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Hoi allemaal!!!  
 
Afgelopen jaar zijn we met een hele groep Quintus-
gangers naar het zomerkamp van de K.N.G.U. (gym-
nastiekbond) in Beekbergen geweest. Omdat dit zeer 
goed bevallen is, willen we dit voor jullie in 2011 weer 

organiseren! 
 
WAT HOUD DIT KAMP IN ??? 
Een onvergetelijke week keten, spelen, gymmen, 
nieuwe vrienden ontmoeten en natuurlijk heel 
erg veel lachen!  

 

Heb jij zin in een week lang superveel plezier 
maken in de zomervakantie? 

Dat kan met de KNGU Zomerkampen! 

 
WAT DOET DE K.N.G.U. ?  
Zij organiseren in de zomervakantie 7 weken lang 

kampen van een week in de bossen rond Beekbergen. 
Deze kampen zijn bedoeld om kinderen van 6 t/m 18 
jaar een absolute topweek vol plezier te bieden. Als je 
veel wilt gymmen kan je voor een gymkamp kiezen, 
anders kies je voor een algemeen (recreatief) zomer-
kamp. Het gymkamp heeft hetzelfde programma als 
het zomerkamp, alleen wordt er 1 programmaonder-

deel ingeruild voor een turntraining van ongeveer 2 
uur per dag. 

Je hoeft geen lid van de gymnastiek te zijn om aan 
deze kampen deel te nemen. 
Als je meer algemene informatie wilt hebben : kijk dan 
eens op de site : www.zoka.nl  

 
VOOR WIE ZIJN DE KAMPEN BEDOELD?  
Voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar.  
 
Je kan je individueel voor alle weken inschrijven, maar 
vanuit Quintus willen we graag gezamenlijk in dezelfde 
week gaan. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de 

eerste schoolvakantieweek naar Beekbergen te 
gaan. Dus van zondag 3 t/m zaterdag 9 juli!  
 
De 6 t/m 8-jarigen gaan een halve week, en dit is 
dan van woensdag 6 t/m zaterdag 9 juli. 

 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, bekijken we 
of we wel of niet de keus bieden om gezamenlijk met 
de bus te reizen. Daar worden jullie later nog over ge-
informeerd! 

 
Er zijn verschillende leeftijdscategorieën, dus je zit al-
tijd met leeftijdsgenootjes in een kamp.  
Het is wel belangrijk dat je de leeftijd kiest, die je hebt 
in de week van het kamp. 
 
SJOKA-KAMP (SUPERJONGERENKAMP) 

Voor 6 t/m 8 jarigen  
Prijs €70,00 
Voor deze leeftijd is er alleen een zomerkamp. 
 
JOKA-KAMP (JONGERENKAMP) 
Voor 8 t/m 10 jarigen  

Prijs zomerkamp €127,50, gymkamp €147,50  
 
TIKA-KAMP (TIENERKAMP)  
Voor 10 t/m 12 jarigen  
Prijs zomerkamp €130,00, gymkamp €150,00 
 
MIKA-KAMP (MIDDENKAMP) 

Voor 12 t/m15 jarigen  
Prijs zomerkamp €135,00, gymkamp €155,00 
 

OUKA-KAMP (OUDERENKAMP) 
Voor 15 t/m 18-jarigen 
Prijs zomerkamp €137,50, gymkamp €157,50 
 

PRIJZEN EXCLUSIEF VERVOER EN VERZEKERING 
Deze prijzen zijn alleen voor het kamp, de busreis of 
het zelf halen/brengen van uw zoon of dochter komt er 
nog bij, net zoals een reisverzekering en evt. €15,00  
extra kosten als we niet genoeg leiding kunnen leve-
ren. 

 
INSCHRIJVEN 
Lijkt het je leuk om deze zomer mee te gaan met dit 
geweldige zomerkamp, lever dan woensdagmiddag 5 
januari je inschrijfformulier in bij de trainster in de 
gymzaal of kom woensdagmiddag 12 januari tussen 5 
uur en half 6 naar de gymzaal om je in te schrijven!  

