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Q U I N T U S

Week 07, 10 februari 2014, nummer 2335
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. 19.04.50.940 
t.n.v. OMNI-vereniging Quintus te Kwintsheul (IBAN NL96RABO0190450940).

Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
INlevereN TekSTeN eN adverTeNTIeS: zoNdag vóór 19.00 UUr bIj de redacTIe.
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Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

O M N I

OMNI-vereNIgINg 

acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
17 maart 2014 tennis ALV kantine TVQ Uithoek
28+29+30 maart 2014 VetHeuls feest - hal 2
6 april 2014 wielrennen ronde v/d glazen stad
12 april 2014 badminton badminton feest
4 juni 2014 wandelen avond 4 daagse
20 juni 2014 oranjeloop hard lopen
21 juni 2014 voetbal E+F weekend 
18 juli 2014 jeu de boules zandtoernooi 
20 t/m 26 juli 2014 Quintus sportkamp in Wanssum
27 juli tot 3 aug kermis parkeerplaats 

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

contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

Stichting Beheer en
Exploitatie Sport-

accommodatie Quintus

St. Beheer en exploitatie Sportaccommodatie 

kaNtINe
Tel. 0174-294208

barcommissie
Angela Reitsma: 06-10619151
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl.nl
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

DROEVIG NIEUWS.
Deze week kregen we het bericht door, dat  

 Aad Hersbach
is overleden. Aad was een echte Quintus-man. Iedereen kent hem eigenlijk als de 
‘sporthalbeheerder’ van Quintus. Hij was er altijd. Maar ook nadat hij die taak had 
neergelegd bleef hij actief voor Quintus. Wij blijven daar dankbaar voor en zullen 
Aad missen en herinneren als een enthousiaste en betrokken Quintus man.
Wij wensen Ria en de kinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Namens Omni Vereniging Quintus,
Voorzitter Chris Batist.
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Kamp……..Kamp……….Kamp…… 
 
Een nieuw jaar is weer net begonnen en ook de 
voorbereidingen voor het kamp van 2014 zijn weer 
in volle gang. Wie heeft er dit jaar zin mee te gaan 
naar Wanssum? Dit kamp wordt georganiseerd voor 
alle leden van Quintus in de aangegeven 
leeftijdscategorie. 
 
Het kamp is bedoeld voor kinderen in de 
leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar (basisschool) 
 
Het kamp is dit jaar van zondag 20 juli t/m 
zaterdag 26 juli 2014 
 
Maar nu iets over het kamp zelf. De afgelopen 
anderhalf jaar is er hard gewerkt aan een 
splinternieuw complex in Wanssum. Dit complex is 
speciaal ingericht voor het organiseren van kampen. 
Het principe van het kamp blijft het zelfde als de 
voorgaande jaren. Het kamp wordt geleid door een 
kampstaf van ongeveer vijftien personen. Dit zijn 
mensen die garant staan voor het programma en het 
eten. Het eten wordt gemaakt door een vaste 
kookploeg.  
Het hele spel- en sportprogramma 
staat in het teken van sportieve 
recreatie. Verder zijn we de hele 
dag buiten, eten op grote 
picknicktafels voor de tent en doen 
daarna gezamenlijk de afwas! 
 
Het dagprogramma bestaat vooral uit activiteiten 
als bosspelen, sportactiviteiten, zwemmen, 
puzzeltochten etc. ’s Avonds is er vaak ook nog een 

programma. Spooktochten, disco’s, 
bosspelen en noem het maar op. 
 
