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Q U I N T U S

Week 09, 24 februari 2014, nummer 2337
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
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Beste	  ouders	  en	  jeugdleden	  en	  andere	  geïnteresseerde,	  jullie	  weten	  het	  natuurlijk	  al	  lang,	  ook	  dit	  jaar	  wordt	  er	  weer	  
een	  VetHeuls	  georganiseerd.	  Dit	  vindt	  plaats	  op	  28,	  29	  en	  30	  maart.	  De	  organisatie	  is	  al	  enige	  tijd	  bezig	  met	  de	  
voorbereidingen.	  Het	  beloofd	  weer	  een	  super	  weekend	  te	  worden.	  	  

Globaal	  programma	  (nog	  niet	  definitief)	  

Vrijdagavond	  28	  maart:	  
19.30	  uur	  	   Opening	  vernieuwd	  complex	  	  voor	  alle	  leden	  en	  vrijwilligers	  	  

Zaterdag	  29	  maart:	  
13.00	  uur	  	  	   Jeugdactiviteit	  Set	  in	  Motion,	  voor	  6	  t/m	  12	  jarige	  (met	  spectaculaire	  onderdelen,	  waaronder	  

lasergamen	  )	  
21.30	  uur	   Radio	  538	  voor	  de	  jeugd	  vanaf	  18	  jaar	  
	  
Zondag	  30	  maart:	  	  
13.00	  uur	   PubQuiz	  
13.00	  uur	  	   Sponsorloop	  
13.45	  uur	   Kinderbingo	  
13.30	  uur	   Jeugdactiviteit	  Set	  in	  Motion,	  voor	  13	  t/m	  17	  jarige	  (Wipe-‐out	  onderdelen)	  ook	  vrienden	  en	  

vriendinnen,	  hokgenoten	  ed.	  zijn	  van	  harte	  welkom.	   
14.30	  uur	  	   Start	  Rad	  van	  Avontuur	  met	  mooie	  prijzen	  
18.00	  uur	   Superronde	  10	  euro	  loten,	  met	  mooie	  hoofdprijs	   
	  
Uiteraard	  zijn	  we	  ook	  weer	  op	  zoek	  naar	  vele	  handen	  die	  ons	  kunnen	  helpen	  tijdens	  het	  weekend.	  Een	  heel	  aantal	  
vrijwilligers	  hebben	  zich	  al	  aangemeld,	  maar	  we	  hebben	  nog	  wel	  heel	  wat	  taken	  open	  staan.	  	  
	  
Wij	  worden	  helemaal	  enthousiast	  over	  het	  aantal	  reacties	  dat	  we	  op	  onze	  eerste	  oproep	  gekregen	  hebben.	  Onwijs	  
bedankt	  daarvoor.	  Maar	  we	  zijn	  er	  nog	  niet.	  Kom	  ons	  helpen	  en	  ervaar	  hoe	  leuk	  het	  kan	  zijn.	  We	  zijn	  in	  ieder	  geval	  
nog	  op	  zoek	  naar	  :	  
	  

Taak	   Wanneer	   opmerkingen	  
bardienst	   zondagmiddag	  11.30	  -‐	  15.00	  uur	   	  	  

bardienst	   zondagmiddag	  15.00	  -‐	  18.00	  uur	   	  2x	  
bonnenverkoop	   zaterdagmiddag	  14.30	  -‐	  18.00	  uur	   	  	  

bonnenverkoop	   zondag	  11.30	  -‐	  15.00	  uur	   	  	  
bonnenverkoop	   zondag	  13.00	  -‐	  16.00	  uur	   	  	  

bonnenverkoop	   zondag	  16.00	  -‐	  18.00	  uur	   	  	  

catering	   zaterdag	  15.00	  -‐	  18.00	  uur	   	  	  
catering	   zaterdag	  23.00	  -‐	  2.00	  uur	   	  	  

catering	   zondag	  12.00	  -‐	  15.00	  uur	   	  	  
catering	   zondag	  15.00	  -‐	  18.00	  uur	   	  2x	  

fotografie	   gehele	  weekend	   	  	  

Garderobe	   zaterdagavond	  21.30	  -‐	  eind	   	  2x	  
opbouwen	  jeugdactiviteiten	  	   Zaterdagmorgen	  9.00	  -‐	  12.00	  uur	   volwassen	  kerels	  	  4x	  