Als je €20,00 en een ingevuld inschrijfformulier in een 
envelop doet, wordt je inschrijving definitief! 
We willen zeker zijn van deelname, en zorgen dat we 
op tijd inschrijven, voordat het kamp vol is! 
 
WAT MOET JE MEENEMEN …. 
Het inschrijfgeld van €20,00! 

En het inschrijfformulier compleet ingevuld!  
 
 

 

Sportblad 
Week 1, 3 januari 2011, nummer 2183 

U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.sportfederatie-quintus.nl 
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GYMNASTIEK 
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JEU DE BOULES 

Secretariaat 
Postbus 181 
2290 AD Wateringen 
Tel. 0174 295436 
wouter@wloots.com 
 
www.sportfederatie-quintus.nl 

http://www.zoka.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
mailto:wouter@wloots.com
http://www.sportfederatie-quintus.nl/


2 

 
BARVERGADERING 

Beste barmedewerkers/sters 
Maandag 10 januari is er een barmedewerkers/sters 
bijeenkomst. We beginnen zoals altijd om 20.00. ` 

Ik hoop dat jullie aanwezig kunnen zijn zodat we al 
aardig wat bardiensten kunnen invullen.  
 
Na afloop kunnen we natuurlijk onder het genot van 

een drankje wat bijpraten. 
Ik zie jullie op 10 januari. 
Paul Vis tel. 0174-621093 
 
KLAVERJASNIEUWS 
Op 15 januari 2011 wordt er in de kantine van Quintus 
een koppel-klaverjastoernooi gehouden. 

Opbrengst van dit tournooi komt ten goede aan de 
jeugdvoetbal van Quintus. 
Aanvang:10.30 uur. 
We spelen 6 rondes, gaan verplicht en alle ronden tel-
len mee voor het eindtotaal. 

Inleg 15,00 Euro per koppel 

Inschrijven tot 13 januari bij  
Wim Boeters tel. 292882 / 06-21534692. 
Of bij Wanda Zwirs tel. 06-29538438. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  HUISARTSENDIENST  

VOOR SPOEDPATIËNTEN 
BUITEN DE GEWONE WERKUREN 

CENTRALE HUISARTSENPOST 
WESTLAND 
Middelbroekweg 2a, 

2e etage Behandel Centrum Westland, 
(lift  aanwezig) 

2671 ME Naaldwijk 
Uitsluitend na telefonische afspraak 

0174 - 63 87 38 
 

OPENINGSTIJDEN 
 op werkdagen tussen 17.00 en 08.00 uur 
 op zaterdag en zondag, dag en nacht 
 tijdens feestdagen, dag en nacht 
 

 

APOTHEEK 
OPENINGSTIJDEN 

 Maandag t/m vrijdag 08.30-17.30 uur 
 Zaterdag  11.00-13.00 uur 
 

 
Buiten deze tijden is apotheek Naaldwijk voor spoedre-
cepten bereikbaar. Tot 23.00 uur is hier een apothekers-
assistente aanwezig en kunt u bij de apotheek terecht 
zonder van tevoren telefonisch contact op te nemen. In-
dien de apotheek gesloten is kunt u aanbellen. 
 

ADRES 

Stokdijkkade 35 
2671 GX Naaldwijk 
Tel. 0174-628488 
Fax: 0174-621341 

Uitsluitend geopend voor spoedeisende gevallen, 
dus niet voor herhalingsrecepten! 

VERGEET UW VERZEKERINGSGEGEVENS NIET! 

 
Na 23.00 uur wordt de dienst overgenomen door de apo-
thekersassistente die aanwezig is bij de Centrale Huisart-
sen Post.  

Tel. 0800-APOWEST (0800-2769378) 
GRATIS NUMMER 

 

 
AMBULANCE-AUTO   1-1-2 
MAATSCHAP VERLOSKUNDIGEN  
Wateringen e.o. en Wateringse Veld 0174-226939 
Of voor de eerste afspraak   0174-226289 
 

Inleveren teksten en advertenties: 

Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul 

Telefoon: 0174-293897  
Bankrekening: 12.65.04.539 
 
Inleveren teksten en advertenties 
Vóór maandag 09.00 uur bij de redactie. 
 