 Wanssum  is een prachtige plaats waar 
bossen, rivieren en speelvelden in de 
nabije omgeving te vinden zijn. De 

kamplocatie bevindt zich in een straal van vijf 
kilometer. De kampstaf maakt daar veel gebruik 
van. De kinderen kunnen er alle sporten beoefenen.  
De kosten voor dit kamp bedragen dit jaar € 200,- 
Dit zijn de kosten voor het verblijf en het vervoer 
van en naar de locatie. Op de inschrijfavond hoort u 
meer over de wijze van betaling. De inschrijfavond 
zal zijn op woensdag 26 februari van 19.00 uur 
tot 20.00 uur in de kleine kantine van Quintus. 
Vergeet niet het inschrijfstrookje ingevuld mee te 
nemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je interesse, maar weet je niet precies wat zo’n 
sportkamp inhoudt, kom dan voor meer informatie  
naar de inschrijfavond of neem contact op via één 
van de onderstaande contactgegevens. 
 
Wil je wel mee, maar ben je op de inschrijfavond 
verhinderd? Neem dan ook even contact op. 
 
 
Patrick Krens  06-81713879 
Bas Otten  06-49885833 
quintussportkamp@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijfstrookje Quintuskamp 2014 
 
Naam ………………………………………… 
Adres ………………………………………… 
Postcode …………………………………  
Woonplaats ………………………………… 
Telefoon ………………………………… 
Geboortedatum ………………………… 
E-mail adres ………………………………… 
 
Verzekering …………………………… 
Verzekering nr.…………………………… 
 

 Ja, ik ga mee op kamp naar Wanssum 
van 20 juli t/m 26 juli 2014. 

 
Ben je al vaker mee geweest op kamp? 

 Ja 
 Nee 

 
Bij wie wil je in de tent? 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
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eredIvISIe/eerSTe dIvISIe  

zaterdag 15 februari
19.00 Dames 1 Hellas 1
21.00 Heren 1  Hellas 1
20.00 Hercules 1 Heren 2

zondag 16 februari
13.30 Dames 2 Westlandia 1

bekercomPeTITIe

dinsdag 11 februari
20.30 Dames 2 SEW

dinsdag 18 februari
20.00 Kwiek  Dames 1

dinsdag 25 februari
20.30 U.S.  Heren 1
  
zaalhaNdbalcomPeTITIe 

vrijdag 14 februari
18:30 Quintus HC1 W.H.C. HC1 
 hal 2 Sven Furth/Sander Bellekom

zaterdag 15 februari zaaldienst
hc1: 12.20 e.w. 
d5 e.w. 
e5 e.w.
11.15 Quintus F1 Quintus F2  
12:30 Quintus HC1 Hercules HC1  
 Sylvia Reijgersberg 
13:00 Ventura DC1 Quintus DC1  
13:30 Quintus D5 Verburch D2  
 Bob van Velthoven   
14.20 Quintus E5 Schipluiden E2  
 Tara Engelvaart en Zella de Vreugd 
 

haNdBal

kopij voor zondag 16.00 uur naar leonie broch 
glbroch@kabelfoon.nl

voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@hvquintus.nl

zondag 16 februari zaaldienst
dc3: 9.40-13.10 uur  
hS5: 14.50 e.w.
9:50 Quintus DC3 HVV’70 DC1  
 Kees Jansen 
10:50 Quintus HS3 Hercules HS4  
12:00 Quintus HA1 Bevo HA1  
12:10 VOC DA1 Quintus DA1  
14:15 DSS DB1 Quintus  DB1  
15:00 Quintus HS5 Rijnsoever 1  
 Aad van Dijk 
15:00 Hellas DB1 Quintus DB2  
15:20 Westlandia 4 Quintus D3

blNv
BLNV heeft weer nieuwe kandidaten.
Bij de B-jeugd is Jessica Bruggeling weer geblesseerd 
aan haar enkel Chelsea Kunath heeft last van haar sche-
nen en Melissa Radder heeft een rugblessure opgelopen.
Meiden, houd moed en herstel goed!
 
De pechvogel van afgelopen week:  Marinda van Capelle 
die door een knieband kwetsuur niet mee kon naar Portu-
gal voor de Europacup wedstrijden!
Veel sterkte en een opkikker voor jou!
 