jeugdactiviteit	  (ondersteunen)	   zaterdag	  12.00	  -‐	  16.00	  uur	   Activiteiten	  van	  Set	  in	  motion	  5x	  
jeugdactiviteit	  (ondersteunen)	   zondag	  13.00	  -‐	  16.00	  uur	   Activiteiten	  van	  Set	  in	  motion	  2x	  

opruimen	  jeugdactiviteit	   zondag	  16.00	  -‐	  18.00	  uur	   volwassen	  kerels	  2x	  
toiletten	  schoonmaken	   zondagochtend	  	  voor	  11.00	  uur	   	  	  

	  
Naast	  de	  vele	  vrijwilligers	  worden	  ook	  de	  selectiespelers	  van	  de	  voetbal	  en	  handbal	  inzet	  bij	  heel	  veel	  verschillende	  
onderdelen.	  Op	  deze	  manier	  willen	  we	  er	  een	  feestweekend	  voor	  elkaar	  en	  met	  elkaar	  van	  maken.	  	  
	  
Jeugdleden	  die	  op	  zoek	  zijn	  naar	  een	  maatschappelijke	  stage	  kunnen	  zich	  ook	  melden.	  De	  inzet	  als	  vrijwilliger	  tijdens	  
dit	  weekend	  kan	  gebruikt	  worden	  voor	  dergelijke	  stages.	  	  
	  
Het	  beloofd	  weer	  een	  grandioos	  weekend	  te	  worden	  maar	  daar	  hebben	  we	  wel	  	  hulp	  bij	  nodig.	  Schroom	  niet	  en	  
meld	  je	  aan!	  Dit	  kan	  door	  een	  berichtje	  te	  sturen	  naar	  vrijwilligers@vetheuls.nl.	  Wij	  zijn	  erg	  blij	  met	  uw/je	  hulp.	  	  

Bedankt	  namens	  de	  gehele	  organisatie.	  

Met	  vriendelijke	  groeten,	  Mariet	  van	  Wijk	  en	  Marjan	  van	  Kester	  
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eredIvISIe/eerSTe dIvISIe

donderdag 27 februari
21.00 Dames 1 E&O

zaterdag 1 maart
20.15 Heren 1  Swift 1

zondag 2 maart
15.30 Dames 1 Union Mios Biganos-Begles

bekercomPeTITIe

dinsdag 25 februari
20.30 U.S.  Heren 1
  
zaalhaNdbalcomPeTITIe 

zaterdag 1 maart zaaldienst:
de2: 12.50-15.00 uur 
de1: 15.00-17.10 uur
11.10 52816 Quintus F3 Velo F4 
13:00 26138 Quintus E2 Westlandia
	 Mandy	Treffers	/	Camilla	Vijverberg
13.50 20752 Hercules D1 Quintus D2 
13:50 21230 Quintus D3 Hercules D2
 ?
14:40 26905 Quintus E4 Schipluiden 1
	 Elly	de	Vette
15:30 30849 Quintus D4 VELO D4 Sabien
	 Roessen	/	Suzette	Teekens
16:20 25340 Quintus E1 Westlandia 1
	 Esther	Zwinkels
     
zondag 2 maart zaaldienst:
dc2 en da2 eigen wedstrijd 
db2: eigen wedstrijd
9:00 48226 Velo DB4 Quintus DB4
9:00 50391 Foreholte D2 Quintus D5
9:00 28890 Hermes F1 Quintus F2 
	 hal	1	 spelen	thuis
10:00 24709 MSV E1 Quintus E5
10:45  Quintus C2 Savosa C1 
	 hal	2	 Kjeld	Pakvis	/	Rene	de	Bakker
11.30 16979 Hercules DC1 Quintus DC1
11:40 11646 Quintus DA2 Kwieksport 1
	 hal	2	 Peet	Zwinkels
12:50 15231 Quintus DB2 Verburch DB1
	 hal	1
13:25 9866 DES’72 HS1 Quintus HS3
13:50 10197 MSV HS1 Quintus HS5

kWarTFINale challeNge cUP
Na de mooie overwinningen op het Portugese Colegio de 
Gaia plaatsten onze meiden zich voor de kwartfinale om 
de Challenge Cup. De tegenstander is de Franse club, 