Quintus-sportcomplex: 

Leeuwerik 1, Kwintsheul  
Tel. clubgebouw: 0174-294208 
Tel. Van der Voorthal: 0174-296454 
  

Wilt U het Quintusblad per post ontvangen? 
Maak €60,= per jaar over op bankrekeningnummer 
nr.12.65.04.539 t.n.v. Sportblad Quintus o.v.v. 

Quintusblad, naam en adres.  
 

Onze leden waken over de 

veiligheid in het dorp 

Stuur een mail naar 

frits.berendse@hetnet.nl 

en geef je ook op! 

Kijk voor meer op 

www.heulsebuurtpreventie.nl 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 
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Kopij voor de handbal graag per e-mail 

Zondag voor 19.00 uur naar 
glbroch@kabelfoon.nl 

Voor aanvraag digitale versie mailen naar 
secretaris@vandervoortquintus.nl 

Voor uitgebreide versie Quintusblad zie 

Vandervoortquintus.nl (kopje clubblad) 

 

ERE/EERSTE DIVISIE 
 
Zondag 9 januari 2011 

13.30 Dames 2 Bentelo 
15.00 Heren 2  Sittardia 
16.15 in hal 1 vindt er een sportieve ontmoeting 

plaats tussen het eerste Herenteam van HV 

Quintus en de heren van Kv Sasja uit Neerpelt 
in België.  

 

BEKERWEDSTRIJDEN 
 
Dinsdag 11 januari  
20.30 Westsite Dames 3 

 

ZAALHANDBALCOMPETITIE 
Zaterdag 8 januari 
Zaaldienst: DDJ3 12.15 - 14.30 uur  

  HCJ2 14.30 - 16.45 uur 
E3 11:10  10934 Quintus E2 Oliveo E2 
DDJ3 12:30  10653 Quintus D3 TOGB GD1 
  Esther Zwinkels 

DDJ4 12:40  10216 DIOS D2 Quintus D4 
DDJ2 12.30 10166 Quintus D2 Schipluiden D1 
hal 2 Bob van Velthoven 
DCJ2 13:20  9709 Quintus C2 EHC C1 
  Jordy de Groot 
E1 13:20  10804 Westlandia 1 Quintus E1 
DDJ1 14:05  10204 Westlandia 1 Quintus D1 

HCJ2 14:10  12024 Quintus C2 Vir et Cel C1 
  Stef / Rick 
DCJ5 14:55  9940 Westlandia 5 Quintus C5 
HCJ1 15:00  10585 Quintus C1 Westlandia C1 
  Lars / Gyllian 

GDJ1 15:00  10274 Hercules GD1 Quintus GD1 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zondag 9 januari  
Zaaldienst: HS3 09.35 - 13.30 uur (hal1) 

  HAJ2 09.45 - 12.45 uur (hal2) 
  DS4 12.45 - 15.45 uur (hal2) 
DBJ3 09:30  9291 VELO B3 Quintus B3 

HS3 09:50  3893 Quintus 3 ODIS 1 
  L. Schouten 
HAJ2 10:00  12578 Quintus A2 Unitas '63 A1 
Hal 2  sr. VELO 

HBJ2 11:00  9561 Quintus B2 Saturnus L B1 
  Kees Jansen 
DBJ4 11:00  9196 SOS-Kwsp 2 Quintus B4 
DAJ4 11:10  8635 Quintus A4 EDH A1 
Hal 2  Theo van Rijn 
DAJ1 11:10  4301 Westlandia 1 Quintus A1 
DBJ2 12:00  9210 Quintus B2 Verburch B2 

  Martin Duijvestijn 
DCJ 3 12:00  9935 Wings C1 Quintus C3 
DS4 12:20  7899 Quintus 4 Rijnsoever 1 
Hal 2  Daam van Dijk 
HS4 13:00  8255 Olympia'72 1 Quintus 4 

