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KOFFIE / CONSUMPTIEBONNEN 

Van af 1 juli 2011 zijn de huidige (groene) koffie bon-
nen en de huidige (witte) consumptie bonnen niet 
meer geldig bij de Sport Federatie Quintus. 
Deze bonnen kunnen vanaf die datum niet meer wor-
den ingeleverd aan de bar. 
Wel is het nog mogelijk deze bonnen tot 1 september 

2011 in te wisselen via Uw vereniging. 
Na 1 september 2011 vervallen deze bonnen in zijn 
geheel. 
 
HEEFT U NOG SPULLEN LATEN LIGGEN???? 
Het Handbal en Voetbal seizoen is bijna ten einde 
maar de stapel met gevonden voorwerpen nog niet! 

Daarom is er zaterdag 25 juni as. tussen 10.00 uur en 
12.00 uur de kans om uw vergeten / verloren spullen 
op te komen halen. 

U kunt dit doen bij Jan de Winter of Loek Schulte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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) 

 
JONGENS A1 NEDERLANDS KAMPIOEN VELD !!! 
Van harte gefeliciteerd met het Nederlands kampioen-
schap veld seizoen 2010-2011.  
Alle spelers van de jongens van de A1 van harte gefe-
liciteerd met het behaalde kampioenschap NK veld af-
gelopen zaterdag in Wervershoof.  

Eindelijk een 1e plaats met een gouden plak.  
Trainers, begeleiders uiteraard ook gefeliciteerd en 
bedankt voor dit geweldige seizoen.  

Jongens geniet van deze overwinning, rust lekker uit 
met de vakantie en veel succes in het komende sei-
zoen. Bedankt. 
Ouders van de A1.  

 
HEREN A1 NEDERLANDS KAMPIOEN 
Zaterdag 18 juni 2011 was het NK in Wervershoo, dit 
was een mooie en goede accommodatie. De voorspel-
lingen van het weer waren slecht.  
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Vrone voor 

Quintus een onbekende tegenstander. De heren be-
gonnen in de stromende regen voortvarend aan de 
wedstrijd. Onder leiding van Stef, Niels en Rick werd 
deze wedstrijd met 27-5 gewonnen.  
 
De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen Dongen, zij 

hadden net verloren van Aalsmeer met een stand van 

15-16. De heren waren dus gewaarschuwd. Ook deze 
wedstrijd werd er goed gestart, echter na 10 minuten 
begon het stroever te lopen. Verdedigend ging het iets 
minder maar Joost hield de jongens in de wedstrijd. Bij 
de rust stonden wij, ondanks het matige spel, met 2 
doelpunten voor.  
De tweede helft liep eigenlijk hetzelfde. Quintus speel-

de te gehaast en Dongen kon daardoor bijblijven. Maar 
door goed samenspel wonnen we deze wedstrijd uit-
eindelijk met 17-16.  
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De laatste wedstrijd moest worden gespeeld tegen 
Aalsmeer, de velden waren inmiddels droog en de zon 

scheen. Tegen Aalsmeer pakte wij de draad van de 1e 
wedstrijd weer op en stonden al snel met 2-0 voor. 
Aalsmeer had moeite met de verdediging van Quintus, 

maar toen er aan Quintus een aantal 2 minuten straf-
fen werden gegeven kon Aalsmeer toch weer langs zij 
komen. Vervolgens bleven de heren hard werken en 
stonden zij met de rust 1 doelpunt voor.  

De tweede helft gingen de heren echter goed door, 
maar wederom kreeg Quintus een aantal 2 minuten 
straffen waardoor Aalsmeer een kleine voorsprong kon 
nemen. De heren vochten zich echter op karakter weer 
langs zij mede door de goedkeepende Joost en de zeer 
goedspelende Rick.  
 

Bij een stand van 16-15 voor Quintus onderschepte 
Niels een break-out op eigen helft, het Aalsmeer doel 
was leeg en Niels twijfelde geen moment om hier ge-
bruik van te maken en scoorde vanaf 25 meter. 
De buit was binnen en het feest kon beginnen.  

Eindstand van deze wedstrijd is geworden 18-16 in het 

voordeel van Quintus.  
 
