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Q U I N T U S

Week 16, 14 april 2014, nummer 2344
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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volleybal
gymNaSTIek
TeNNIS
jeU de boUleS

O M N I

_
!

{p
$



2

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
16 mei 2014 handbal 10 jaar b,c,q feest 
24 mei 2014 voetbal vrijwilligersfeest 
25 mei 2014 voetbal n.k.s voetbal toernooi 
4 juni 2014 wandelen avond 4 daagse
14 juni 2014 handbal ouder-kind toernooi
20 juni 2014 oranjeloop hard lopen
21 juni 2014 voetbal E+F weekend 
2 juli 2014 wieler com wielerronde van kwintsheul 
5 juli 2014 OMNI Qlympics jeugdsportmiddag
18 juli 2014 jeu de boules zandtoernooi 
20 t/m 26 juli 2014 Quintus sportkamp in Wanssum
27 juli tot 3 aug kermis parkeerplaats 
7aug tot 10 aug handbal trainingweekend

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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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

blNv  
meT deze Week de pechvogel vaN de Week:
Dat is Chelsea Kunath. Zij is net voor de finale van de NK 
voor de B geblesseerd geraakt aan haar enkel. Zodoende 
moest zij net als Mandy en Brit  langs de kant toekijken 
waarbij de B nipt verloor van VOC.
Chelsea houd moed en herstel goed!

Quinty Jansen (C2) heeft nu een knieblessure opgelopen 
en moet weer rust houden.
Quinty  houd moed ‘t komt goed!

Positief nieuws: Lex Dofferhoff die na zijn meniscus bles-
sure weer een super wedstrijd liet zien!
Lex, vrolijk en vrij en blessurevrij.

Dit was het weer namens BLNV tot een volgende X

berIchT vaN de ledeNadmINISTraTIe.
 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn alweer 
in volle gang. Naar aanleiding hiervan willen wij graag bij-
tijds van je weten of je wilt gaan handballen of dat je even-
tueel gaat stoppen.
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, je zo 
snel mogelijk op te geven (dit in verband met de opgave 
van het aantal teams voor het komende seizoen). Het In-
schrijfformulier is via de site van HV Quintus te benaderen 
(http://www.hvquintus.nl/vereniging/lid-worden).

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 juni 
a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de ledenadminis-
tratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 2295 PC KWINTS-
HEUL. Dit is ook via de site van Quintus mogelijk, onder 
het “lid-worden-formulier” vind je het afmeldingsformulier.

vragen? Stuur dan je mail naar 
ledenadministratie@hvquintus.nl. 

programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 19 april 2014
71766 15:00 NOCKralingen 1 - Quintus 1
67675 12:30 Quintus 3 - DWO 8
dienst bestuurskamer: Angela Reitsma

zaterdag 3 mei 2014
85799 14:30 Quintus 1 - Verburch 1
65199 12:00 Quintus 2 - Victoria’04 2
dienst bestuurskamer: Marcel Zaat

programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

maandag 14 april 2014
185676 18:45 HBS A2 - Quintus A1

Woensdag 16 april 2014
172821 18:45 KMD C2 - Quintus C2
162995 19:45 Westlandia C6 - Quintus C3

zaterdag 19 april 2014
185701 12:00 Quintus A1 - VELO A2
183475 12:30 Quintus MC1 - sc Monster MC2
westl. 09:00 sc Monster MP  -  Quintus MP
dienst: Stefanie Nederpelt

Woensdag 23 april 2014
185679 19:00 Quintus A1 - Die Haghe A1

zaterdag 3 mei 2014
185671 14:30 Quintus A1 - HVC’10 A1
182690 14:30 Quintus MA1 - Scheveningen MA1
121225 08:30 Quintus C1 - Quick C4
172811 11:00 Quintus C2 - KMD C2

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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183804 11:00 HVC’10 MC1 - Quintus MC1
174565 10:00 Die Haghe E2 - Quintus E2
163050 08:30 FC ‘s-Gravenz. E14 - Quintus E4
148102 08:30 Quintus F3 - FC ‘s-Gravenz. F7
dienst: Martin Vijverberg

UITSlageN
dinsdag 8 april 2014   
comp. Scheveningen MA1 - Quintus MA1 2-2

zaterdag 12 april 2014   
comp. Quintus MA1 - KMD MA1 9-1
comp. Die Haghe B1 - Quintus B1 3-1
comp. KMD B2 - Quintus B2 2-5
comp. Escamp hsv C1 - Quintus C1 ?