DAJ3 13:30  8439 Quintus A3 DIOS A1 

Hal 2  Ron Gram 
DS3 14:15  720 VELO 2  Quintus 3 
HBJ1 14:40  7269 Quintus B1 Snelwiek B1 
Hal 2  R. Belder / R. Duivestein 
DBJ5 15:40  11162 Hercules B2 Quintus B5 
 
ZAALDIENSTEN JANUARI T/M MAART 2011 

Zaterdagen 
15-jan DDJ4 13.15-15.00 DCJ5 15.00-16.45 
29-jan DDJ1 12.15-14.30 HCJ1 14.30-16.45 
05-feb DDJ2 12.15-14.30 DCJ1 14.30-16.45 
12-feb DCJ2 12.15-14.00 DCJ4 14.00-15.50 
26-feb HCJ2 12.15-14.30 DDJ3 14.30-16.45 
12-mrt GDJ1 12.30-14.30 DCJ3 14.30-16.45 

 
Zondagen   

16-jan DBJ4 08.45-11.30 HS4 11.30-14.15 
 DAJ2 14.15-17.00 
23-jan DAJ1 09.40-13.30 DCJ2 15.00-16.40 
30-jan HBJ1 08.45-11.15 HAJ1 11.15 -13.30 

 DS315.00 -17.20 
06-feb DAJ3 09.45-13.30 DAJ4 15.00-17.20 
13-feb DBJ2 09.45-13.30 HS3 15.00-17.20 
20-feb HAJ210.00-13.30   
27-feb HBJ2 09.45-13.30 DS3 15.00-17.20 
06-mrt DBJ5 08.45-12.45 DAJ3 12.45-16.30 
13-mrt DA29.30-13.30 HBJ1 15.00-17.20 

13-mrt DBJ3 09.30-13.10 (hal2) 
20-mrt HS4 09.15-11.30 DAJ1 11.30-13.30
 DBJ415.00-17.20 
 
 

 
  

Secretariaat 
HV Quintus 
Postbus 209 
2290 AE Wateringen 
secretaris@vandervoortQuintus.nl 
 
Jeugdsecretariaat 
Annette Lie 
Grutto 50, 2295 PV Kwintsheul 
Lie58@caiway.nl 
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WEDSTRIJDSECRETARISSEN 

Senioren  Frits Berendse (297771)  
A Freek Batist (06-41536877) 
B Peter Paul Damen (06-13171242) 
C Johan van Paassen (06-50204335) 
D Bas Otten (06-49885833) 
E Dennis Jansen  (06-54613676) 

F en MP Patrick Mansveld (06-13776695) 
Dames Mirjam de Ruiter (06-28720829) 
Kledingcoörd. John Nieuwmans  (06-55388247) 
Materiaal Leon Grootscholten (06-28330351) 
KOPIJ Lia Stijger  (622822)  
 liastijger@hetnet.nl  

site www.quintus-voetbal.nl 

afgekeurd? telefoon 295499  

 

PROGRAMMA SENIOREN (ZON) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 
Zondag 16 januari 2011 aanv. 

13621 Q 3(zon-5e-H) - Hoekpolder 4(zon) 13:00 

23957 Q 5(zon-8e-J) - LYRA 1(zon) 11:00 

16202 Concordia 4(zon) - Q 4(zon-6e-H) 13:00 

dienst: Frits Berendse    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA SENIOREN (ZAT) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 
Zaterdag 15 januari 2011 aanv. 

56891 MVV '27 8(zat) - Q1(zat-7e-I) 12:45 

 
 

 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Zaterdag 15 januari 2011 aanv. aanw. 