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

Union Mios Biganos-Begles. De huidige nummer zes in 
de Franse eredivisie versloeg in de vorige ronde het Zwit-
serse SG Basel Regio Handball. Mios won in het seizoen 
2010/2011 de Challenge Cup, ze hebben een paar top-
pers binnen hun ploeg, zodat we hier te maken hebben 
met een tegenstander van formaat. Vorig seizoen speelde 
Isabelle Jongenelen bij de Franse ploeg. Al met al een te-
genstander die garant staat voor tophandbal in de Van der 
Voorthal. De meiden verdienen onze steun, dus hopen wij 
op een ouderwets volle hal met een Heuls handbalsfeer-
tje!!
De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 2 maart a.s. om 
15.30 uur. Entreeprijzen € 10,-- voor volwassenen en 
€ 5,-- voor jeugd t/m 15 jaar en 65+.

blNv meT deze Week NIeUWe oPkIkkerTjeS
rob vis (h2) is inmiddels geopereerd aan een langdu-
rige vinger pees blessure.
Rob zal zeker dit seizoen niet meer in actie komen wat ze-
ker een aderlating voor het team is! STERKTE ROB met 
je herstel
Stef van kester (h2) heeft enkele weken geleden een 
voet blessure opgelopen. Hij is op de weg terug maar zal 
toch nog niet ingezet kunnen worden.
jaap mol (h4) heeft 2 weken geleden zijn pink gebroken 
dus hij is ook uitgeschakeld voor meerdere weken.
Jaap en Stef houd moed en herstel goed!
 
Positief nieuws: De knieblessure van Stephan van me-
teren valt mee, geen bandbeschadiging wel een kniek-
neuzing met vocht ophoping door de harde val!
 

Dit	was	het	weer	namens	blessure	leed	niet	vergeten	
(BLNV)	tot	de	volgende	X

R
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21.30 - 02.00 uur

sportcomplex
QUINTUS

vv € 12,00
kassa € 15,00

18 jaar eN oUder 
geldIge legITImaTIe verplIchT

KaarTverKoop
’t Feesthuis in Wateringen

postkantoor-readshop in honselersdijk
Total Tankstation Wubben in honselersdijk

Bp Tankstation Schulte in Kwintsheul
Kapsalon Knipinn in poeldijk

www.vetheuls.nl

zaterdag 29 maart

pINNeN KaN BINNeN
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clUbkaScamPagNe

Beste voetballeden,

De RABOBANK start 3 maart  weer met zijn Clubkascam-
pagne. 
Tot 16 maart kunt u bepalen hoeveel geld de voetbal gaat 
ontvangen als extraatje voor de clubkas.

Als u lid bent van de Rabobank krijgt u 5 stemmen waar-
van u er maximaal 2 op een en dezelfde vereniging kunt 
plaatsen. 
Dat stemmen kan alleen in de periode van 3 t/m 16 maart 
en via de site van de Rabobank (www.rabobankwestland.
nl). Hoe meer stemmen de voetbal krijgt, hoe hoger het 
sponsorbedrag.

De 3 overige stemmen kunt u op andere verenigingen 
plaatsen.
Wilt u uw vrienden, familie en kennissen ook vragen hun 
stemmen uit te brengen op de voetbal? Want ….. hoe 
meer stemmen wij krijgen hoe meer geld in de clubkas.
En dat wij dat goed kunnen gebruiken met zo’n dure ver-
bouwing, zal duidelijk zijn.

Wilt u trouwens volgend jaar ook op onze club kunnen 
stemmen, word dan nu alvast lid van de Rabobank (met 
een bankrekening ben je nog geen lid). Dit kan heel ge-
makkelijk op https://www.rabobank.nl/particulieren/klan-
tenservice/ik_wil_lid_worden_van_de_rabobank_formu-
lier 
Lid worden is heel gemakkelijk en gratis.
Even doen en dan kan de waarde van de cheque volgend 
jaar door jullie stem alleen maar stijgen!! Quintus Leeft!

