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Q U I N T U S

Week 28, 7 juli 2014, nummer 2356
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.

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
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

berIchT vaN de kaNTINecommISSIe
de kantine wordt gesloten van maandag 9 juni t/m 
zondag 3 augustus. Dit behoudens de reeds vastgeleg-
de evenementen bij Loek. 
Voor vergaderingen geldt dat de 3 vergaderruimtes ge-
woon gebruikt kunnen worden, zij beschikken immers 
over koffiezetapparatuur. Een vergadering dan wel graag 

aanmelden bij Loek. 
Voor hen die toch na 9 juni de trainingsbal ter hand nemen 
is de hal gewoon geopend. Hier staan immers de daar-
voor bestemde snoep-, blikjes- en koffieautomaten. 

Met vriendelijke groet, 
namens de kantinecommissie, Angela Reitsma

Helaas zijn de Qlympics van afgelopen zaterdag 5 juli niet doorgegaan. De reden hiervoor is dat er  te weinig 
animo was voor dit evenement. Tot onze spijt hebben we de zes teams plus een aantal kinderen die zich los heb-
ben aangemeld moeten afzeggen.
De organisatie gaat kijken of er het komende seizoen een gelegenheid is om het nogmaals te proberen.
Wij danken iedereen die heeft meegewerkt om het evenement te organiseren.
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Tot slot, alle verenigingsleden, oud-leden, ere-leden, ad-
verteerders, sponsoren en volgers van deze Nieuwflits,, 
waar jullie ook verzeild raken in de komende weken, ge-
niet er van. 
Wij doen hetzelfde en melden ons weer aan het begin van 
seizoen 2014-2015.

Hartelijke groet,
Cees

QlymPIcS aFgelaST
Helaas zijn de Qlympics op afgelopen zaterdag 5 juli niet 
doorgegaan. De reden hiervoor is dat er  te weinig animo 
was voor dit evenement. Tot onze spijt hebben we de zes 
teams plus een aantal kinderen die zich los hebben aan-
gemeld moeten afzeggen.
De organisatie gaat kijken of er het komende seizoen een 
gelegenheid is om het nogmaals te proberen.

Wouter

Agenda
18-08-
2014

Week 34: Start buitentrainingen 
seizoen 2014-2015 trainingsgroep 
H1 + H2

01-09-
2014

Week 36: Start zaaltrainingen 
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

Laatste NieuwsfLits seizoeN 2013-2014
Het seizoen zit er op. De laatste loodjes waren echt het 
zwaarst, dus ik denk dat heel wat verenigingsleden uit 
bestuur en diverse commissies toe zijn aan even flink uit-
blazen. 
Alles laten bezinken, op een rij zetten, schoonmaken, bij-
punten en opfrissen. 
Ook de Nieuwsflits trekt zich even terug, tot aan de start 
van het nieuwe seizoen.

Zoals in de agenda aangegeven starten de trainingen in 
de verschillende zalen op 1 september.
De trainingsgroep H1 + H2  wordt (voor zover niet op va-
kantie) eerder verwacht voor de start van enkele  buiten-
trainingen op 18 augustus. 
Over tijden en locaties wordt deze groep nader geïnfor-
meerd per e-mailbericht.

Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen 
deze Nieuwsflits in het afgelopen seizoen van inhoud te 
voorzien. Wilfred, Willem, John en Wouter met wekelijkse 
vaste inbreng en heel wat teams die de wetenswaardighe-
den van afgelopen wedstrijden of evenementen voor het 
voetlicht brachten, de Heulse recreanten in het bijzonder. 
Ik kijk nu al weer uit naar jullie bijdragen in het volgende 
seizoen.

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

vOlleyBal
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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

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

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