166446 Honselersdijk MA2 - Q MA1 (1e-07) 14:30 13:00 

127774 Polanen B1 - Q B1 (2e-07) 12:30 11:00 

57324 Q B2 (5e-6) - Monster B2 12:30 11:00 

79285 Q C1 (2e-08) - HVC'10 C1 12:30 11:15 

124647 VELO C9 - Q C2 (6e-16) 11:30 10:30 

185463 Barendrecht MC1 - Q MC1 (1e-10) 09:00 08:00 

126689 Q D1 (2e-06) - Excelsior M D2 11:00 09:45 

175254 Duindorp sv D1 - Q D2 (5e-09) 09:30 08:15 

165269 Q D3 (8e-25) - Wateringse Veld D2 11:00 10:00 

178282 KMD E1 - Q E1 (2e-14) 09:30 08:30 

171008 Q E2 (4e-17) - Monster E2 10:00 09:00 

182259 SEP E4 - Q E3 (8e-27) 11:15 10:15 

169926 VDL F1 - Q F1 (3e-10) 10:30 09:30 

172603 Q F2 (5e-12) - LYRA F3 09:00 08:00 

163540 FC 's-Gravenz. F11 - Q F3 (10e-48) 08:30 07:30 

179530 Q F4 (10e-53) - HVC'10 F4 09:00 08:00 

170387 Q MP1 (1e-5) - Wippolder MP1 10:00 09:00 

dienst: Paul Barendse en Helene v.d. Knaap 

scheidsrechters: worden z.s.m. bekend gemaakt. 

 
 
 
 

 

  

Secretariaat 
F.N. Berendse 
Dorpskade 76 
2291 HS Wateringen 
Tel. 0174-297771  
e:mail  
frits.berendse@hetnet.nl 

http://www.quintus-voetbal.nl/
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Wilt u op de site kijken voor de badminton? 

Klik dan op : 

http://www.Badminton.sisoftco.com 

 

Het bestuur van 

badminton Quintus 

wenst al haar leden 

een heel gezond 

en sportief 2011 toe! 
 
 

SENIOREN-COMPETITIE 
UITSLAGEN 
Mix 12  - Quintus 5 7 – 1 
David, bedankt voor het invallen! 

  
PROGRAMMA 
Donderdag 6-jan-11, om 19:15 uur 

Shuttle'74 - Quintus 3 
  
Vrijdag 7-jan-11, om 19:30 uur 
Quintus 2 - Schollevaar 5 
Quintus 3 - Voorburg 7 
Quintus 4  - Swety Day 1 
Quintus 5  - Dijckhuys Shuttlek 5 

  
Zondag 9-jan-11, om 13:00 uur 
Schollevaar 5  - Quintus 2 
 

JEUGD 
WESTLAND JEUGD TOERNOOI  

Zo meldde ik verleden week, dat er twee weken geen 
badminton zou zijn, alleen was ik vergeten dat we 20 
en 21 december nog een Westlandtoernooi hadden 

voor de kids.  
Normaal werd het toernooi gehouden in  
's-Gravenzande in de Westlandhal, maar dit jaar werd 
het gehouden in de sporthal De Pijl in Naaldwijk.  
 
Allebei de dagen was de weg er naar toe lekker glad, 
want, zoals iedereen wel weet, heeft het de dagen er-

voor flink gesneeuwd en flink gevroren. Dus al glibbe-
rend en glijdend gingen we de twee dagen met 15 kids 
en een handje vol begeleiders naar het toernooi.  
 
Om een heeeeeeeel lang verhaal kort te maken, kan ik 
wel zeggen dat ONZE KIDS een wereldprestatie heb-

ben geleverd met eerste en tweede plaatsen.  

Degene, die een 1e plaats hebben bemachtigd, 
zijn: 

Dubbel: Erik, Kevin met Tim 
Mix: Arjen met een wanted. 
Enkel: Arjen, Ruben, Anouk en Carly. 

 
Degene, die een 2e plaats hebben bemachtigd, 
zijn: 
Dubbel: Sander met Armand,  

 Carly met Julia,  
 Gijs met Wouter.  
Mix: Manon met een wanted en Ruben met Julia. 
Enkel: Jennifer en Kevin.  
 
Dus bij deze feliciteer ik iedereen met het fantastisch 
behaalde resultaat en je mag iedereen vol trots je be-

haalde beker laten zien.  
 
Ook wil ik de begeleiders feliciteren met het resultaat 
van de kids. Deze bekers zijn ook een beetje van jullie. 
 