Wij willen VVW bedanken voor de goede organi-
satie en de gastrvrijheid. 
 
FINALE RUUD ADEMA BOKAAL 
Op zondag 26 juni zullen de finales om de Ruud Ade-

mabokaal plaatsvinden bij De Meeuwen, Abeelweg 
233, 3053 PA in Rotterdam. 
 
Voor HV Quintus staan twee teams in de finale: 
11.10 uur:  HV Quintus DB1/2 - Verburch.  
14.00 uur:  Snelwiek  - HV Quintus HC1. 
 

Beide teams heel veel succes toegewenst. 
  

HV Quintus is met de scheidsrechters goed vertegen-
woordigd tijdens deze finale.  
Mariska en Renate Bakker zullen om 12.30 uur de Da-
mes A-jeugdfinale tussen Gemini en Westlandia fluiten 

en om 16.30 uur fluiten Daam van Dijk en Geert-Jan 
Schipper de Heren A-jeugdfinale tussen EHC en Snel-
wiek. 
Scheidsrechters, ook jullie veel succes. 
 
PASFOTO’S MOETEN WEER WORDEN INGELE-
VERD: 

Kijk voor de lijst op de site. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  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 
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MEISJES GROEP 8 WSKO ANDREASHOF KWINTS-
HEUL WINNEN NK SCHOOLHANDBAL. 

Zaterdag 18 juni mochten de handbalmeiden van de 
WSKO Andreashof, na de Zuid-Holland finale gewon-
nen te hebben, naar het Nederlands Kampioen school-

handbal te Emmen. Na schitterend gespeelde wedstrij-
den waren ze bovenaan in de poule geëindigd. 
De dag kon al niet meer stuk. Hup met z’n allen in de 
bus en onder luid gezang naar de volgende sporthal 

voor de finale. 
In een zinderende wedstrijd wonnen de meiden met 
overmacht (16-7) van Twente. 
Andreashof is weer Nederlands Kampioenschap !! 
 
Coach en begeleidster Marleen van der Steen en Con-
ny Roessen waren zeer te spreken over het mooie 

combinatiespel van hun team. Alle supporters en juf-
fen vonden het ook een leuke wedstrijd om te zien en 
hebben hun kelen schor geschreeuwd.  
Op de terugweg in de bus was het één groot feest. 
In Kwintsheul was er een groots onthaal mede doordat 

er ook Oranjefeest in het dorp was. 

 
Graag willen we iedereen bedanken die er voor ons 
een onvergetelijk feest gemaakt hebben.  
Coach Marleen, De oudervereniging, Juf Irma en juf 
José, de ouders en onze klasgenoten, jullie waren ge-
weldig! 
Het Oranje comité, Corien voor de bloemen, en de ge-

zellige buschauffeur van Van Meeteren Vervoer.  
Lexie, Tessa, Ivana, Liza Gr., Sabien, Liz, Lisa B, Cin-
dy, Julia en Lotte. 
 
 

Maandag 27 juni 
Algemene Ledenvergadering 

 

 

 Blokkeer deze  
 avond in je 

agenda. 
 
 

 
Aanmelden voor digitale toezending stukken: 

Administratie@vandervoortquintus.nl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

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  

 

MEDEDELINGEN 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 

Jan de Winter heeft een kast vol gevonden voorwer-
pen. Als u of uw kind dus een trainingspak, scheen-
dekkers of wat dan ook mist, kan dit tot en met zater-
dag 25 juni a.s. worden afgehaald op Quintus. 
 
Mocht je spullen kwijt zijn die niet bij Jan de Winter in 
zijn kast liggen, kijk dan eens bij Loek Schulte.  

Hij is die zaterdag van 10 tot 12 uur bij de sporthal om 
zijn gevonden voorwerpen aan de man/vrouw te bren-

gen. 
 