Uw stem hebben wij hard nodig!
Groeten,

Angela	Reitsma,	secretaris	
Mario	Zwirs,	penningmeester	

Programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 1 maart 2014
86831 14:30 Quintus 1 - Maasdijk 1
83014 14:30 GDA 4 - Quintus 3
84220 12:30 FC ‘s-Gravenz. 11 - Quintus 4
86648 14:30 Quintus 5 - Maasdijk 4
dienst bestuurskamer: Mario Zwirs

zaterdag 8 maart 2014
77419 14:30 Hermes DVS 1 - Quintus 1
83260 12:00 Quintus 2 - LYRA 3
71036 14:30 Quintus 3 - Forum Sport 8
66005 12:45 Quintus 4 - Ariston’80 7
75700 13:00 Excelsior M 5 - Quintus 5
dienst bestuurskamer: Peter v.d. Valk

Programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

zaterdag 1 maart 2014
185685 12:45 FC ‘s-Gravenz. A2 - Quintus A1
162972 13:30 Wateringse Veld B1 - Quintus B2
172821 08:30 KMD C2 - Quintus C2
183474 12:30 Quintus MC1 - Hermes DVS MC1
140214 10:30 Quintus D2 - DWO D7
168884 09:00 Quintus E1 - FC ‘s-Gravenz. E2
174567 10:15 GDA E4 - Quintus E2
163043 09:00 Verburch E4 - Quintus E3
163052 09:45 MVV ‘27 E6 - Quintus E4
169417 10:00 Maasdijk F2 - Quintus F3
dienst: Martin Vijverberg

Woensdag 5 maart 2014
183538 19:00 Wateringse Veld MC1 - Quintus MC1

zaterdag 8 maart 2014
182691 14:30 Quintus MA1 - Naaldwijk MA1
162958 11:30 VELO B2 - Quintus B1
162967 13:30 VELO B7 - Quintus B2
162982 12:45 SVH C2 - Quintus C1
136180 11:00 Quintus C2 - Rozenburg C3
163835 13:30 Quintus C3 - Hercules C2
183702 10:00 Hermes DVS MC1 - Quintus MC1
172707 08:30 RAS D1 - Quintus D1
157455 10:30 Quintus D2 - SEP D4
149006 09:00 Quintus E1 - Hercules E1
174568 09:30 DUNO E2 - Quintus E2
163045 09:45 SVH E6 - Quintus E3
163053 09:00 Naaldwijk E3 - Quintus E4
163055 09:00 BMT F1 - Quintus F1
140017 08:30 Quintus F2 - Den Hoorn F5
163075 09:30 Honselersdijk F4 - Quintus F3
163086 08:45 Maasdijk F5 - Quintus F4
westl. 09:00 Naaldwijk MP  -  Quintus MP
dienst: Anita Enthoven

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

BadMINtON

SPeeldageN
Er is nog al wat verwarring wanneer er de komende we-
ken gespeeld kan worden. Wat in het rode boekje staat is 
niet meer helemaal kloppend. 
Hieronder staan voor de komende week de juiste speel-
dagen vermeld.

Maandag 24 februari gaat WEL door.
Woensdagmorgen 26 februari gaat gewoon door.
Woensdagavond 26 februari gaat gewoon door.
Vrijdag 28 februari wordt er gewoon gespeeld.
Zaterdag 1 maart gaat wel door.

Simon	Zwolle

recreaNTeNcomPeTITIe

Uitslagen
BC Rokkeveen VD 2 -   Quintus VD1    6 – 0

vrijdag 28 februari 20.00 uur
Quintus VD1  -   BC Mix VD2

35-jarIg beSTaaN
Leuk, de eerste enthousiaste mensen hebben zich al inge-
schreven voor het clubtoernooi. Dit zal worden gehouden 
op vrijdag 11 en zaterdag 12 april. Op deze vrijdagavond 
en zaterdag wordt het gehele clubtoernooi gespeeld, dus 
de single, de heren- en damesdubbel en de mix. Iedereen 
kan inschrijven op zijn eigen niveau! Omdat badminton 
vereniging dan ook 35- jaar bestaat, zal dit clubtoernooi 
op zaterdag worden afgesloten met een chinees buffet. 
Voor het buffet moet u zich apart opgeven! Binnenkort 
ontvangen alle leden hiervoor een uitnodiging. 
Opgeven voor het clubtoernooi kan uiteraard nu al. Stuur 
een mailtje naar: jt.keehnen@kabelfoon.nl