Dan wens ik iedereen alvast een gelukkig Nieuwjaar en 

zie ik jullie weer gezond en wel met alle vingers er nog 
aan op woensdag 5 Januari. 
Een zeer maar dan ook een zeer trotse jeugdvoorzitter  
Rene v.d. Zanden 
 
OUD EN NIEUW 

PIIEEEEEEEEEWWWWWWW BOEM KNAL 

IEDEREEN GELUKKIG NIEUWJAAR. !!!! 
Zo dat gaat snel oud en nieuwe vieren. Ik hoop dat 
iedereen alle vingers nog heeft en genoten heeft van 
de oliebollen en het vuurwerk. 
 
De trainingen gaan ook deze week weer van start. Dus 
we gaan gewoon weer verder als vanouds op de 

woensdagavond 5 Januari en zaterdagochtend 8 Ja-

nuari. 
Ik zie jullie nu echt weer heel snel:) 
Rene 
  
OUDER-JEUGDTOERNOOI 

15 januari hebben wij ons terugkerend ouder-jeugd 
toernooi. 
Het duurt de gehele ochtend en onze kids mogen dan 
met opa, oma, vader of moeder, broer, zus, neef of 
nicht gezellig een balletje mee slaan.  
We hebben al heel wat aanmeldingen voor dit toernooi 
alleen nog niet van iedereen. 

 
Dus heb je zin om mee te doen geef je dan nog snel 
bij mij op. Geef dan ook gelijk aan wat voor niveau je 
vader, moeder, opa, oma, neef, nicht, broer of zus is 

zodat we een goede indeling kunnen maken. 
 
Je kan je op geven op dit email adres trvdz@caiway.nl 

Ik hoop jullie allemaal dan te zien en we beginnen het 
toernooi om 8:45 uur dus zorg er voor dat je dan op 
tijd aanwezig bent!! 
Rene 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Secretariaat 
Sabrina Groenewoud 
Westblok 28 
2291 XB Wateringen 
emailadres: secrbcquintus@gmail.com 
 
http://badminton.sisoftco.com  of 
http://www.Badminton.sisoftco.com 

http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:trvdz@caiway.nl
mailto:secrbcquintus@gmail.com
http://badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/
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HALLO VOLLEYBALLERS 
Hierbij een aantal mededelingen van het volley-
balfront. 
 

WEDSTRIJDEN,  
BAR- EN ZAALDIENSTEN 
 

dinsdag 4 januari 2011 

20:45 
 

RXHA HD Inter Rijswijk - PQ Rmix 1 v. Zweedenhal 

woensdag 5 januari 2011 
Bardienst v.d. Voorthal: D3 

 
 
ONDERZOEK FUSIE PIJLSLAG QUINTUS MET 
VOLLIER NADER TOEGELICHT 
Op verzoek van de volleybal vereniging Vollier uit de 

Lier zijn we gesprekken begonnen om een mogelijke 
fusie met Pijlslag Quintus te onderzoeken. 
Namens Vollier nemen Arjo van Reeven en Erik Bon-
gaards aan die gesprekken deel en namens Pijlslag 
Quintus nemen Herman Nowee en Wouter Loots daar 
aan mee.  
 

Het doel is te onderzoeken of er voldoende voordelen 
zijn verbonden aan een eventuele fusie en dan met 
een advies te komen naar de leden en de besturen van 
beide verenigingen. Er zal niet over een eventuele 

fusie worden gestemd want dat zal pas gebeuren 
in de algemene ledenvergaderingen van beide 

verenigingen als de uitkomst van het onderzoek 
positief is en het dan tot een formeel voorstel 
komt. 
 
Om tot een beter inzicht te komen zullen wij op don-
derdag 13 januari 2011 een bijeenkomst houden 
met vertegenwoordigers van alle teams van beide ver-

enigingen.  
Het is de bedoeling dat er van elk team een vertegen-
woordiger naar deze workshop komt om mee te den-
ken over de mogelijke voordelen en nadelen van zo’n 
fusie en de mening daarover van zijn/haar team te 
geven.  
Jeugdteams mogen zich laten vertegenwoordigen door 

de coach, trainer of een ouder. Deze uitnodiging geldt 
ook voor de diverse groepen recreanten. 
 
