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Q U I N T U S

Week 27, 30 juni 2014, nummer 2355
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

haNdbal
voeTbal
badmINToN
volleybal
gymNaSTIek
TeNNIS
jeU de boUleS

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
30 juni 2014 handbal Algemene Ledenvergadering 
2 juli 2014 wieler com wielerronde van kwintsheul 
5 juli 2014 OMNI Qlympics jeugdsportmiddag
11 juli 2014 Quintus Beheer WK Quiz
18 juli 2014 jeu de boules zandtoernooi 
26 juli 2014 voetbal trainingsdag 
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 oktober 2014 KBO feest
16 oktober 2014 Quintus leeft sponsor-diner
17 en 18 oktober 2014 Quintus leeft feest
8 november 2014 gymnastiek onderlinge wedstrijden
30 december 2014 handbal oliebollentoernooi
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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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

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

18-08-2014 Week 34: Start buitentrai-
ningen seizoen 2014-2015 
trainingsgroep H1 + H2

01-09-2014 Week 36: Start zaaltrainin-
gen seizoen 2014-2015

08-09-2014 Week 37: Start competitie 
seizoen 2014-2015 

11-09-2014 Algemene Ledenvergadering 
vreeloohal, 19.30 uur

De Lier

13-09-2014 Westlandcup, verburchhal Poeldijk

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

vOlleyBal

{
beachvolleyballerS gezochT
Het is tot nu toe nog niet druk geweest op het strand in 
Monster op maandagavond. Ik reken erop dat er morgen-
avond half 8 wél wat mensen zijn. Tot ziens.

Wilfred

hereNSPorTbroekeN IN de aaNbIedINg
Heb je voor vaderdag wéér niet die sportbroek gekregen 
die je had willen hebben? Of ben je nog geen vader, maar 
ben je wel toe aan een nieuwe sportbroek? PQv heeft nog 
een voorraadje zwarte herenbroeken. ze zijn niet van de-
zelfde kwaliteit als onze shirts, maar wel heel geschikt om 
in te trainen. voor € 7,50 heb je er een. Stuur een mail naar 
wilfreddezeeuw@gmail.com.

Wilfred

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

Beste leden en belangstellenden,

Tien jaar lang hebben 4 heren zich hard gemaakt voor 
een Turnhal in de gemeente Westland. Nico Koers, Peter 
Kuyvenhoven, Cees van Dalen en Cees van Reeven heb-
ben zich vanaf het begin af aan ingezet voor een goede 
accommodatie waar de Westlandse turntalenten zich 
kunnen ontplooien. 

Nadat in 2008 de Stichting Westlandse Gymnastiek ver-
enigingen opgericht werd, leek het erop dat de turnhal 
echt gebouwd zou gaan worden. Helaas kwamen er nog 
vele hobbels op het pad, maar nu, 6 jaar verder, is het 
echt zover;

oP 9 jUlI om 15:00 UUr WIlleN WIj de STarT vaN de 
boUW vaN de TUrNhal WeSTlaNd meT U vIereN.

Het bestuur nodigt u van harte uit om bij deze feestelijke 
middag aanwezig te zijn. Iedereen is welkom, het beloofd 
een mooie start van een langverwachte bouw te worden.

U vind de bouwlocatie van de Turnhal op Sportpark 
de Hoge Bomen 1C, 2671 Nz te Naaldwijk (ingang vv 
Naaldwijk, pad langs de tribune). 
Tijdens deze middag kunt u genieten van een drankje bij 
vv Naaldwijk.
Wij ontvangen u graag 9 juli.

Het bestuur van de SWGV,
Nico Koers, Voorzitter

Rianne Jonker-Roem, secretaris
Peter Kuyvenhoven, penningmeester

Amanda Hanemaaijer, bestuurslid PR
Danny van Boxtel, bestuurslid 

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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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 winnaars zijn:
 Heren A: Jan Duijndam
Dames A: Pascalle Rouwhorst
Mix A: Bram van zeijl/Pascalle Rouwhorst
Heren B: Frank van der Stap
Dames B: Mariska Jansen-Boerma
Mix B: Andre van Meurs/Yvon van Meurs
Dames C: Lisa de Bakker

PIramIde:
voor degene die de wedstrijden voor de piramide nog 
moeten spelen: 
De uitslag graag uiterlijk 4 juli doorgeven via tvqtoernooi@
gmail.com.  De volgende piramide staat gepland voor 13 
juli.

28 juni 2014
heT ToerNooI zIT er oP!  
De strijd is gestreden behalve in de heren C poule van-
wege een afmelding van Richard. 
Op de finaleavond stond menig familieverband op de 
baan tegenover of naast elkaar. 
Bijvoorbeeld de gebroeders van der Stap waar Frank als 
winnaar van de baan af kwam.
Bij de zussen Rouwhorst trok Pascalle aan het langste 
eind. Dat deed zij ook in de mix met Bram van zeijl aan 
haar zijde. zij versloegen moeder Yvon en zoon Koen van 
zeijl in een spannende strijd. 
vader André en dochter Yvon Meurs zijn de kampioen in 
de B klasse door een overwinning op Roy Jansen met 
tante Nel Molenaar. 
De familie de Bakker stonden in de C klasse tegenover 
elkaar en Lisa was wederom sterker dan Natasja. 
De neven Jan Duijndam en Bas Otten maakten het feest 
compleet: Jan won in twee sets van Bas. 
Het aanwezige publiek heeft genoten van alle spannende 
potten en keken tussendoor stiekem ook naar het WK 
voetbal...... 
De toernooicommissie kijkt in ieder geval terug op een ge-
slaagd toernooi mede door de inzet van de barcommissie.
De wijziging van een uur spelen naar ‘best of 17’ is over 
het algemeen goed ontvangen en zal  komend toernooi 
een vervolg vinden. 
We hopen jullie dan allemaal weer te mogen begroeten 
op de baan.

De TC 

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