Namens	de	toernooicommissie	Anneke	Keehnen

jeUgd

Uitslagen
BC Gouweslag 4  - KjoeBie 3  6 – 2 

WedSTrIjdeN

zaterdag 1 maart 08.45 uur
KjoeBie 1   - BC Sluyk Lekkerkerk 3
KjoeBie 2   - BC Katwijkse 1
KjoeBie 3   - The Flying Shuttle 2

goUWeSlag 4 TegeN kjoe bIe 3
Na een lange reis naar Gouda, konden we onze eerste 
wedstrijd van dit competitieseizoen spelen tegen Gouwe-
slag 4. We begonnen met het spelen van de vier heren-
singles: die van Ruben en Matthew waren zeer spannend, 
maar verloren allebei helaas in een tweesetter. Ook ik wist 
uiteindelijk niet te winnen, na het behalen van de winst 
in de eerste set. Gelukkig wist Joost, die ingevallen was 
voor Lennard, wel ons team op sleeptouw te nemen, door 
eerst zijn single eenvoudig te winnen, en daarna met Ru-
ben de herendubbel te winnen. Helaas verloren Joost en 
Quint hun spannende herendubbel, net als dat de heren-
dubbels van Ruben samen met Matthew en Matthew en 
Quint verloren werden.
Na al deze spannende wedstrijden werd het 6-2 voor de 
thuisploeg, maar de volgende keer, als wij dan niet meer 
zo’n lange reis in de benen hebben zitten en het thuisvoor-
deel hebben, pakken we ze natuurlijk terug!

Joost, bedankt voor het invallen, hopelijk vond je het leuk 
om mee te spelen.

Quint	van	Velthoven

UITSlageN

zaterdag 22 februari 2014   
comp. Die Haghe A1 - Quintus A1 uitg,
comp. KMD MA1 - Quintus MA1 4-6
comp. Quintus B1 - FC ‘s-Gravenz. B2 2-1
beker Quintus C2 - Den Hoorn C4 3-7
beker Quintus C3 - DUNO C2 0-3
comp. LYRA MC2 - Quintus MC1 uitg,
comp. BMT D1 - Quintus D1 0-3
comp. Scheveningen D3 - Quintus D2 1-3
comp. Quintus E2 - HBS E4 4-5
comp. Quintus F2 - Verburch F2 4-1
comp. Quintus F3 - REMO F2 3-5
comp. MVV ‘27 3 - Quintus 2 2-3
comp. Quintus 4 - sc Monster 10 0-7

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

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 
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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

$
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

lady’s evening

vrijdag 21 maart

19.00-23.00 uur

Inschrijven voor
16 maart!!

tvqtoernooi@gmail.com

deelname gratis!

WINTerToerNooI vaN zoNdag 16 FebrUarI
Ik ben Hau en ik zal jullie vertellen wat ik op zondag 16 
februari heb gedaan. Nou, ik had een tennistoernooi, het 
was heel leuk. Er waren ook veel kinderen, jongens en 
meisjes door elkaar en er waren ook vriendinnetjes van 
mij. Dat zijn Eva en Ilse. Gelukkig was het mooi weer an-
ders zouden de ballen wegwaaien. Eerst ging iedereen 
met een eigen groepje tennissen en daarna met een 
ander groepje. Toen kregen we pauze. We hadden een 
koekje bij ons en we krijgen limonade. Na de pauze gin-
gen we weer ruilen en verder tennissen. Ik had de eerste 
wedstrijd helaas verloren. Toen was het tijd om te lunchen. 
Iedereen had trek. We kregen een broodje knakworst. Je 
kon kiezen uit ketchup of mayonaise of mosterd of ker-
riesaus voor erop. Toen gingen we weer 2 x ruilen en 
uiteindelijk heb ik nog 1x verloren en 1x gelijk gespeeld 
maar dat maakte niks uit. Tenslotte hebben we allemaal 
een paasei en een paashaas gekregen. Bedankt voor het 
lezen van mijn verhaal.

Tot	ziens,
groetjes	Hau

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

Heulweg 105  –  2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174 292864  –  fax 0174 290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij BouwGarant

  BOUWBEDRIJF

JONGERIUS

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer


