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Kantine Weetjes  

 Sinds 1 jan 2012 wordt de Kantine beheerd door 
de Handbal en Voetbal van SF Quintus.  
 

 De kantine heeft een ware metamorfose onder-
gaan en voldoet weer aan de huidige eisen.  
 

 De schoonmaak wordt nu wekelijks uitgevoerd 
door Schoonmaakbedrijf Sport en elke maandag 
worden de beide kantines en keuken schoonge-
maakt.  
 

 Per 1 juni zijn we van drankleverancier gewijzigd, 

zodat er nu een nieuwe lijn drank in de koelers 
staat. Dit betekent b.v. Coca Cola i.p.v. Pepsi Cola.  
 

 Verder kunnen we met trots vertellen dat er 3 
nieuwe energie zuinige grote koelers staan en 2 

kleinere inclusief 2 mooie LED-prijsborden.  
 

 De belangrijkste schakel in de organisatie van de 
kantine zijn echter onze vrijwilligers. Zonder hen 
kunnen wij niets !!!!!!! Zij zetten zich op velerlei 
wijze in om het geheel te laten functioneren.  
Denk hierbij aan onze medewerkers achter de bar, 
voor inkoop en administratie, voor de barindeling, 
etc.  

 
Wij verwachten dat er volgend seizoen nog meer 
mensen zich aanmelden om mee te draaien in on-
ze organisatie.  
 

 Uiteraard zullen er de komende tijd best af en toe 

zaken nog niet perfect verlopen, maar met uw 

hulp weten wij zeker dat het ingeslagen traject 
een succes gaat worden.  
 
Nieuwe ideeën en opmerkingen (mag ook positief) 
zijn van harte welkom bij  
 

Angela Reitsma   reitsma@kabelfoon.nl  
Rene van Kester   rene@kesterkw.nl  
 
Zij fungeren te allen tijde als uw aanspreekpunt en 
zijn eindverantwoordelijk. 

 
 

 
 
 

 

AANKLEDING KANTINE 
Beste (ouders van de) leden van alle Quintus-
verenigingen, 
 
De kantineaankleding gaat aardig gestalte krijgen. 
Echter, zoals u allen hebt kunnen zien zijn we ook erg 

hard toe aan nieuwe tafels. 

Maar, laat de clubkas nu leeg zijn na de 
verbouwing! 
Vandaar dat het idee geopperd is een oproep te doen 
aan de leden van alle Quintus-verenigingen om eens 

om zich heen te kijken of er ergens nog een “ver-
dwaalde” eettafel staat. 
 
Het lijkt ons namelijk erg leuk om een diversiteit aan 

eettafels te hebben. Ronde, vierkante en langwerpi-
ge, maar wel in donkerbruine tinten, ze moeten na-
tuurlijk wel passen bij de nieuwe donkerbruine stoelen 
…. (ijdel als we zijn). 
 

Heeft u of weet u ergens nog wat (te) 

staan -liefst gratis natuurlijk- komen wij 
het graag ophalen. 
 

U kunt daarvoor contact opnemen met Angela of René 
van de kantinecommissie. 
 

Met vriendelijke groet, 
Kantinecommissie Sportfederatie Quintus 
 

Angela Reitsma  reitsma@kabelfoon.nl 
René van Kester rene@kesterkw.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

Vandaag (18 juni) en volgende week (25 juni) 

zal er nog een Quintusblad verschijnen. 

In de maand juli is er een Zomerstop waarna in 

augustus het Quintusblad weer zal verschijnen. 

 

Fijne zomer!! 
 

 
De medewerkers van  Quintus Sportblad 

http://www.quintus-sportfederatie.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
mailto:voorzitter@hvquintus.nl
http://www.quintus-sportfederatie.nl/
mailto:reitsma@kabelfoon.nl
mailto:rene@kesterkw.nl
mailto:reitsma@kabelfoon.nl
mailto:rene@kesterkw.nl


2 

AANKONDIGING  
RUIMING KERHOF JULIALAAN WATERINGEN 

(kerkhof naast de kerk St. Jan de Doper) 
 
Het kerkbestuur van de St. Jan de Doperparochie heeft 

het voornemen de grafrijen I-J, G-H, G en H (algeme-
ne graven) op het kerkhof aan de Julialaan te Waterin-
gen in de periode november – december 2012 te laten 
ruimen. 

In deze rijen hebben begrafenissen plaatsgevonden in 
de periode 1991 – 1997. 
 