De bijeenkomst zal worden gehouden in de Kleine Kan-
tine van Quintus, Leeuwerik 1 in Kwintsheul. We be-
ginnen om 19:30 uur en plannen om 22:00 uur klaar 

te zijn.  
 
Er zal worden afgetrapt met een presentatie en daarna 
zal iedereen zijn op- en aanmerkingen kunnen geven.  
Mogelijk zullen er tijdens de bijeenkomst kleinere 
groepen worden gevormd om specifieke onderwerpen 
verder uit te werken. We zullen ruimschoots voor de 

vergadering nog een uitnodiging met de agenda publi-
ceren.  
 

 

RECREANTENVOLLEYBALTOERNOOI 
OP 15 JANUARI 2011 

Het toernooi is voor iedereen die een gezelli-
ge sportieve avond wil meemaken. Wij hopen dat ve-
len van jullie zich aanmelden. 

Voor eventuele inlichtingen kunnen jullie contact op-
nemen via dit mailadres of met Mieke Boeters  
06-54274339 
Hartelijke groet, namens de toernooicommissie 

 

AGENDA 
 

13-1-2011 
Workshop fusie PQ en Vollier  
vd Voorthal 19.30 uur 

15-1-2011 
Nieuwjaars Recreantentoernooi  
vd Voorthal 

22-01-2011 Minitoernooi Monster 

12-03-2011 Minitoernooi Tanthof Delft 

02-04-2011 Minitoernooi Pijnacker 

 
 

Sudoku nr. 115 
 

 
 
  

Secretariaat 
Wouter Loots 
Wilgenhove 36 
2295 RB Kwintsheul 
Tel. 0174-295436 
 
www.sportfederatie-quintus.nl/Volleybal/ 
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DISTRICTSWEDSTRIJDEN 
Zaterdag 8 januari zullen Charelle Neijts, Nikki van 
Dijk en Lois van Adrichem hun eerste wedstrijd van 
2011 turnen. Het zijn dan de districtswedstrijden van  
Zuid-Holland.  
 

Voor Charelle en Nikki (instap) is het de eerste keer, 
dat zij in de mooi uitgeruste turn-ace in Amsterdam 
hun wedstrijd mogen turnen. 
 
Voor Lois van Adrichem (pupil 1) is het hier niet hele-

maal nieuw, zij heeft hier vorig ook al haar kunsten 

vertoont.  
 
Al met al is het soms toch wel weer een beetje vreemd 
als je je oefening ineens op een echte verende vier-
kante vloer moet doen. 
Gelukkig hebben we afgelopen zondag , nog even in de 
turnhal in Den Haag kunnen trainen.  

Hopelijk raken jullie nu dus de weg niet kwijt op die 
grote mat, en lukken de andere onderdelen ook alle-
maal goed. Maar bovenal; geniet ervan, want meer 
dan je best, kun je niet doen. 
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Redactie 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
 
 

 
 

Ja, ik wil me graag inschrijven voor het zomerkamp 

van de K.N.G.U. in Beekbergen !! 
 
Naam : ...............................................................  

 
Adres : ...............................................................  
 
Woonplaats : .......................................................  

 
Telefoonnummer : ...............................................  
 

Geboortedatum : .................................................  
 
Dus op het kamp ben ik  .................................. jaar 
 
Mailadres : ..........................................................  
 
KAMP LEEFTIJD ZOMERKAMP GYMKAMP 

SJOKA-kamp 
(superjongerenkamp) 

6 t/m 8   70,00 nvt 

JOKA-kamp 
(jongerenkamp) 

8 t/m 10 127,50 147,50 

TIKA-kamp 
(tienerkamp) 

10 t/m 12 130,00 150,00 

MIKA-kamp 
(middenkamp) 

12 t/m15 135,00 155,00 

OUKA-kamp 
(ouderenkamp) 

15 t/m 18 137,50 157,50 

 
Ik wil graag naar het  
 SJOKA-KAMP woensdag 6 t/m zaterdag 9 juli 
 JOKA-KAMP zondag 3 t/m zaterdag 9 juli 
 TIKA-KAMP zondag 3 t/m zaterdag 9 juli 

 MIKA-KAMP zondag 3 t/m zaterdag 9 juli 
 OUKA-KAMP zondag 3 t/m zaterdag 9 juli 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar  
 Zomerkamp 
 gymkamp 

 
Ik zou ’t leuk vinden om in de tent te liggen bij:  

 
 .........................................................................  
 