comp. Quintus C2 - MVV ‘27 C3 4-3
comp. Westlandia C6 - Quintus C3 16 apr.
comp. Haagse Hout MC1 - Quintus MC1 8-0
comp. Quintus D1 - BMT D1 5-1
comp. Quintus D2 - Den Hoorn D6 0-0
comp. Quintus E1 - SVH E1 8-2
comp. Quintus E2 - HMC E1 5-5
comp. Quintus E3 - VELO E11 1-4
comp. Honselersdijk E5 - Quintus E4 ?
comp. SVH F1 - Quintus F1 1-3
comp. Quintus F2 - MSV ‘71 F2 4-0
comp. Laakkwart. F6 - Quintus F4 2-3
comp. Quintus 1 - Excelsior R. 1 2-0
comp. PGS/VOGEL 4 - Quintus 3 3-3
comp. Schipluiden 2 - Quintus 4 ?
comp. KMD 5 - Quintus 5 uitg.

Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: marlene_tommy@hotmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

Afgelopen week werden 
door de Rabobank de 
sponsorbedragen bekent 
gemaakt van de clubKas 
campagne. Voor Quintus 
badminton resulteerde dit 
ook weer in een mooi be-
drag van € 261,-

Bij deze wil ik alle stemmers die dit jaar hebben gestemd 
op onze badmintonvereniging heel hartelijk bedanken 
voor hun steun. Voor alle mensen met een Rabobank re-
kening die nog geen lid zijn van de bank wil ik vragen, 
wordt lid en breng volgend jaar ook uw stem uit.

Namens het bestuur, 
Wim Arbouw

35-jarIg beSTaaN
Wekenlang is de toernooicommissie bezig geweest met 
de voorbereidingen voor het clubtoernooi t.g.v. het 35-ja-
rig bestaan van Badminton Quintus.
Afgelopen vrijdagavond en zaterdag was het dan zo ver. 
We willen allereerst onze verontschuldigingen aanbieden 
aan een paar leden. Zij hadden zich wel opgegeven, maar 
waren niet ingedeeld. In de meeste gevallen hebben deze 
mensen nog op tijd aan de bel getrokken en konden we 
het nog aanpassen in het wedstrijdschema. Het is niet 
goed te praten, maar bij zo’n enorme hoeveelheid  wed-
strijden  kunnen we iets over het hoofd zien.
Sommige spelers waren zo ingedeeld, dat ze twee wed-
strijden op dezelfde tijd hadden, maar ook dit werd gedu-
rende het toernooi vanzelf opgelost.

Het is haast niet te geloven, maar voor deze 3 dagdelen 
waren maar liefst 107 !! wedstrijden ingepland .  Wij heb-
ben zoveel mogelijk proberen te voldoen aan alle wensen, 
die daar ook nog kenbaar bij zijn gemaakt, zoals niet kun-
nen spelen op vrijdag of zaterdagmorgen. Het is niet hele-
maal gelukt om iedereen precies in te delen in de klasse 
die was gevraagd. We hebben wel geprobeerd om het zo 
in te delen, dat het voor iedereen een leuk toernooi zou 

worden en, gezien alle positieve reacties, zijn we daar ze-
ker in geslaagd.! 

Het was een super toernooi! Geen afzeggingen, geen 
blessures, (bijna) iedereen was ruim op tijd voor zijn of 
haar wedstrijd aanwezig, waardoor we zelfs inliepen op 
het schema en we op zaterdag een uur eerder dan ge-
pland de finalepartijen konden spelen. Wat hebben we 
vooral gezien? Heel veel spannende wedstrijden, veel 
drie-setters, maar vooral ook een enorme hoeveelheid 
gezelligheid en sportiviteit! Op sommige wedstrijdbriefjes 
was de uitslag verkeerd ingevuld, waardoor bij de wed-
strijdtafel een verkeerde uitslag kwam. Dit werd door de 
deelnemers zelf opgelost, geweldig!

