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Q U I N T U S

Week 26, 24 juni 2013, nummer 2304
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-sportfederatie.nl

Sportblad per post ontvangen: maak € 60,- per jaar over op rek.nr. 12.65.04.539 
t.n.v. Sportblad Quintus, o.v.v. Quintusblad, naam en adres.

Sportcomplex: Leeuwerik 1, Kwintsheul. Kantine: 0174-294208. Sporthal: 0174-296454.
Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897. Bankrek.: 12.65.04.539

De zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers kunnen hun bardienstrooster inzien op
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

INlevereN TeKSTeN eN adverTeNTIeS: zoNdag vóór 19.00 UUr bIj de redacTIe.

haNdbal
voeTbal
badmINToN
volleybal
gymNaSTIeK
TeNNIS
jeU de boUleS

Sportblad

OM
NI

O
M

NI
 Vereniging Quintus



2

de fINaleS zIjN geSpeeld!
Het was een avond die finale waardig was. Na een grote 
bui regen van half acht tot kwart voor acht, werden de ba-
nen geveegd en gestofzuigd. Ze waren weer gereed om 
te tennissen. De eerste partij van de mix A tussen Ron/
Danielle en Cies/Femke werd een ware triller. Ze waren 
goed aan elkaar gewaagd. Het publiek, die in grote getale 
kwam, was de grote winnaar. De quote van de dag kwam 
van Wouter Bal (zoon van Hans) die aan Bas vroeg: “Moet 
jij tegen Jan Duijndam tennissen? “Ja”, antwoordde Bas. 
“Geniet er dan maar van”,  vertelde Wouter.”

de winnaars:
Dames B: Desiree Rouwhorst
Heren B : Hans Bal
Mix B :   Pascalle + Willem
Mix A:  Cies + Femke
Dames A: Femke Dekkers
Heren A:  Jan Duijndam

Allemaal bedankt voor het leuke tennisspel van vanavond. 
Ook een dankwoord voor de sponsers van de prijzen: 
Tennis Westland, Karaja Art of Make-up. Natuurlijk ook 
de barcommissie die ons weer goed voorzien heeft van 
een natje en een droogje.
Natuurlijk ook het publiek die massaal aanwezig was om 
de tennissers aan te moedigen! Top!
Tot op de clubkampioenschappen dubbels, die zijn van  
donderdag 19 september t/m zaterdag 28 september!!!

De TC.

pIramIdedag
Zondag 14 juli is de volgende piramidedag. We willen voor 
6 juli graag de ontbrekende uitslagen ontvangen.
Er moeten nogal wat wedstrijden gespeeld worden en de 
banen zijn van 1 t/m 9 juli niet beschikbaar ivm de aanleg 
van de nieuw banen. Houd hier rekening mee!
We weten van een aantal mensen al dat ze 14 juli niet 
kunnen spelen, mocht je ook niet kunnen spelen en dit 
nog niet gemeld hebben doe dit dan ook voor zaterdag 
6 juli. Alvast bedankt.

Mvg de TC

Heulweg 129 Telefoon (0174) 29 28 63
2295 KE  KWINTSHEUL Telefax (0174) 29 34 74
www.eekhout.nl assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Onze leden waken over de 
veiligheid in het dorp.
Stuur een mail naar

frits.berendse@gmail.com
en geef je ook op!

Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

Openingstijden: 
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Voor al uw dagelijkse boodschappen
–  Brood –  Vleeswaren
–  Sigaretten –  Zuivelproducten
–  Groente/fruit –  Telefoonkaarten
–  Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt
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De Heul
Supermarkt

TEL. 0174 - 29 72 79
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL

W E S T L A N D S E
V E R H U I S
S E R V I C E

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer

TeNNIS

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