Dit was ‘t weer namens BLNV tot een volgende X

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

vOetBal

_
Kopij: Lia Stijger 0174-622822
 liastijger@hetnet.nl
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: John Nieuwmans 06-55388247 
Site: www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Petra Gram  06-23957834
C: Ron v.d. Merwe 06-11245493
D: Bas Otten 06-49885833
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Karin Grootscholten 06-19034755
Dames: Mirjam de Ruiter 06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl
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WedSTrIjdProgramma’S
Tussen het tijdstip van samenstellen van het Quin-
tusblad en de daarop volgende speelzaterdag ko-
men met grote regelmaat wedstrijdwijzigingen van 
de KNVB binnen. Zeker nu er de afgelopen 2 weeken-
den veel wedstrijden werden afgelast, worden deze 
op het laatste moment opnieuw ingedeeld.
Onze site is te allen tijde actueel. Houd deze dus in 
de gaten.

Programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 15 februari 2014
170851 15:00 Forum Sport 8 - Quintus 3
87209 13:15 VELO 3 - Quintus 4
64750 12:30 Schipluiden 3 - Quintus 5
dienst bestuurskamer: Marcel Vis

zaterdag 22 februari 2014
73538 12:45 Quintus 4 - sc Monster 10
dienst bestuurskamer: Marcel Zaat

Programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

zaterdag 15 februari 2014
185667 14:30 Quintus A1 - Erasmus A1
128887 12:00 Quintus B1 - VELO B2
135583 08:30 Quintus C1 - Honselersdijk C2
172273 09:00 VDL C2 - Quintus C2
183470 12:30 Quintus MC1 - LYRA MC2
174557 09:00 Quintus E2 - GDA E4
163050 08:30 FC ‘s-Gravenz. E14 - Quintus E4
westl. 08:30 Quintus MP  -  fc ‘s Gravenz. MP
dienst: Marco v.d. Salm

zaterdag 15 februari 2014
185667 14:30 Quintus A1 - Erasmus A1
128887 12:00 Quintus B1 - VELO B2
135583 08:30 Quintus C1 - Honselersdijk C2
172273 09:00 VDL C2 - Quintus C2
183470 12:30 Quintus MC1 - LYRA MC2
174557 09:00 Quintus E2 - GDA E4
163050 08:30 FC ‘s-Gravenz. E14 - Quintus E4
westl. 08:30 Quintus MP  -  fc ‘s Gravenz. MP
dienst: Marco v.d. Salm

UITSlageN

woensdag 5 februari 2014   
comp. Quintus D1 - GDA D2 5-1
Zaterdag 8 februari 2014   
comp. Quintus A1 - HBS A2 6-2
comp. Quintus MA1 - Scheveningen MA1 afg.
comp. Houtwijk sv B1 - Quintus B1 3-0
comp. Quintus B2 - Die Haghe B3 11-3
comp. VELO C2 - Quintus C1 4-3
comp. Quintus C2 - VDL C2 afg.
comp. Quintus MC1 - Wateringse Veld MC1 afg.
comp. Quick C5 - Quintus C3 ?
comp. HVC’10 D1 - Quintus D1 afg.
comp. MSV ‘71 D2 - Quintus D2 afg.
comp. GDA E1 - Quintus E1 2-1
comp. Quintus E2 - FC ‘s-Gravenz. E5 afg.
comp. Quintus E3 - TAC’90 E3 1-3
comp. Quintus E4 - sc Monster E7 0-12
comp. Houtwijk sv F1 - Quintus F1 4-3
comp. Quintus F2 - Verburch F2 afg.
comp. Quintus F3 - HVC’10 F3 0-1
comp. Quintus F4 - Honselersdijk F6 2-4
comp. HBSS 1 - Quintus 1 afg.
comp. MVV ‘27 3 - Quintus 2 afg.
comp. Quintus 3 - DWO 8 afg.
comp. Quintus 4 - VELO 3 afg.