Zaterdagmiddag genoot een groot publiek van span-
nende finale wedstrijden. Een spannende finalepartij Da-
mesdubbel A van Marlène en Brenda tegen Marlou en 
Sabrina. Gewonnen door Marlou en Sabrina.
Maar wat geweldig was om te zien, was de allerlaatste 
wedstrijd in de herendubbel A.
Kevin en Danny speelden tegen Marco en Arless, wat een 
rally’s, wat een show, wat een geweldig badminton lieten 
deze 4 heren zien. Het werd een 3-setter, uiteindelijk ge-
wonnen door Kevin en Danny. (21-16, 20-22 en 21- 16)

Direct na afloop was de prijsuitreiking in de kantine. Waar-
na dit leuke toernooi werd afgesloten met een heerlijk Chi-
nees buffet en ijs toe.

bedaNkT!
- Danny voor alle hulp bij het opzetten van dit toernooi! 
-  Bastiaan voor het maken van het schema,  dat op de 

muur hing, zodat iedereen kon zien wie welke partij ge-
wonnen had.

- Ab, Carla en Jan voor alle hulp achter de wedstrijdtafel
-  Eddie, voor de indeling van de bar en daarmee ook dank 

aan alle barmedewerkers
- de mensen, die de zaal hebben opgeruimd

Wij geven heel eerlijk toe, dat het een hele klus was om dit 
toernooi te organiseren, maar we hebben het graag ge-
daan. Wij vonden het super!

De toernooicommissie
Anneke Keehnen

Rob Borst 
Peter van Kester
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Nog eveN alle WINNaarS!

herendubbel a
1e plaats: Danny Radder en Kevin v.d. Meer
2e plaats: Marco Eijgermans en Arless Tsin Asjoe

herenenkel a 
1e plaats: Kevin v.d. Meer (winnaar van de wissel-
beker!
2e plaats: Danny Radder

gemengd dubbel a
1e plaats: Kevin v.d. Meer en Sabrina Groenewoud
2e plaats: Danny Radder en Marlène de Vreede

damesdubbel a
1e plaats: Marlou Gardien en Brenda v.d Scheer
2e plaats: Marlène de Vreede en Sabrina Groen-
woud

damesenkel a
Hier had alleen Marlène zich voor opgegeven en zij heeft 
dus de wisselbeker in ontvangst genomen

herendubbel b
1e plaats: Nick Broch en Michael Vellekoop
2e plaats: Dennis Persoon en Erik Albers

gemengddubbel b
1e plaats: Erik Albers en Annemiek Verbaan
2e plaats: Paul Vijverberg en Anneke Keehnen

herenenkel b 
1e plaats: Michael Vellekoop
2e plaats: Johan van Leeuwen

damesdubbel c
1e plaats: Carly v. Marrewijk en Anouk van Marre-
wijk
2e plaats: Truus van Nugteren en Jannie Lobbezoo 

herendubbel c
1e plaats: Cees van Rijn en Frans Vermaat
2e plaats: Peter van Kester en Wim Arbouw

gemengddubbel c
1e plaats: Aad Buitelaar en Marja Ouwerling
2e plaats: Frans Vermaat en Ank Guldemund

herenenkel c
1e plaats: Ruben v.d. Knaap
2e plaats: Matthew Sieck

SpeelavoNdeN!
In tegenstelling tot wat er in het rode boekje staat kan er 
op vrijdag 18 en 25 april gewoon gespeeld worden!
Het bestuur

gevoNdeN
Vorige week vrijdag is er in de hal een zilveren kettinkje 
gevonden met een rond hangertje. Dat is nog niet opge-
haald bij de beheerder.
Afgelopen vrijdag is er in de gang bij de kleedkamers geld 
gevonden.  Wie het juiste bedrag weet, kan zich ook mel-
den bij de beheerder. 

WoeNSdagmorgeN
Aanstaande woensdag komt badmintonvereniging Ber-
gen op Zoom weer langs met maar liefst 22 leden. Dit is 
al een jarenlange traditie. Eerst gaan zij toernooi spelen. 
Eén van de leden kookt voor de hele ploeg en hebben ze 
een heerlijke lunch. Daarna gaan ze een mini “Kom in de 
kas doen” en ’s avonds nog ergens een hapje eten. 
Allemaal een leuke dag toegewenst!

Het bestuur

jeUgd
Dit verslag hadden jullie nog tegoed van vorige week!

WedSTrIjdverSlag
Conquesto tegen kjoebie 3
We hebben best wel goed gespeeld maar ze waren wat 
te sterk voor ons. 
We Hebben ons best gedaan maar we hebben als nog 
8-0 verloren was wel jammer. Ik wil Joost ook heel erg 
bedanken voor het invallen hij heeft ook hard gestreden 
maar zelfs voor hem waren ze te goed maar we hebben 
ons best gedaan

Matthew Sieck

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

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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Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront. 

ageNda

29-04-2014
Mei-vakantie, tijd voor een 
volleybalinstuif in De Pijl voor 
basisschoolkinderen

Naaldwijk

23-05-2014 Pijl solutions Bedrijven- en 
Stratentoernooi in De Pijl Naaldwijk

05-07-2014 Met de jeugdteams naar de 
interland Nederland - Tsjechie

Rotter-
dam

pQv dameS 1 kampIoeN,
gefelIcITeerd!