Indien nabestaanden voorafgaand aan de ruiming het 
grafmonument aan het kerkhof willen –laten- afhalen, 
kan contact worden opgenomen met de heer Klaver 
van de kerkhofcommissie (telefoon 0174 - 29 54 49). 

Ook voor inlichtingen kan contact worden opgenomen. 
 
Kerkbestuur St. Jan de Doperparochie, Wateringen 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

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 spoed-
recepten bereikbaar. Tot 23.00 uur is hier een apothe-
kersassistente 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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Secretariaat 
HV Quintus 
Postbus 209 
2290 AE Wateringen 
secretaris@hvquintus.nl 
 
Jeugdsecretariaat 
Annette Lie 
Grutto 50, 2295 PV Kwintsheul 
Lie58@caiway.nl 
 

 

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) 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Zet alvast in je agenda: 

 Maandag 

25 juni  

Algemene  

Ledenvergadering  

Handbal 

 
Wil je stukken van tevoren digitaal ontvangen, geef dit 
dan op via administratie@hvquintus.nl 
 
 

 
 
 

 
 

 

Algemene Jaarvergadering 

Handbalvereniging 

HV Quintus 
 

Maandag 25 Juni 2012 wordt de Algemene Leden-
vergadering gehouden in de kantine van het 
Quintuscomplex in Kwintsheul.  
 
De vergadering begint om 20:00 uur.  
Vanaf 19:30 staat de koffie/thee klaar. 
 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 27 Juni 2011. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Jaarverslag en Jaarrekening: 

 Bespreking geschreven jaarverslagen 

 Presentatie financieel verslag 2011 – 2012 

 Verslag Kascommissie. 

 Voorstel tot goedkeuring geschreven jaarver-
slagen. 

 Voorstel tot goedkeuring van het financieel 
verslag 2011 – 2012 

 Voorstel tot decharge van het bestuur voor 
het gevoerde beheer in het afgelopen boek-
jaar. 
 

5. Bedanken kascommissie.  
 

Pauze 

 
6. Presentatie begroting 2012 – 2013. 

7. Presentatie contributievoorstellen. 

8. Voorstel tot goedkeuring begroting 2012 – 2013. 
(inclusief contributievoorstellen) 

9. Voorstel over het vervullen van vrijwilligersta-
ken. 

10. Bestuursverkiezing. 

11. Presentatie over de ontwikkelingen met de 
Sportfederatie Quintus, stand van zaken met 
evt. nieuwbouw en de consequenties ervan voor 
de vereniging. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 
De stukken zijn vanaf vrijdag 15 juni op te vragen via: 
secretaris@vandervoortQuintus.nl. 
 
Vooraf kan een verzoek tot verzending per mail op 15 
juni ingediend worden op ditzelfde adres. 

 
Inzage van de papieren versie is mogelijk op afspraak 
met de voorzitter Paul Bol. +31 6 53308762 
 
 
 
 

 

mailto:administratie@hvquintus.nl
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Secretariaat 
Wouter Loots 
Wilgenhove 36 
2295 RB Kwintsheul 
Tel. 0174-295436 
 
www.sportfederatie-quintus.nl/Volleybal/ 
 

 
HALLO VOLLEYBALLERS  
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybal-
front. 
 
BERICHT AAN DE (OUDERS VAN DE) LEDEN VAN 
VOETBALVERENIGING QUINTUS 

Beste (ouders van onze) leden, 
De kantine aankleding gaat aardig gestalte krijgen. 
Echter, zoals u allen hebt kunnen zien zijn we ook erg 
hard toe aan nieuwe tafels. Maar, laat de clubkas nu 
leeg zijn na de verbouwing! Vandaar dat het idee ge-
opperd is een oproep te doen aan de leden van alle 

Quintus-verenigingen om eens om zich heen te kij-

ken of er ergens nog een “verdwaalde” eettafel staat. 
Het lijkt ons n.l. erg leuk om een diversiteit aan eetta-
fels te hebben. Ronde, vierkante en langwerpige, maar 
wel in donkerbruine tinten, ze moeten natuurlijk wel 
passen bij de nieuwe donkerbruine stoelen …. (ijdel als 
we zijn). Heeft u of weet u ergens nog wat (te) staan -

liefst gratis natuurlijk- komen wij het graag ophalen. U 
kunt daarvoor contact opnemen met Angela of René 
van de kantinecommissie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kantinecommissie Sportfederatie Quintus 
Angela Reitsma  reitsma@kabelfoon.nl 