BUS 
Bij voldoende inschrijvingen willen we graag met de 

bus naar het zomerkamp gaan ! 
Hierdoor zullen de kosten wat hoger uitvallen (onge-
veer €25,00 per persoon) 
Anders gaan we ervan uit dat iedereen zelf zorgt voor 
het halen/brengen van z’n kind. 
 
 Ik ben wel voorstander voor het gaan met een bus 

 Ik ben geen voorstander voor het gaan met een bus  
 
15 januari zullen alle inschrijvers aangemeld worden 
voor ’t kamp. (na aanbetaling van €20,00 inschrijfgeld) 
Verdere informatie volgt later in het jaar ! 
 

http://www.quintus-gymnastiek.sisoftco.com/
mailto:j.wassink27@kpnplanet.nl
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EEN GOED VOORNEMEN VOOR 2011!!! 
 Meld je aan voor de Zegwaard Piramide Competitie 

en zet direct de data in je agenda. 
 En/of ………… meld je aan voor DDDD en zet dan ook 

die data direct in je agenda. 
 
ZEGWAARD PIRAMIDE COMPETITIE 

In februari gaat ie weer van start, de ZPC. Wil je dit 
jaar meedoen meld je dan aan vóór 26 januari bij Da-
ve de Recht: dave.de.recht@kabelfoon.nl 
Telefoonnummer: 06.20.33.72.31 
De reglementen staan in het jaarboek 2011. 

De kosten zijn € 5,- per persoon. 

De data zijn: 
 5 februari 
 5 maart 
 9 april 
 7 mei  
 4 juni 
 2 juli 

 3 september 
 8 oktober 
 
DDDD = DOLLE DWAZE DUBBEL DAGEN 
Dit nieuwe initiatief geeft dubbelkoppels (geen mix-
koppels) de gelegenheid om tegen andere koppels leu-
ke wedstrijden te spelen tijdens gezellige zaterdag-

middagen.  
Voor de zaterdagmiddagen worden de wedstrijden 

vooraf ingepland. De spelers zorgen zelf voor tennis-
ballen. Het is toegestaan om met invallers te spelen. 
Wil je meedoen met de DDDD meld je dan als koppel 
aan vóór 6 februari bij Luzia ten Westenend: atenwes-

tenend@gmail.com 
De kosten zijn € 5,- per koppel. 
De data zijn: 

 19 februari 
 19 maart 
 16 april 
 14 mei 

 9 juli 
 27 augustus 
 15 oktober 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sudoku nr. 115 
(oplossing) 

 

 
 

Secretariaat 
Seringenhove 2, 2295 RC Kwintsheul 
Tel. 0174-294475 
mariska@intima.nl 
 
Ledenadministratie 
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul 
Tel. 0174-295566 
e-mail: janerna@kabelfoon.nl 

PEDICURESALON 
'MARLOES' 

 
Hoenderparklaan 115 

Kwintsheul 
 

www.pedicuresalon.net 
 

Bel voor advies: 
 0174-297031 (ook ‘s avonds) 

 
Voetverzorging diabetici 

Voetverzorging reumapatiënten 
 

Nieuw:  
vanaf heden teennagelversiering ! 

                   leuk voor de zomermaanden ! 
 
Gespecialiseerd in 
 de diabetische voet 
 ingegroeide nagels 
 voet- en onderbeenmassage 
 voetreflex  

KOC/EPP Gediplomeerd / Lid van Provoet 

mailto:dave.de.recht@kabelfoon.nl
mailto:luzia@kabelfoon.nl
mailto:luzia@kabelfoon.nl