Alles wat na deze datum is blijven liggen gaat naar de 
Missie. 
Bestuur v.v. Quintus 

 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Dinsdag 21 juni 2011 aanv. aanw. 

oefenw. Quintus nw B1 - Verburch nw B1 18:30 17:45 

 Bas Persoon  veld 2 

geselecteerde spelers staan op de site 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

Complete Computer Service 
vanuit Kwintsheul 

Bel : 06—52 33 10 58 
Of mail : info@fjkservice.nl 

http://www.quintus-voetbal.nl/
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BOSAN, EN SPRINGWEDSTRIJDEN. 
Er moet tot aan het einde van het seizoen nog goed  
doorgetraind worden, want er komt nog een heel 
weekend vol met wedstrijden aan.  
Zaterdag 25 juni zijn er de jaarlijkse Westlandse 
springwedstrijden in de Pijl te Naaldwijk. 

Bij deze wedstrijd moeten de meiden als ploeg preste-
ren. Aan deze wedstrijd doen voor quintus verschillen-
de ploegen mee, beginnend in de ochtend. 
 
Op zaterdag en zondag doen we dit jaar met een aan-

tal voor het eerst mee aan de Bosan Summer Cup. 

Deze wedstrijd is in Zoetermeer (Noordwesterhal). De-
ze wedstrijd is een individuele wedstrijd. 
Uiteraard doen we allemaal nog een keer onze stin-
kende best. Trainers en turnsters succes! 
 
KAMPEERNACHT 12 EN 13 JUNI  
Afgelopen weekend was het weer zover! 

Met ruim 70 kinderen van 5 tot 12 jaar waren we 2 
dagen actief met allerlei recreatieve spelen.  
's Morgens kwamen de ouders de kinderen brengen, 
en werden de luchtbedden opgepompt. Toen dat alle-
maal gereed was, werden de ouders verzocht weg te 
gaan en konden we beginnen.  
 

We speelden kleine terreinspelen en mastermind. De-
den hele originele onderdelen bij "minute to winnet", 

en oefenden nog wat met de cd-speler voor de bonte 
avond, die weer op ludieke wijze gepresenteerd werd 
door Karlijn en Shanna.  
 

Toen was het wachten tot het donker genoeg was. Ook 
alle kleintjes mochten lekker laat naar bed, want eerst 
nog met een zaklamp op zoek naar de dierengeluiden, 
wat toch altijd weer heel spannend is.  
En voor de oudste groep was er als klap op de vuurpijl 
een spannende "spooktocht" , waarbij eerst allerlei 
spoken getrotseerd moesten worden.  

En tot slot moest de terugweg in het pikkedonker per 
waterfiets afgelegd worden. En dat allemaal zonder 
leiding. Best spannend!  
Sjors Jansen , bedankt voor het beschikbaar stel-
len van de waterfietsen! 

 
Na een winderige, natte nacht was het een en ander 

ietwat klam en vochtig geworden, maar konden we na 
de ochtendgymnastiek lekker gaan ontbijten.  
Er waren toch wat kleine oogjes te zien, maar dat 
mocht de pret niet drukken om door te gaan met het 
programma.  
De ouderen speelden "Ik hou van Holland" en de jong-

sten deden diverse tafelspelen.  
 
 
 
 
 
 

 

Tot slot rende iedereen over het terrein op zoek naar 
de vossen, en na het doen van die spelletjes, kwamen 

de ouders alweer het terrein van de scouting opgelo-
pen. In een miezerregentje lieten we de slotdans zien, 
en daarna ging iedereen weer naar huis om een beetje 

bij te komen van deze geweldige kampeernacht! Zeker 
weer voor herhaling vatbaar!  
Alle trainers en bestuursleden : super bedankt voor de 
inzet tijdens dit weekend!  

Als een geoliede machine stond de organisatie als een 
huis! Echt teamwork om trots op te zijn!!! 
 
En natuurlijk ook alle ouders die zich ingezet hebben 
om een kamponderdeel te helpen begeleiden!  
Prettig om zoveel hulp aangeboden te krijgen! 
  

  

Secretariaat 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
tel 0174290870 
  
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com 
 
Redactie 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
 
 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

 
DAMES & HEREN 

K A P S A L O N 

Ella 

Kwintrum 3 Telefoon 
2295 HZ Kwintsheul (0174) 27 00 88 
 

Wij zijn op Maandag  gesloten 

Vrijdagavond tot 19.30 uur  
Zaterdagmiddag tot 18.00 uur 

 

http://www.quintus-gymnastiek.sisoftco.com/
mailto:j.wassink27@kpnplanet.nl