UITSlageN
UFO HS 1 PQV HS 6 Geen uitslag

Delta DS 4 PQV DS 2 1-3 25-21, 21-25, 10-25, 
12-25

PQV HS 2 Monza HS 3 1-3 23-25, 26-28, 25-22, 
14-25

PQV DS 3 Punch DS 7 4-0 25-06, 25-14, 25-15, 
25-21

Delta HS 5 PQV HS 4 2-3 21-25, 25-20, 25-13,  
19-25, 12-15

PQV HS 3 Punch HS 7 4-0 25-09, 25-17, 27-25, 
25-20

PQV XR 1 Inter Rijswijk 
XR 3

2-2 26-24, 13-25, 28-30, 
25-19

PQV HS 1 Monza HS 1 4-0 25-19, 25-17, 25-21, 
25-21

Citrus HS 1 PQV HS 5 1-3 25-20, 13-25, 09-25, 
15-25

PQV DS 4 Inter Rijswijk 
DS 7

3-1 25-22, 21-25, 25-19, 
25-22

PQV DS 1 Inter Rijswijk 
DS 6

4-0 25-13, 25-13, 25-17, 
25-10

Secretariaat
Joyce van Schie
Poortweide 2
2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

vOlleyBal

{
competitieprogramma pQv  in de komende 2 weken
maandag 14 april-zondag 20 april 2014  

Speelweek 25
dinsdag 15 april 2014  
20:30 RHXB BD DSOV XR 1 PQV XR 2
zaterdag 19 april 2014  
17:00 PD PQV HS 2 Yaarana HS1
12:30 PD DEO HS 3 PQV HS 3
maandag 21 april-zondag 27 april 2014  

Speelweek 26
dinsdag 22 april 2014  
21:15 RHXA BF Inter Rijswijk XR 2 PQV XR 1

voor standen en uitslagen competitie zie:
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125
en de Nevobo competitie-app.

Met vriendelijke groet,
John Kerkhof en Willem van Vliet

Wedstrijdsecretarissen PQV

vaN heT beSTUUr
Donderdag 10 april was het de vijfde bestuursvergade-
ring. Het gehele bestuur was aanwezig en bestaat nog 
steeds uit Wilfred, Joyce, Geoffrey, Ciska, Willem, John 
en Wouter. Daarnaast was onze denktank en adviseur 
technische zaken Dick aanwezig. 

De vergaderingen van PQV zijn zinvol en leuk en altijd met 
goede eindresultaten. De onderwerpen binnen onze ver-
eniging zijn divers en lopen uiteen van bestuur- en spon-
sorcommissies, technische- en jeugd zaken, administra-
tie, wedstrijdzaken, scheidsrechters en activiteiten. Taken 
en verantwoordelijkheden worden door de bestuursleden 
serieus genomen. Voor zowel de korte als de lange ter-
mijn zijn de vooruitzichten voor onze vereniging na een 
fusie van een jaar goed gewaarborgd. Door de flexibiliteit 
en het geduld van de volleyballeden van zowel de Dames, 
Heren en Jeugd en niet te vergeten onze actieve recrean-
ten gaan wij volgende seizoen met de meeste bestuurle-
den weer verder. 

Het volleybalseizoen gaat zijn laatste maand in en elk 
seizoen is het weer spannend. Het is spannend omdat 
punten van de topteams en laagste teams dicht bij elkaar 
liggen. Dit weekend zullen voor veel teams de kaarten 
worden geschut. Dames 1 promoveren naar een hogere 
klasse. Heren 3 moet nog aan de bak om te promoveren 
en Heren 2 moeten aan de bak om niet te degraderen. 