Secretaris Quintus badminton
Plein 1957  16
2295 PL Kwintsheul
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

Van de week hoorden wij het bericht dat aad hersbach is 
overleden. Aad was jarenlang beheerder van Quintus. Als 
je Quintus zei, zei je Aad en als je Aad zei dan zei je Quin-
tus. Zijn gezondheid werd de laatste jaren minder, maar in 
zijn scootmobiel ging hij er toch lekker op uit. Aad is bijna 
79 jaar geworden.
Wij wensen Ria en de kinderen veel sterkte toe om dit ver-
lies te verwerken.

WeSTlaNdToerNooI
Zaterdag en zondag werd het Westlandtoernooi  bij ons in 
onze eigen Quintushal gespeeld.
Er zijn heel veel leuke, spannende enerverende wedstrij-
den gespeeld. Zondagavond om 18.00 uur was de prijs-
uitreiking. De spelers van Quintus hebben het goed ge-
daan. Zij hebben heel wat bekers in de wacht weten te 
slepen. Allemaal van harte gefeliciteerd!! De namen van 
al deze winnaars houden jullie te goed.

Danny bedankt voor al je inzet voor de WBF en voor dit 
toernooi. Alle vrijwilligers bedankt, mensen, die op het 
laatste moment zijn ingevallen, dank je wel, Eddie be-
dankt voor het regelen van de barbezetting.
Het was een geslaagd toernooi.

bINgo
We hebben de bingo van afgelopen vrijdag mogen afslui-
ten met een geweldige opbrengst van €518,10 !!
radder bakkerij
Westlandtheater de Naald
Studio100
Pizzaria hawai
Trudy vd valk gT Fashion
Sweetpoint
bogreen
Toneelvereniging rokagemto
chinese muur kwintsheul
kapsalon hans kettman
bakker roodenrijs
Onwijs bedankt voor het sponsoren en uiteraard alle deel-
nemers voor het meespelen!
Heel graag tot volgend jaar!
Kjoebie commissie
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Secretariaat
Joyce van Schie
Poortweide 2
2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

vOlleyBal

{
Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront.

UITSlageN
Sovicos DS 4 PQV DS 3 1-3 19-25, 25-21, 14-25, 26-28
Delta HS 2 PQV HS 1 2-3 25-18, 22-25, 16-25, 25-09, 

09-15
PQV HS 6 Sovicos HS 5 3-2 25-16, 25-23, 14-25, 10-25, 

15-12
PQV DS 2 Punch DS 7 3-1 12-25, 25-16, 25-15, 25-17
Delta HS 3 PQV HS 2 1-3 23-25, 22-25, 25-18, 22-25
Sovicos HS 4 PQV HS 3 1-3 19-25, 16-25, 19-25, 25-23
PQV MB 1 GSC MB 3 2-2 25-20, 13-25, 25-19, 10-25
PQV XR 2 Inter Rijswijk XR 1 1-3 20-25, 25-20, 20-25, 21-25

competitieprogramma PQv  in de komende 2 weken
maandag 10 februari - zondag 16 
februari 2014

Speelweek 17

woensdag 12 februari 2014 zaaldienst: van der 
voorthal

21:15 H1F LI Sovicos HS 2 PQV HS 1
21:30 H4K LD Sovicos HS 5 PQV HS 6
donderdag 13 februari 2014  
20:00 RHXA CF Kalinko XR 3 PQV XR 1
vrijdag 14 februari 2014 zaaldienst: Sc vreeloo
19:15 MB2K2 EB PQV MB 1 VCO MB 2
19:15 D3O JI PQV DS 1 UFO DS 1
21:00 D4I JG PQV DS 4 Punch DS 8
21:00 H3O HB PQV HS 3 Leython DC HS 6
maandag 17 februari - zondag 23 
februari

beker 3de ronde, re-
serve week

woensdag 19 februari 2014 zaaldienst: van der 
voorthal

19:15 BH4C 06 PQV HS 3 Kratos’08 HS 7
20:45 BD4C 06 PQV DS 1 In Up Go DS 2
vrijdag 21 februari 2014  
19:30 H4K ED Kratos ‘08 HS10 PQV HS 6
21:30 D4I LJ Punch DS11 PQV DS 4

Voor standen en uitslagen competitie zie:   
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125
en ook de competitie app!