René van Kester rene@kesterkw.nl 
 
KOMKOMMERTIJD (2) 

Hadden we tegen de Denen pech met redelijk spel.  
Tegen Duitsland was het dus gewoon droeftoetervoet-
bal, zonder inzet, kip zonder kop en nog veel meer van 

dat soort.  
Mijn vrouw kijkt gewoonlijk nooit naar voetbal, maar 
met EK’s en WK’s maakt ze voor de gezelligheid een 
uitzondering.  
Als er maar goed gevoetbald wordt. In dit EK heeft ze 
al heel wat leuke wedstrijden mee zitten kijken en is 
ze pas 2 keer tijdens een wedstrijd wat anders gaan 

doen. Toevallig tijdens NED-DEN en NED-DUI.  
Dat armetierige teruggespeel naar de keeper wordt ze 
spuugzat en ze heeft nog gelijk ook. Nee, dan de Ie-
ren. Veel plezier, veel inzet, geen techniek maar wel 
erg vermakelijk. 
 
Vandaag geen loftrompet dus, zoals ik had gehoopt, 

maar het kan nog. 
 
Op de Duitse zender, waar wij na die ellendige 2-1 le-
lijk te kakken werden gezet door de nieuwe generatie 
Rudy Carells, is men overigens nog benauwd voor een 
ander doemscenario. Dat Nederland alles verliest en 

Denemarken met 1-0 te sterk blijkt voor Duitsland.  
Als ik dit schrijf hebben we nog volop kans om door te 
gaan….denken de voetbalvolgers. 2x weggespeeld en 
dan toch door lijkt mij een beetje teveel geluk. Maar, 
je weet het maar nooit, de bal is rond en de Portuge-
zen gunnen we het mooi ook al niet.  
In dat geval gaan Portugal en Denemarken op punten 

door. 
 
 

Heb ik (met nog steeds de 1-2 van 1974 op mijn harde 
schijf) toch weer fijn op geslapen. 

 
Maar niets ten nadelen van Duitsland. Ze hebben ge-
woon een veel beter samenspelend team dan Neder-

land. En dat wij altijd met mooi voetbal proberen te 
winnen, willen vooral de mensen van Studio Sport en 
VI ons doen geloven, maar mooi voetbal spelen wij 
allang niet meer.  

Het is gewoon middelmatig met af en toe een uitschie-
ter.  
Het wordt tijd dat deze hele generatie verwende men-
nekes maar eens met beide benen op aarde komt en 
mee gaat doen om de economie een beetje op te por-
ren. Als er ergens bezuinigd kan worden dan is het wel 
op die paar ton die deze jongens per week op de bank-

rekening krijgen bijgeschreven. En die paar ton per 
speler, die worden dan weer bijeengeschraapt door 
noodlijdende clubs die hun hand ophouden bij nog 
meer noodlijdende sponsors die op hun beurt weer op 
de been worden gehouden door noodlijdende regerin-

gen die hun miljarden komen lenen in Brussel, waar 

wij met z’n allen dus driftig aan mee betalen. 
Als ik het allemaal goed beredeneer betalen wij hier in 
Holland dus met z’n allen zo’n beetje voor de uiteinde-
lijke winst van Spanje. Lekker dan.  
 
Cees 
 

AGENDA 
 

19-06-2012 
Bestuursvergadering 
20.00 uur De Pijl 

20-08-2012 
Begin trainingen  
seizoen 2012 – 2013 vd Voorthal 

20-08-2012 
Begin trainingen  
seizoen 2012 – 2013 Windroos 

12-09-2012 
Aanvoerdersvergadering  
(19.30 uur grote kantine) vd Voorthal 

12-09-2012 
Algemene Ledenvergadering 
(20.00 uur grote kantine) vd Voorthal 

28-12-2012 
Oliebollentoernooi met Vollier  
19:00 uur  De Pijl 

19-01-2013 
Recreanten Nieuwjaarstoernooi
  vd Voorthal 

 
 
  

mailto:reitsma@kabelfoon.nl
mailto:rene@kesterkw.nl
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Secretariaat 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
tel 0174290870 
  
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com 
 
Redactie 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
 

 
WEDSTRIJDWEEKEND 
Zaterdag 23 juni zijn er in Sporthal De Pijl de hele dag 

springwedstrijden. Hieraan doen verschillende ploegen 
van ons mee. Het is een wedstrijd groepsspringen. 
Heel leuk om aan mee te doen , zo met een hele 
ploeg. 
Iedereen die het leuk vindt om te komen kijken, is na-
tuurlijk van harte welkom. 
 

