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Q U I N T U S

Week 31, 29 juli 2013, nummer 2309
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.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.
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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

SPeleN oP aSFalT ToT Woensdag 31 jUlI!!
Voor een betere hechting van de KushionKourt op de as-
falt is het gewenst dat er een flinke regenbui op valt. En 
wat gebeurt: dan regent het in Nederland dagen niet!!! 
Hoe bestaat het.
Het regende vrijdag ca. 45 minuten flink maar feitelijk niet 
lang genoeg. Maar in het weekend zal het waarschijnlijk 
nog wel gaan regenen.

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 huidige planning is nu: 
-  als het voor maandag a.s. nog een keer flink regent dan 

start men toch volgende week op woensdag 31 juli t/m 
vrijdag 2 augustus en zonodig ook nog op zaterdag.

-  als het voor die tijd niet meer regent dan werkt men 
van maandag 5 augustus t/m vrijdag 9 augustus. 
Hou de site in de gaten.
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“SameN STerK voor mUzIeK eN 
KerK”

Zaterdagavond 5 oktober zal voor de 7e maal een 
kerkenveiling worden gehouden in Kwintsheul.
De opbrengst van deze veiling zal in zijn totaliteit ten 
goede komen aan de Andreas-parochie en de mu-
ziekvereniging St. Gregorius.  
Met elkaar zullen wij trachten om er een spetteren-
de en muzikale avond van te maken. De avond zal 
plaatsvinden in de aula van de basisschool “de An-
dreashof”.
Naast de veiling kunt u een optreden verwachten van 
de muziekvereniging, het smartlappenkoor de Water-
landers en een muzikale verrassing.
Voor deze avond  roepen wij u hulp in. Heeft u een 
leuk idee om een kavel aan te bieden meld u zich dan 
aan via onze  website of neemt u telefonisch contact 
op met onderstaan nummer. Alle kavels zullen ver-
meldt worden op de website: www.kerkenveiling-
kwintsheul.nl

André van Meurs tel. 0174-297706

Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

Julianastraat 1AA 
2291 TP Wateringen 
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

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. 

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer


