
1

Q U I N T U S

Week 26, 23 juni 2014, nummer 2354
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

haNdbal
voeTbal
badmINToN
volleybal
gymNaSTIek
TeNNIS
jeU de boUleS
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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
30 juni 2014 handbal Algemene Ledenvergadering 
2 juli 2014 wieler com wielerronde van kwintsheul 
5 juli 2014 OMNI Qlympics jeugdsportmiddag
18 juli 2014 jeu de boules zandtoernooi 
27 juli tot 3 aug 2014 kermis gebruik parkeerplaats 
7 aug tot 10 aug 2014 handbal trainingweekend
7 september 2014 voetbal E + F toernooi
16 okt 2014 KBO feest
16 okt 2014 Quintus leeft sponsor-diner
17 en 18 okt 2014 Quintus leeft feest
8 nov 2014 gymnastiek onderlinge wedstrijden
17 januari 2015 volleybal recreantentoernooi

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

aTTeNTIe ! !  aTTeNTIe ! !

In verband met de vakantieperiode van de verenigingen van Quintus omNI Sport  
en de weinige kopij die deze weken binnen komt, hebben wij besloten het blad enige weken (7 juli -  

14 juli - 21 juli - 28 juli - 4 augustus) NIeT in de papieren versie uit te laten komen.
de digitale versie zal nog wel gemaakt worden.

Wilt u hier rekening mee houden met het inzenden van uw programma.
het belangrijke nieuws voor uw vereniging kunt u gewoon doormailen zoals u gewend bent aan marga. 

dan komt uw bericht wel op de SITe onder het kopje Quintusblad.
www.quintus-omni.nl

Prettige vakantie allemaal!
De drukkers van uw Sportblad.
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QlymPIcS
QlymPIcS, zal je zeggen: Wat is dat?
Alle afdelingen van Quintus hebben de handen ineen geslagen en organiseren op za-
terdag 5 juli voor alle sportliefhebbers van 8 tot 14 jaar een gezellige “allround-sport-
middag”. 

En dat zijn de QLYMPICS.

hoe kan je meedoen?  
Je mag zelf met een aantal vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden, vrienden 
uit je buurt of sportvrienden  een team maken van 8 à 10 sporters. Het is de bedoeling 
dat er in elk team zowel jongens als meiden zitten. Het is voor leden van alle sportver-
enigingen, maar ook introducees zijn van harte welkom. 
Als je geen team hebt, maar wel graag mee wil doen, kan je je individueel inschrijven, 
dan zullen wij je bij een team indelen. Maar het is natuurlijk leuk als je zelf probeert om 
een team te maken.        
Nog leuker is het als je als team ook een coach meeneemt, bijvoorbeeld een oudere 
broer of zus, of vader of moeder, die jullie deze middag langs de onderdelen begeleid.

Wat gaan we doen?  
Alle sporten die bij Quintus gespeeld worden, zal jullie team op deze middag uitvoeren. 
Dus bij de QLYMPICS volleybalt, voetbalt, handbalt, jeu-de-boules, tennist, badmintont 
en gymt jullie team tegen de andere teams. Een echt allround-sport-spektakel dus !

Waar vindt het plaats? 
Alles speelt zich af op de sportaccommodaties van Quintus, dus in de sporthallen, op 
de tennis- en jeu-de-boules banen, het voetbal- en handbalveld en in de gymzaal.

Wanneer? 
Op zaterdagmiddag 5 juli van 13.00-17.00 uur

hoe inschrijven? 
Als je 8 à 10 sportliefhebbers verzameld hebt, verzin dan een leuke naam voor jullie 
team en stuur een mail om je op te geven naar: Qlympics@quintus-omni.nl 
Noem in de mail jullie teamnaam, de namen en de leeftijden van je spelers, samen met 
de sport die ze beoefenen.  Als je een coach hebt, geef deze dan ook door. Per team 
willen we graag  één mailadres van de contactpersoon.
Er is plaats voor 16 teams dus geef je snel op, want vol is vol!
Uiterlijke inschrijfdatum is: 30 juni.                    

heb je geen team? 
Geef je gewoon op als persoon of klein team: wij zorgen dan voor de indeling.

Inschrijfgeld?  
We vragen een symbolisch inschrijfgeld van 1 euro per deelnemer en dit wordt geïnd 
op zaterdagmiddag 5 juli. 

7 sporten op één middag! Zorg dat je erbij bent ! 
Vraag je vrienden en vriendinnen en geef je op voor de QLYMPICS.

O M N I

OMNI-vereNIgINg 
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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

Algemene Ledenvergadering 2014

Maandag 30 Juni 2014 wordt de Algemene Ledenver-
gadering gehouden in de nieuwe bovenruimte van 
het Quintuscomplex in Kwintsheul. 
De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 
staat de koffie/thee klaar.

ageNda  
1. Opening door de voorzitter.  
2.  Vaststelling van het verslag van de Algemene Leden-

vergadering van 24 juni 2013. Vaststelling van het 
verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergade-
ring van 13 maart 2013.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
4.  Jaarverslag en Jaarrekening:
 - Bespreking geschreven jaarverslagen
	 -	Presentatie	financieel	verslag	2013	–	2014
 - Verslag Kascommissie
 - Voorstel tot goedkeuring geschreven jaarverslagen. 
	 -		Voorstel	tot	goedkeuring	van	het	financieel	verslag	

2013	–	2014		
 -  Voorstel tot decharge van het bestuur voor het ge-

voerde beheer in het afgelopen boekjaar.  
5.  Bedanken kascommissie.  
Pauze  
6.	 Presentatie	begroting	2014	–	2015.			
7. Presentatie contributievoorstellen.  
8.	 	Voorstel	tot	goedkeuring	begroting	2014	–	2015.	

(inclusief contributievoorstellen)  
9.  Bestuursverkiezing.  
 - Eric v Steekelenburg, voorzitter - bekrachtiging ALV
 - Ton Vollebregt, bestuurslid - bekrachtiging ALV
 -  Aad van Dijk, bestuurslid - benoeming vanaf juli 

2014
 - Anette Lie, secretariaat - benoeming vanaf juli 2014
 -  Theo van Paassen, bestuurslid - aftredend (niet 

herkiesbaar)
 -  Maurice van Lis, penningmeester - aftredend en 

herkiesbaar
  Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar 

benoemd.
10. Rondvraag.  
11. Sluiting.  

De stukken zijn vanaf vrijdag 20 juni op te vragen via: 
administratie@hvquintus.nl. Vooraf kan een verzoek tot 
verzending per mail op 20 juni ingediend worden op dit-
zelfde adres. Inzage van de papieren versie is mogelijk op 
afspraak met de voorzitter Eric van Steekelenburg.

gezochT/UrgeNT
- Planner scheidsrechters
- voorzitter Scheidsrechtercommissie
- Wedstrijdsecretaris

 Planner scheidsrechters
Wij zoeken een (of meer) vrijwilligers die de scheidsrech-
ters willen indelen, zodat elke handbalwedstrijd van Quin-
tus een of twee scheidsrechters heeft.
 
voorzitter scheidsrechterscommissie
Ook zoeken we een nieuwe voorzitter voor de scheids-
rechterscommissie. In deze functie ben je het aanspreek-
punt voor onze scheidsrechters, ben je de schakel tussen 
scheidsrechter en bestuur. Organiseer je de opleiding en 
begeleiding van (nieuwe) scheidsrechters. Je geeft infor-
matie over verandering van regels, praktische zaken enz. 
Daam van Dijk legt deze functie neer, maar blijft bereid 
om de nieuwe voorzitter in te werken.
 
Wedstrijdsecretaris
Daarnaast zoeken we een nieuwe wedstrijdsecretaris. 
Carin Furth stopt met het wedstrijd secretariaat maar 
heeft te kennen gegeven haar opvolger aan het begin van 
volgende seizoen in te werken.
Het handbalbestuur realiseert zich dat invulling van bo-
venstaande functies uitermate belangrijk is voor het goed 
functioneren van de vereniging en hopen dan ook dat vrij-
willigers zich aanmelden. Van ons kunt U alle steun ver-
wachten.
 
Wil je een van deze uitdagende functies op je nemen of 
denk je iemand te kennen die hier geschikt voor is, laat 
het weten!

Eric van Steekelenburg    06-53371696
Aad van Dijk   0612962522

 
oProeP
Tijdens het ouder-kind toernooi op zaterdag 14 juni is er 
een tas met reserveshirts van de DB zoekgeraakt.
Het is een groene rugzak met daarin rode shirts.
Wie heeft deze tas in zijn/haar bezit?
Graag even contact opnemen met:
Tanja	Engelvaart	06	–	380	621	48
 

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
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trekken vanaf De Pijl in 
Naaldwijk en vanaf SC 
Vreeloo in De Lier. Daar-
bij is er nog een leuk 
nieuwtje voor de jeugd-
leden want voor de jeugd 
is deze wedstrijd gratis. 
Voor de senioren kost 
deze wedstrijd € 10,- p.p. 
Introducees zijn natuur-
lijk van harte welkom om 
deze wedstrijd mee te 
maken.
Mocht je zin hebben om 
mee te gaan laat dit dan 
even aan John en Wil-
lem via (wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl) En geef dan 
ook gelijk even aan of je kan rijden en vanaf waar je wilt 
vertrekken. Dan kunnen wij nl even kijken of er genoeg 
auto’s zijn om iedereen te vervoeren. Graag opgeven vóór 
zondag 29 juni aanstaande. Dit i.v.m. de planning en de 
kaarten natuurlijk.

Groeten, John en Willem
dUINrell ToerNooI meT mb1
Afgelopen weekend zijn wij, de meisjes MB1, op kamp 
naar het geliefde Duinrell geweest. Het was al het gere-
gel en geplan waard, want we hebben het prima naar ons 
zin gehad. Allemaal leuke dingen gedaan, zoals het grote 
duinrell toernooi en natuurlijk het park in geweest. Na 2 
dagen lang toernooitjes te hebben gespeeld konden we 
met z’n allen bij de tenten kletsen en spelletjes spelen. 
Op zaterdagavond ook nog heerlijk gebarbecued met zo 
ongeveer heel wassenaar. Bovenal was het een super ge-
slaagd weekend en heel leúk!!

