 

afloop van het baggeren gemeten of uw sloot voldoende op diepte is  

Vraag: Als ik niet meedoe aan het baggeren  wat gebeurd er dan?                                                                         

Antwoord: U krijgt dan een boete van € 100,-- en het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te baggeren. 

Vraag: Hoe laat moet ik aanwezig zijn? 
Antwoord: Tussen 9.00 en 9.30 uur verwachtten wij u in verenigingsgebouw om met de werkzaamheden te beginnen. 
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Baggerschema najaar 2018 

 
 
27 oktober         2018          tuinno.    2  t/m  9  en  20  t/m  44.     
         
 
03 november     20178         tuinno.    55  t/m  78.      
          
 
10 november     2018          tuinno.    117  t/m  136  en  
                                                                 146  t/m  164.       
       
 
17 november     2018          tuinno.      175  t/m  191. 
                                                                  203  t/m  207  en  
                                                                  210  t/m  214  en    
                                                                  217  t/m  219 en 
                                                                  221  t/m  235 
 
 
24 november    2018           tuinno.     236  t/m  252 en 254  t/m 272 
 
 

01 december    2018           tuinno.     273  t/m 296  en 

                                                                  306-307-316-317-324-325-         

                                                                  332-333-340-341 

                                                                  346 t/m 351 

Aanwezig:                09.00 -  09.30   uur 
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15:00 - Maken van lampionnen en gezellig schminken als je dat wil. 

17:00 - Patatje eten en limonade drinken 

19:00 - Gezellige lampionnenoptocht nabij het voetbalveld verkleed komen is leuk. 

 

Voor deze middag en avond vragen wij een 

eigen bijdrage van € 1,00. Daar zijn  patat, 

limonade, schmink, en knutselmaterialen bij 

inbegrepen. 

Alle mama’s, papa’s, opa’s oma’s, vriendjes 

en vriendinnetjes zijn van harte welkom om 

gezellig mee te knutselen. 

 

Aanmeldingen telefonisch of via de app.  

06-572.27.593 

Tijdens kinderactviteiten wordt er geen alcohol geschonken. 

 

Aansluitend op de Halloween middag bent u uitgenodigd voor een bezoek aan de 

kantine, waar wij verder gaan met een Halloween disco. 

Muziek zal worden verzorgt door onze huis DJ: DJ Wilco. 
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         5 SLUIZEN OKTOBERFEEST! 

 

17:00 Koffie met appeltaart 

19:00 Broodje braadworst-ui 

20:00 Es geht los met DJ Wilco   

 
Voor deze middag en avond vragen wij een eigen bijdrage van € 3,50. 

Daar zijn  koffie appeltaart en broodje braadworst bij inbegrepen. 
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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 

http://www.keyexpert.nl/
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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 1 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. 

 
 

mailto:penningmeester@5sluizen.nl
mailto:secretaris@5sluizen.nl
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Beste tuinders, 

 

Wat gaan de seizoenen toch snel voorbij.  

Zo ben ik de nieuwsbrief voor Maart aan het schrijven en nu ben ik 

bezig met de laatste nieuwsbrief. 

De afgelopen maanden hebben de medewerkers en ik met veel 

plezier jullie voorzien van aarde, zand, bloemen en planten zodat 

we met een goed gevoel deze periode kunnen afsluiten. 

Echter, ook al is de winkel dicht, als jullie iets nodig hebben of 

willen weten kan je mij bereiken via het e-mailadres van de 

tuinwinkel. (staat onder deze brief) 

Ik ben al bezig met de voorbereidingen voor het komend seizoen. 

Aangezien Erik en Sieuke Kortland wegens gezondheidsklachten 

moeten stoppen ben ik op zoek naar een medewerkster voor de 

kassa en een medewerker voor buiten. 

Mocht er interesse zijn om ons team te komen versterken dan hoor 

ik dit graag. 

Zijn er tuinders die een catalogus van Garant zaden willen hebben 

geef het even door. 

De bestellijsten voor de groente/zomerplantjes staan in een 

volgende nieuwsbrief. 

Tevens wil ik ook nog even vermelden dat er in de winkel NIET 

gepind kan worden. 

Tot zover deze nieuwsbrief. 

Vriendelijke groet 

Peter van Sliedregt 

tuinwinkel@5sluizen.nl 

mailto:tuinwinkel@5sluizen.nl
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Foto impressie van het feest t.b.v. het 50 jarig bestaan van de vereniging. 
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