Met vriendelijke groet,
John Kerkhof en Willem van Vliet ,

Wedstrijdsecretarissen PQV

agenda
13-02-2014 Bestuursvergadering 19:30 Sportcentrum 

De Pijl
Naaldwijk

15-02-2014 Mini-toernooi: Velo – Velohal, Noordweg 26 Wateringen
25-02-2014 9.00-10.30 uur, volleybal-instuif in de voor-

jaarsvakantie 

voor groep 6, 7 en 8 (8-12 jaar), sporthal 
de Pijl

Naaldwijk

25-02-2014 10.30-12.00 uur, volleybal-instuif in de 
voorjaarsvakantie 

voor klas 1, 2 en 3 (12-15 jaar), sporthal 
de Pijl

Naaldwijk

15-03-2014 Mini-toernooi: Netwerk – Viergang, Sport-
laan 1a

Pijnacker

12-04-2014 Mini-toernooi: Delta – De Buitenhof – Duke 
Ellingtonstraat 2

Delft

recrearIa
Lekker op tijd aan het thuisfront niks mis mee ... Goede 
invallers bij ons ... Geen vuiltje aan de lucht zou je denken, 
maar als de underdog op stoom komt en de koploper laat 
een paar steekjes vallen dan ben je toch in dit geval de 
dupe helaas!!! Maar toch de setstanden liegen er niet om 
20-25. 25-20. 20-25. 21-25 toch zat er wat meer in maar 
kwam er niet uit deze avond, jammer kom op de volgende 
wedstrijd is weer in zicht fijne avond.

De groetjes, Patricia.

AAn Alle (AAnkomende) scheidsrechters 
vaN PQv
Op dit moment zijn er op Arbitrage gebied vele ontwik-
kelingen gaande, om een goed beeld te krijgen van de 
belangrijkste groep, willen de Nevobo graag weten wat 
jouw mening is over bepaalde zaken, zoals Aanwijzing, 
Beoordeling/Begeleiding, Scheidsrechterbijeenkomsten, 
Spelregelkennis.
 
Omdat er binnen de regio’s verschil is tussen regio-
scheidsrechters (aangewezen door de Nevobo, voor 
externe wedstrijden) en verenigingsscheidsrechters 
(aangewezen door eigen vereniging, in eigen speelzaal), 
is er besloten om twee aparte tevredenheidmetingen te 
maken om zo verschillende zaken te kunnen vragen aan 
jullie. Let dus goed op dat je de juiste tevredenheidmeting 
invult. (onderstaand is de juiste enquête voor verenigings-
scheidsrechters).
 
http://www.formdesk.com/Nevobo/reg_
tevredenheidsmeting_arbitrage_v_scheids 
 
Graag vernemen wij voor 16 februari 2014 jouw mening 
over de gevraagde zaken in de enquête. 
Dit is je kans om mee te denken over het toekomstige Ar-
bitrage beleid binnen de Nevobo.
 
Langs deze weg willen wij jullie ook op de hoogte brengen 
dat er veel nieuws over scheidsrechters is te vinden op 
twitter via @volleyscheids.
 

Namens de Nevobo,
en de scheidsrechtercoördinatoren van PQV

Ciska & Marieke

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

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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gyMNaStIek

