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Q U I N T U S

Week 52, 22 december 2014, nummer 2380
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

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
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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
27 december 2014 voetbal oliebollentoernooi
30 december 2014 handbal oliebollentoernooi
2 januari  2015 badminton nieuwjaarstoernooi
11 januari 2015 voetbal + handbal nieuwjaarsreceptie
17 januari 2015 volleybal recreantentoernooi
26 juli tot 2 aug 2015 kermis wateringen wagens op parkeer terein 

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
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

WIl je STemmeN IN de rabobaNk clUbkaS 
Campagne  – wordt dan lid van de rabobank
Begin maart is er weer de clubkascampagne van de Rabo-
bank waarbij leden kunnen stemmen welke verenigingen geld 
krijgen uit deze campagne. 
Rekening houders van de Rabobank kunnen gemakkelijk lid 
worden van de Rabobank via onderstaande link:
https://www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/overige_
bankzaken/lid_worden/hoe_word_ik_lid_en_wat_houdt_het_in
Druk vervolgens op het oranje symbool met de tekst ‘–> Word 
lid’.
Aan lid worden zitten geen extra kosten verbonden. Als lid kan 
je onder andere meebeslissen en ontvang je aanbiedingen. 
Daarnaast kan je natuurlijk stemmen op Quintus verenigin-
gen tijdens de clubkascampagne. Vorig jaar leverde iedere 
stem €2,25 op en er mag per lid 2x gestemd worden op een 
vereniging (in totaal kan ieder lid van de Rabobank 5 stemmen 
uitbrengen, maar die moeten dan dus over verschillende ver-
enigingen verspreid worden). Dit is daarom een mooie kans om 
extra geld voor de Quintus verenigingen bij elkaar te verzame-
len. Om te mogen stemmen in de Rabo clubkascampagne in 
maart 2015 moet je al lid zijn op 1 januari 2015. Wil je in maart 
stemmen op de Quintus verenigingen? Neem dan nu actie en 
wordt nu lid van de rabobank.

de omNI wenst alle leden, oud-leden, 
ere-leden, vrijwilligers, sponsoren en 
iedereen die Quintus een warm hart 

toedraagt 

hele fijne feestdagen,
een prachtige jaarwisseling en 
een gezond en sportief 2015
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vOetBal

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

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

                             NIeUWjaarSrecepTIe

De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats op 
zondag 11 januari van 16.00 uur tot 18.00 uur 

in de Quintus kantine.  
Wij brengen dan een toast uit op 2015 en blikken kort terug op 2014. 

In 2015 ligt er een mooie uitdaging voor ons. 
Wij stellen u aanwezigheid zeer op prijs. 

Bestuur Handbal en Voetbal

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. 

UITSlageN

dinsdag 16 december 2014
comp. Quintus B1 - HBS B2 6-1
Woensdag 17 december 2014   
comp. Erasmus D2 - Quintus D2 afg.
zaterdag 20 december 2014
comp. Quintus C1 - sc Monster C1 1-2
comp. GSC ESDO C2 - Quintus C2 7-3
comp. Quintus MC1 - Zoetermeer MC2 5-1
comp. Quintus F1 - MVV ‘27 F1 1-1
comp. Quintus F2 - Honselersdijk F2 4-0
comp. Quintus F3 - Leidschenveen F7 7-1
comp. Verburch 3 - Quintus 2 1-3

Bijna aan het eind van dit jaar spreken wij onze hartelijke 
dank uit aan alle vrijwilligers, die zich op welke manier of 
in welke functie dan ook, voor onze club hebben ingezet. 
Ook in 2015 kunnen wij niet zonder u! 

Het bestuur van vv Quintus wenst iedereen: 

hele FIjNe FeeSTdageN,
eeN prachTIge jaarWISSelINg
eN eeN gezoNd eN SporTIeF 2015
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Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

bedaNkT!
Afgelopen maandag konden wij niet in de zaal i.v.m. de 
voorbereidingen voor X-mas with love.
We mochten gebruik maken van de jeu de boules banen 
en van de tenniskantine.
Het was ontzettend gezellig om een keer op de maandag 
iets anders te doen. Heel erg bedankt jeu de boules en 
tennis, dat wij hiervan gebruik mochten maken!!
Ik heb het al persoonlijk gedaan, maar ik wens alle leden 
van de maandagmiddag hele fijne kerstdagen toe!