Ook staan er voor zaterdag 23 en zondag 24 juni een  
individuele wedstrijden op het programma; en wel de 

Summercup.  

 
 

 
 

 
De Summercup wordt gehouden in de Noord-
Westerhal in Zoetermeer. Bij deze wedstrijd kunnen de  
beste turnsters ook een medaille per toestel verdienen, 
en natuurlijk de cup, voor de beste all- round turnster. 
 

Als we naar de oogst van vorig jaar kijken, hebben we 
wel wat te verdedigen. Sommigen turnen dit weekend 
dus twee wedstrijden, maar daarvan zijn jullie inmid-
dels zelf al helemaal van op de hoogte. Rest mij nog 
om iedereen een fijne wedstrijd toe te wen-
sen…………De allerlaatste van dit seizoen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

  

Voor al uw fietsplezier, voor groot en klein 
moet u bij Boutkan tweewielers zijn 
 

Boutkan tweewielers 
Kerkstraat 2-4 2295 LG Kwintsheul 

Tel. 0174 292394 
 

Nu ook uw adres voor het laten maken van uw sleutels. Ook hebben wij een groot assortiment gloeilampen. 

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 
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Secretariaat 
Secretariaat 
Berestein 39 
2295 PM Kwintsheul 
Tel: 06-13652623 
e-mail gve@kabelfoon.nl 
 
Ledenadministratie 
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul 
Tel. 0174-295566 
e-mail: janerna@kabelfoon.nl 
 

 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 
Op zondag 3 juni stond de Heulse jeugd alweer klaar 
voor de langverwachte clubkampioenschappen van 

tennisvereniging Quintus. Dit is uiteraard het toernooi 
waar natuurlijk iedereen wilt schitteren en als het kan 
met een beker naar huis te gaan.  
In de poule fase waren er al veel mooie en spannende 
tenniswedstrijden te zien, waar er hard om de winst 
werd gestreden. Vooral in de poule van de heren enkel 
jeugd lag het heel dicht bij elkaar. Mark van der Voort 

moest door ziekte helaas de strijd staken, waardoor 
zijn resultaten kwamen te vervallen. Veel beterschap 
toegewenst Mark! Sven de Bruyn wist in deze poule als 
nummer 1 te eindigen, maar de overige drie heren, 
Sean van der Stap, Floor Overdevest en Rick Groot-
scholten hadden allemaal evenveel overwinningspun-
ten. Sean en Floor hadden ook allebei een gamesaldo 

van +1, maar omdat Sean net één game meer had 
gemaakt mag hij de finale spelen tegen Sven. 
 
Op dezelfde zaterdag waar ook onze oranje jongens 
hadden moeten uitblinken deed jammer genoeg alleen 
de tennisjeugd van Quintus dit. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op deze dag werden de finales gespeeld en werd er 
begonnen met de finale van de jeugd heren enkel die 

zoals de poule wedstrijden al deden geloven een hele 
spannende pot werd. In totaal duurde deze wedstrijd 
maar liefst 2 uur en 10 minuten. Na deze titanenstrijd 

werden er nog veel meer mooie finales gespeeld op de 
Uithoek. Rob Duijvenstijn had de eer om alle drie de 
onderdelen te winnen en heel onze prijzenkast mee 
naar huis te nemen. Onderstaand alle winners van de 

clubkampioenschappen: 
 Jeugd HE:  

Sven de Bruyn – Sean van der Stap  
  

 Junioren DD:  
Lisa de Bakker en Danique van der Knaap – Chan-
tal Duijvestijn en Daisy van der Knaap 

 
 Junioren HD:  

Daan van der Valk en Jarno van der Knaap -  
Rob Duijvestijn en Dean van der Stap 
 

 Junioren HE:  

Rob Duijvestijn - Dean van der Stap 
Sean van der Stap en Sven de Bruyn -  
Dylan de Brabander en Rick de Veen 
 

 Junioren MD:  
Rob Duijvestijn en Chantal Duijvestijn -  
Dean Zuidgeest en Daisy van der Knaap 

 
 Junioren DE:  

Lisa de Bakker - Roos Overdevest 
 
Wij vonden het weer helemaal top en hopen jullie vol-
gend toernooi weer allemaal te zien op onze mooie 
tennisvereniging.  

 
Met sportieve groet, 

De jeugdcommissie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:gve@kabelfoon.nl

