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Q U I N T U S

Week 34, 18 augustus 2014, nummer 2362
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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voeTbal
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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
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
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

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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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

vOetBal

_
Kopij: Lia Stijger 0174-622822
 liastijger@hetnet.nl
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT
Site: www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Berry Jansen 06-12319640
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

blNv 
Weer een nieuwe  pechvogel te melden voor BLNV!
 
cynthia grift heeft tijdens een toernooi in Duitsland haar 
enkel gebroken.
Die bikkel kan wel een opkikker gebruiken want zij heeft 
eerst nog gewoon doorgelopen maar later in het zieken-
huis bleek dat het toch ernstiger was en ging zij met een 
wit voetje naar huis.
Cynthia, houd moet en herstel goed!
 

Dit was het weer namens BLNV tot een volgende X

WIj zoekeN eNThoUSIaSTe recreaNTeN voor 
oNze compeTITIe!
Heb je vroeger gehandbald en mis je het nog wel eens? 
Of speel je nog mee in een competitie, maar zou je liever 
in de weekenden vrij willen zijn? Dan is dit je kans! Iedere 
woensdagavond van oktober t/m maart wordt er op Quin-
tus een onderlinge competitie gehouden. En voor komend 
seizoen is er nog ruimte voor nieuwe leden en/of teams. 
Enige ervaring is gewenst, maar verder draait het vooral 
om lekker in beweging zijn. Begint het al te kriebelen? 
Stuur snel een mailtje naar cynthiavanderhelm@gmail.
com met al je vragen of om je direct aan te melden!

WedSTrIjdprogramma IN QUINTUSblad
Het wedstrijdprogramma dat in het Quintusblad te vinden is, 
wordt samengesteld op basis van de gegevens van de zondag 
voor uitgifte van het blad (om 12:00 uur). Mogelijke wijzigingen 
zijn te vinden op onze site. De site is te allen tijde lijdend.

programma SeNIoreN
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

dinsdag 19 augustus 2014 
53015 20:00 Quintus 1 - Victoria’04 1 be

zaterdag 23 augustus 2014 
53235 14:30 Verburch 3 - Quintus 2 be

dinsdag 26 augustus 2014 
52668 20:00 DVO ‘32 1 - Quintus 1 be
98350 20:00 Quintus 2 - Maasdijk 2 be

zaterdag 30 augustus 2014 
52667 15:00 Verburch 1 - Quintus 1 be
53234 14:45 FC ’s-Gravenz. 3 - Quintus 2 be

programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

maandag 18 augustus 2014 
oefenw. 20:00 Monster B2 - Quintus B1  

zaterdag 23 augustus 2014 
oefenw. 14:30 AVV Alphen A1 - Quintus A1 
toern. 11:00 Quintus D  bij Quintus 
7-7 toernooi Quintus D - Felixstowe & Walton United FC

maandag 25 augustus 2014 
oefenw. 20:00 Quintus A1 - Vredenburch A1
oefenw. 13:00 Duno B1 - Quintus B1  

zaterdag 30 augustus 2014 
oefenw. 14:00 Quintus A1 - Oliveo A2 
oefenw. 14:30 Monster B4 - Quintus B2 



4

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

BadMINtON

Hallo allemaal,
De badminton ontwaakt zo langzamerhand uit de zomerslaap. 
We hopen, dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en 
weer zin heeft om te gaan badmintonnen!

Maar door een aantal mensen is er, ook in de vakantieperiode, 
achter de schermen hard gewerkt.
Als het goed is, heeft iedereen, die competitie gaat spelen ko-
mend seizoen, van Sander Valstar een overzicht gekregen. Heb 
je hier nog vragen over neem dan even contact met Sander.

Er kan weer worden gespeeld op de volgende data:
Maandag;   1 september
Woensdag:   3 september
Woensdagtraining:  20 augustus (training 
begint eerder i.v.m. vroege start competitie)
Vrijdag:    5 september
Zaterdag:   6 september

Verder kunnen ook komend seizoen de maandag en woensdag 
seniorengroepen vrij bij elkaar spelen.
Voor het komend seizoen geldt als proef dat de vrijdagspelers 
ook op woensdag bij Honselersdijk mogen spelen en spelers 
van Honselersdijk mogen ook op de vrijdag bij Quintus komen 
spelen.

Het bestuur

Te koop aaNgebodeN:
Yonex badminton rugtas, kleur rood, 2 vakken en een vak voor 
één racket.
2 x gebruikt, dus eigenlijk nog nieuw. Interesse? Stuur een 
mailtje naar jt.keehnen@kabelfoon.nl en doe een leuk bod!

Anneke Keehnen

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

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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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

 
Na de vakantie is het weer tijd voor een toernooi! Gezellig, 
schrijf je in via Toernooi.nl.
De link vind je op de site!
Tot dan!!

UITNodIgINg zomerToerNooI 31 aUgUSTUS
Op zondag 31 augustus staat de volgende activiteit op 
het programma: het Zomertoernooi! Tijdens dit toernooi 
zullen zowel dubbelpartijen als enkelpartijen worden ge-
speeld. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar 
jeugdtennisquintus@hotmail.com . De wedstrijden zullen 
op de dag zelf ingedeeld worden, je krijgt dus niet van te-
voren een speelschema toegestuurd. 

Hieronder even de belangrijke gegevens op een rij:

zomerToerNooI
datum : Zondag 31 augustus
Tijdstip : van 11:00 tot 15:00 uur (10:45 uur aanwezig)
Uiterlijke inschrijfdatum : Woensdag 27 augustus
aanmelden : mail naar jeugdtennisquintus@hotmail.com

We hopen natuurlijk weer op jullie enthousiasme, dan 
gaan we er samen weer een mooie dag van maken! Uiter-
aard worden er rond lunchtijd weer broodjes knakworst 
geserveerd en kan er tussen de tenniswedstrijden door 
ook lekker getafeltennist worden.

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer

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