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

zaTerdag 1 FebrUarI TUco WedSTrIjd PoUle 6
Vandaag had ik mijn eerste tuco wedstrijd in Den Haag. Ik 
ging samen met meiden van donar. 
We begonnen op brug. Het ging heel goed. Mijn afsprong 
ging het beste. Daarna gingen we naar sprong. Daar heb-
ben we ook eerst inturnen. Eerst gaat de andere vereni-
ging en dan gaan wij. Er zitten een paar meiden voor mij. 
Nu was ik aan de beurt bij sprong. Ik vond het best goed 
gaan, want op de training lukte de handstand plof niet. 
Maar hier wel. Ik ben helemaal blij. Nu gaan de andere 
meiden van de andere vereniging. Zij zijn ook best goed. 
Nu nog twee toestellen en dan komt de prijsuitreiking. Ik 
hoop dat we 1e, 2e of 3e worden. Nu gaan we naar de 
vloer. Daar moeten we nog even wachten. Als eerste was 
ik aan de beurt. De arabier ging een beetje fout. En bij de 
handstanddoorrol tikte ik de vloer aan. Nu maar wachten 
op mijn punten hier op vloer. Als alle meiden na mij zijn 
geweest dan gaan we naar de balk. Dan moeten we weer 
wachten op meiden die ervoor zijn. Na onze vereniging op 
vloer gaat de andere vereniging. We moeten wachten op 
de andere toestellen totdat ze klaar zijn. 

Op balk is heel veel goed gegaan. Mama vond het ook 
knap wat ik deed.
Nu is de balk klaar en ook de wedstrijd. Dan komt nu 
de prijsuitreiking. Ik kon deze nog net meemaken, maar 
ik moest daarna gelijk door naar een feestje. En daarna 
moet ik nog zingen in de kerk voor de communie kinde-
ren. Thuis ga ik lekker even de bank zitten om lekker uit te 
rusten van deze drukke dag.
Vandaag zijn we 3e geworden!!!!

Turngroetjes, Naomi

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
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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

P.S. Er zijn nog steeds enkele leden die hun contributie 
voor 2014 niet betaald hebben. Wanneer dit voor aanvang 
van het toernooi nog steeds niet gebeurd is, kan er helaas 
niet worden meegedaan aan het Wintertoernooi. Check 
dus bij twijfel even of u al betaald heeft! 

Mocht u tot de ”niet-betalers” behoren dan wordt u ver-
zocht om alsnog zo spoedig mogelijk aan uw betalings-
verplichting te voldoen. Voor jeugdleden bedraagt de 
contributie €40,- per jaar, voor juniorleden is dat €50,- per 
jaar. Het bankrekeningnummer is: 

NL94 RABO 0126 5751 18 t.n.v. TVQ, o.v.v. Contributie 
2014 (naam persoon).
 
Indien u in 2014 geen prijs meer stelt op het lidmaatschap, 
wordt u verzocht dit per mail door te geven aan jan de 
recht: janerna@kabelfoon.nl 

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 

algemeNe ledeNvergaderINg TvQ 
17 maarT 2014 

laat u stem horen tijdens deze alv; tennissen is die 
avond niet mogelijk.

algemeNe ledeN vergaderINg 17 maarT om 
20.00 UUr IN de UIThoek.

de agenda en stukken worden binnenkort geplaatst 
op de website.

Het bestuur

TeNNISToerNooI
Op zondag 16 februari staat het eerste tennistoernooi 
van dit jaar weer op het programma. Je kunt je opgeven 
voor dit toernooi door een mailtje te sturen naar jeugdten-
nisquintus@hotmail.com en hierbij je naam en leeftijd te 
vermelden. Deelname is zeker wanneer je een bevesti-
ging van ons hebt ontvangen per mail.  De jeugdcommis-
sie zal op basis van de inschrijvingen een speelschema 
maken, en er zullen voornamelijk dubbelpartijen gespeeld 
worden. 

Hieronder even alle belangrijke informatie op een rij:

datum Wintertoernooi: Zondag 16 februari
aanvangstijd: 11:00 uur
eindtijd: 15:00 uur
om aan te melden: Mailen naar 
jeugdtennisquintus@hotmail.com (naam + leeftijd)
Uiterlijke inschrijvingsdatum: Maandag 10 februari

Wij hopen weer op een mooie opkomst en zien jullie in-
schrijvingen dan ook graag tegemoet!

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

	  
	  
	  
 
 

	  
	   	     