Thea Kleijberg

belaNgrIjke mededelINg
Zoals jullie waarschijnlijk weten heeft Quintus Badmin-
ton al een tijdje geen hoofdsponsor meer. Het vinden van 
sponsoren is een lastige klus en ze komen niet vanzelf 
op ons af. Sponsoring valt in principe onder de verant-
woordelijkheid van het bestuur, maar de voorbereiding 
en uitvoering van sponsorwerving kan door anderen wor-
den gedaan. Sponsorwerving is vaak te tijdrovend voor 
één persoon, dus na overleg met een gedeelte van het 
bestuur zou ik graag een sponsorcommissie willen opzet-
ten, maar daar heb ik dus nog wel minimaal 2 vrijwilligers 
voor nodig. Het is belangrijk dat we een actief sponsor-
beleid gaan voeren zodat we bijvoorbeeld: nieuwe shirts 
voor alle leden kunnen realiseren zonder eigen bijdrage, 
bepaalde activiteiten kunnen organiseren, nieuwe materi-
alen kunnen aanschaffen, etc.

Ik ben dus op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzet-
ten om ervoor te zorgen dat onze club financieel gezond 
blijft en we leuke dingen kunnen blijven doen. Zeker als je 
op dit moment nog geen vrijwilligersfunctie vertegenwoor-
digt binnen de badminton zou ik je willen vragen om daar 
toch eens over na te gaan denken.
Ik hoop dat we spoedig kunnen overgaan tot het aantrek-
ken van nieuwe sponsors!
Opgeven kan per mail: kevinvdmeer@live.nl of uiteraard 
direct bij mij op woensdag- of vrijdagavond.

Kevin v.d. Meer
Van het bestuur

Het lijkt ons op zijn plaats, om iedereen, die X-mas with 
love mogelijk gemaakt heeft, te bedanken voor al hun 
inspanningen. Donderdagavond de uitreiking van de 
Westlandse sportprijzen, vrijdagavond voor alle Zonne-
bloem gasten, gehandicapten, ouderen enz. Dan tot slot 
een geweldige zaterdagavond, waar heel veel mensen 
genoten hebben van een fantastisch muziekspektakel, 
waar zelfs Elvis aanwezig was vergezeld door 4 stevige 
bodyguards.

We zouden mensen tekort doen, als we namen gaan 
noemen. Dat is niet aan de badminton, maar één naam 
willen wij u toch niet onthouden, nl. ons lid Lennard 
van der Valk. Hij was cameraman en veel van zijn beel-
den kunt u terugzien bij de uitzendingen van de WOS.  
Op deze drie dagen is er in de Quintushal heel vaak een 
applaus geweest, maar nogmaals applaus en alle lof voor 
deze happening!!
Dan willen wij graag al onze leden en vrijwilligers fijne 
kerstdagen toewensen en een leuke jaarwisseling. 

Het bestuur

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

vOlleyBal

{
agenda
02-01-2015 Oliebollentoernooi voor heel PQV met 

introducees, Sportcentrum Vreeloo 
De Lier

14-01-2015 Volleybalclinic met Edwin Benne, 19:00 
uur Sportcentrum Vreeloo

De Lier

17-01-2015 Recreanten-Nieuwjaars-toernooi, Van 
der Voorthal

Kwintsheul

17-01-2015 Minitoernooi Visade, Sporthal Essesteijn Voorburg
05-02-2014 Bestuursvergadering Kwintsheul
14-02-2015 Minitoernooi Zovoc, Sporthal volgt Zoetermeer
14-03-2015 Minitoernooi Netwerk, Sporthal De 

Viergang
Pijnacker

11-04-2015 Minitoernooi GSC, Sporthal De Fluit Leidschendam
22-04-2015 Mini challenge CMV-leden
05-06-2015 Pijl solutions bedrijven-, straten- en 

vriendentoernooi, Sportcentrum De Pijl
Naaldwijk

12/14-06-15 Duinrell-toernooi Wassenaar

Uitslagen
PQV HS 5 Punch HS11 3-1 25-20, 23-25, 25-23, 25-12
PQV HS 1 Punch HS 3 1-3 25-11, 13-25, 15-25, 16-25
PQV XR 1 Volcano XR 1 0-4 22-25, 09-25, 12-25, 25-27
Punch HS 9 PQV HS 6 4-0 25-09, 25-08, 25-19, 25-08
PQV MC 1 Kalinko MC 2 1-3 25-21, 16-25, 09-25, 13-25

bekerWedSTrIjdeN 3de SpeelroNde 
Heren 1 speelt tegen Inter Rijswijk  H3 op dinsdag 6 janu-
ari om 19:30h in sporthal de Van Zweedenhal te Rijswijk.
Heren 3 speelt tegen Vulcano H1 op maandag 5 januari 
om 20:00h in sporthal Fortunahal te Delft. 