INSchrIjvINg voor de QlymPIcS SlUIT 30 jUNI 
2014
Dit is een sportief gebeuren voor teams van jongens en 
meisjes van 8 tot 14 jaar op zaterdag 5 juli 2014 van 13:00 
tot 17:00 uur op het sportcomplex van Quintus.
De teams spelen zeven wedstrijden tegen wisselende 
tegenstanders. Elke wedstrijd bestaat uit instructies en 
eventueel vooraf oefenen gevolgd door de echte wedstrijd 
van 10 tot 15 minuten. De wedstrijden bestaan uit aange-
paste vormen van badminton, gymnastiek, handbal, jeu 
de boules, tennis, voetbal en volleybal.
Schrijf je in als team met een begeleider per e-mail aan: 
Qlympics@quintus-omni.nl 
Heb je geen team? Geef je gewoon op als persoon of 
klein team: wij zorgen dan voor de indeling.                   

ageNda
05-07-2014 Qlympics sportestafette, 

13.00	–	17.00	uur	in	de	Van	
der Voorthal,

Kwintsheul

06-07-2014 Met PQV naar de interland 
Nederland	–	Tsjechië,	15.00	
uur

Rotterdam

11-09-2014 Algemene Ledenvergadering 
Vreeloohal, 19.30 uur

De Lier

13-09-2014 Westlandcup, Verburchhal Poeldijk

vaN de zaal Naar heT STraNd
Op maandag 16 juni 
om 19.30 uur zetten 
we het net weer neer 
op het strand van 
Monster. (bij de molen 
rechtdoor) Dan kan ie-
dereen meedoen. De 
recreanten uit Kwints-
heul zullen er zeker 
zijn, dat zijn de vaste zandhappers.  Hoe dat er vorig jaar 
uitzag, zie je hiernaast op de foto. We hebben ruim 200 
spelende leden, dus we kunnen ook  een tweede net op-
zetten. Dat zou gaaf zijn.  Je kan ‘s avonds gratis parkeren.

Wilfred 

meT z’N alleN Naar de World leagUe Wed-
strijd NederlaNd – tsjechië
Het bestuur vond het een goed idee om met zo veel mo-
gelijk	 leden	 naar	 Nederland	 –	Tsjechië	 te	 gaan	 om	 het	
eerste seizoen als PQV Pijl solutions af te sluiten. Deze 
wedstrijden, want het zijn er 2 per weekend, worden ge-
speeld op zaterdag 5 en zondag 6 juli aanstaande. Het 
bestuur heeft er voor gekozen om op zondag 6 juli a.s. te 
kiezen. Dit omdat op zaterdag 5 juli ook de Q-lympics in 
Kwintsheul zijn. En ook daar zijn leden van PQV actief in 
de begeleiding. De wedstrijd wordt gespeeld in het Top-
sport Centrum in Rotterdam, naast de Kuip dus. Aanvang 
van de wedstrijd is 15:00 uur. Deuren gaan om 14:00 uur 
open dus lijkt het ons verstandig dat we om 13:30 uur ver-

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

vOlleyBal

{

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. 
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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

De komende dagen worden de laatste poulewedstrijden 
afgewerkt	en	daarna	zullen	de	kwartfinales	en	halve	fina-
les	gespeeld	gaan	worden.	De	finaleavond	is	op	zaterdag	
28 juni, en dit belooft weer een mooi spektakel te worden. 
Dus iedereen die een beetje van tennis en gezelligheid 
houdt, is bij deze van harte uitgenodigd om de komende 
dagen nog even langs te komen op De Uithoek!

Groet de TC (met dank aan Jan)

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

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

verSlag clUbkamPIoeNSchaPPeN SeNIoreN 
eNkel eN mIx ToT NU Toe
Op woensdag 18 juni zijn de clubkampioenschappen op 
De Uithoek weer van start gegaan. Er wordt hierbij gestre-
den om de titels in het enkelspel en het gemengd dub-
belspel.	Er	zijn	verschillende	categorieën	per	onderdeel,	
zodat de deelnemers zoveel mogelijk wedstrijden op hun 
eigen niveau kunnen spelen. 
Zoals altijd staat gezelligheid en sportiviteit voorop en dat 
is op het terras goed te merken. Er is veel publiek aan-
wezig bij de wedstrijden en zij hebben in de eerste paar 
dagen van het toernooi al volop kunnen genieten van het 
vertoonde spel. 
In tegenstelling tot voorgaande edities wordt er bij de pou-
lewedstrijden niet meer op tijd gespeeld. In plaats van een 
uur te spelen, gaan de wedstrijden nu door totdat één spe-
ler negen games heeft gehaald, met twee games verschil. 
Bij een stand van 9-9 wordt er een tie-break gespeeld om 
de winnaar te bepalen.

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
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De Heul
Supermarkt