Hierbij doen wij een opsomming van de belangrijkste pun-
ten uit het overleg:
-  Dames 1 zijn kampioen. Fantastisch en gefeliciteerd na-

mens het bestuur.
-  Onze jeugdteams MC en MB lopen in trainingspakken 

dankzij sponsoring.
-  Willem onze jeugdcoördinator zit vol met ideeën en loopt 

bijna over. 
-  Dick blijft volgend seizoen onze technische zaken be-

hartigen en heeft zijn taak omgedoopt tot TZ+.
-  Dick gaat 15 nieuwe volleyballen bestellen. Ballen nodig 

informeer bij het bestuur.
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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

rabobaNk clUbkaS campagNe.
Maandag 7 april hebben we de cheque op kunnen halen 
van de Rabo Clubkas Campagne.
In maart konden alle leden van Rabobank Westland hun 
stem uit brengen op verschillende verenigingen in de om-
geving. We hebben jullie uiteraard gevraagd te stemmen 
op gymvereniging Quintus. Dankzij de mensen die dat 
voor ons gedaan hebben zijn we tot een bedrag gekomen 
van 256,50 euro. De cheque werd tijdens een gezellige 
avond, met een stukje cabaret uitgereikt. We zullen dit ze-
ker nuttig gaan besteden. Ons Hartelijk Dank!

regIoWedSTrIjd NaomI eIjgermaNS
Zaterdag 5 april had ik mijn eerste regiowedstrijd. Ik be-
gon als eerste op balk. Ik vond het een mooie oefening 
van mezelf. 

-  Alle teams dienen de volleyballen in te leveren bij een 
bestuurlid. De ballen worden gecontroleerd en opgesla-
gen.

-  Elk team dient de spelerskaarten in te leveren bij een be-
stuurslid. Zodat deze verzameld aan Jacqueline kunnen 
worden overhandigd.

-  Spelerskleding waarbij het PQV logo of de letters los is 
geraakt dient het shirt bij een bestuurslid in te worden 
geleverd. Het logo en letters worden onder garantie vast-
genaaid. 

-  Alle contributies zijn ontvangen. Hulde aan Geoffrey 
onze aftredende penningmeester.

-  Geoffrey stops met zijn functie einde seizoen. Wie o wie 
gaat deze uitdaging aan. 

-  Volgend seizoen wordt één clubmagazine uitgegeven 
omdat in de digitale nieuwsflits, op internet en op de 
smartphone de laatste wedstrijdinformatie vermeld staat.

-  Eind mei zijn de laatste trainingen. Daarna wordt elke 
maandagavond Beachvolleybal gespeeld waarbij ieder-
een welkom is.

-  Voor 1 mei worden de volleybalteams voor komend sei-
zoen bij de Nevobo opgegeven.

-  Eind mei wordt het stratentoernooi in Sporthal De Pijl 
georganiseerd.

-  Begin juli sportactiviteiten in Kwintsheul. Geef je op om 
een handje uit te steken.

-  Zaterdag 5 juli of zonderdag 6 juli met de hele PQV ver-
eniging naar een World League wedstrijd. Nederland 
speelt tegen Tsjechië in het Topsportcentrum te Rotter-
dam. Houd deze datum vrij en geef je op! 

-  Beachvolleybal in augustus tijden de sportactiviteiten in 
De Lier. 

-  Donderdag 11 september wordt de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) georganiseerd in De Vreeloo de Lier. 
Houd deze datum vrij.

-  In de tweede week van september wordt een mini toer-
nooi in sporthal De Pijl georganiseerd.

Het bestuur wenst alle leden de komende week nog veel 
speelplezier toe.

Het bestuur

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. 

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 ENu zijn andere aan de beurt van een andere vereniging. 

Straks gaan we naar vloer. De warming-up is klaar. Mijn 
oefening is goed gegaan. Ik was weer heel gespannen. 
De handstand vond ik zelf heel heel mooi!! Nu zijn we bij 
de sprong. Sprong ging niet zo mooi. Alleen mislukte de 
tweede sprong. Bij brug gingen mijn zwaaien heel hoog. 
Hol-bol ging ook goed. Ik vergat alleen mijn halve draai, 
jammer! Na de prijsuitreiking was ik 29e geworden en 9e 
op balk!

Groetjes Naomi
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Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer

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

rackeT
Dinsdag avond is mijn tennisavond. Maar afgelopen dins-
dag kwam ik er achter dat mijn racket niet in mijn tas zat. 
Schrik!
Afgelopen zondag heb ik na de piramide tennis mijn rac-
ket op de vereniging laten liggen. 
Ik ben naar de kleedkamer gelopen en daar stond mijn 
racket.

Hierbij wil ik diegene bedanken die mijn racket daar heeft 
neergelegd.
Super bedankt, en wat een heerlijk gevoel om van deze 
vereniging lid te zijn.

Mart van Zeijl. 