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

Met vriendelijke groet,
John Kerkhof

Wedstrijdsecretaris PQV
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Beste sportieve Quintus Tennis leden,
De TC wil jullie wat vragen.
Hebben jullie nog zin om in het nieu-
we jaar lekker te tennissen??
Het nieuwe jaar goed beginnen??
Ben je minimaal 5x aanwezig? 
Doe dan mee met de piramide van 
Quintus!!
Geef je op met onderstaande link!
De data voor komend seizoen staan 
hieronder in een rij.
Ga naar tvqtoernooi@gmail.com om jezelf voor 25 ja-
nuari 2015 op te geven 
Piramide-speel-zon-dagen: 8 februari ,8 maart, 12 april 
,3 mei ,12 juli ,6 september ,4 oktober 2015

Tot ziens op de baan!!

WeSTlaNdSe recreaNTeNcompeTITIe
Al jaren doet onze vereniging mee met de recreantencom-
petitie voor de Westlandse tennisverenigingen. Dit jaar 
zijn er een aantal mensen uit de teams gestopt waardoor 
er een mogelijkheid is voor andere leden om zich hiervoor 
op te geven. Want ook voor 2015 wil Quintus graag weer 
met een of meer teams mee doen.
Deze competitie wordt gespeeld op 7 zaterdagavonden 
in april en mei. Het is een gezelligheidscompetitie waar 
iedereen aan mee kan doen. Je speelt zowel thuis bij 
Quintus als uit op een ander tennispark in het Westland. 
Dat verschilt per week maar is aan het begin van de com-
petitie bekend.
Er wordt op een avond één dames-, één heren- en twee 
mixed dubbels gespeeld met minimaal 4 personen in een 
team. Je speelt dus op een avond  2 partijen als je met 
4 personen bent. Je mag je eigen team samenstellen en 
aanmelden. Maar je mag je ook individueel aanmelden en 
dan vorm je samen met anderen een team.
Als je niet iedere zaterdag wilt of kan spelen kan je dit op-
geven en als je een team hebt samengesteld dan is het 
goed om minimaal 6 personen te hebben zodat je onder-
ling kan uitmaken wanneer wie speelt.
Als er veel individuele aanmeldingen binnenkomen stel ik 
in overleg een of meerdere teams voor onze vereniging 
samen. Hierbij kijk ik naar de speelsterkte. En als men-
sen zich met elkaar opgeven - omdat ze met elkaar willen 
spelen maar net geen team hebben kunnen vormen – vul 
ik deze aan.
Heb je je al eens eerder opgegeven als invaller dan is nu 
de kans om mee te doen. Ik heb zelf een paar keer mo-
gen invallen en ik kan alleen maar zeggen dat het reuze 
leuk en gezellig was. Lekker bezig met de sport die je leuk 
vindt en gezelligheid met je teamgenoten en zelfs met de 
tegenstanders.
Iedereen kan mee doen dus geef je op! de uiterste da-
tum van opgeven is 25 januari  2015.
Voor meer informatie en het opgeven van een team of in-
dividueel kan je met mij contact opnemen,
coriendebruin@gmail.com  of per telefoon 06-16330072.  
of via www.westlandcompetitie.nl

 

$
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

Namens het bestuur
en alle commissies
wensen wij jullie

fijne kerstdagen en een sportief 2015!

NIeUWjaarSQUIz op “de UIThoek”
vrIjdag 16 jaNUarI om 20.30 UUr

Op vrijdag 16 januari wordt er op De Uithoek een Nieuw-
jaarsquiz georganiseerd door Jan en Cies Duijndam, in-
middels ook wel bekend onder de naam Quiz Brothers.

Zij zullen voor de deelnemers een vermakelijke quiz ver-
zorgen met allerlei vragen over uiteenlopende onderwer-
pen zoals sport, muziek, film en geschiedenis. Er zal in 
teams van maximaal vijf personen gespeeld worden, en 
je kunt je zowel individueel als per team opgeven. 

De quiz wordt georganiseerd voor de leden van TVQ, 
maar het is wel toegestaan om introducés mee te nemen 
om je team te komen versterken. 

belaNgrIjke INFo NIeUWjaarSQUIz
datum:   Vrijdag 16 januari 2015
Tijdstip: 20.30 uur aanwezig 
  (quiz start om 20.45 uur)
aanmelden: mailen naar: info@quizbrothers.nl 
  (uiterlijk 13 januari aanmelden)
kosten:  Geen, deelname is gratis

Geef je dus snel op voor deze activiteit, die meteen een 
mooie gelegenheid biedt om je collega tennissers een 
voorspoedig 2015 te wensen!
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•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

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

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


