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Q U I N T U S

Week 25, 15 juni 2015, nummer 2405
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
TeNNIS
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
17 t/m 20 juni 2015 oranje com Oranjefeesten Kwintsheul
19 juni 2015 oranje com oranje loop 
28 juni 2015 gymnastiek demo / gymnastiek gala 
4 juli 2015 handbal ouder /kind toernooi 
10 juli 2015 wielrenen hard fietsen 
17 juli 2015 jeu de boules zand toernooi 
26 juli tot 2 aug 2015 kermis wateringen wagens op parkeer terein 
1 augustus 2015 Varend Corso Varend Corso in Kwintsheul
17 oktober 2015 VetHeuls Herfst feestavond Jeugd
24 oktober 2015 Quintus Leeft Ouderejongeren feestavond
7 november 2015 gymnastiek onderlingen wedstrijden 
17,18 en 19 december Quintus Leeft Evenement
2 janauri 2016 voetbal oliebollentoernooi
16 januari 2016 volleybal volleybaltoernooi

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 

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

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

Stichting Beheer en
Exploitatie Sport-

accommodatie Quintus

QUINTUS SporTblad vaNaf 1 jUlI 2015 alleeN Nog dIgITaal
vanaf 1 juli 2015 stoppen wij met de verspreiding van de papieren ver-
sie van het Quintus Sportblad. de oplage is gestadig terug gelopen en 
de leeftijd van de drukploeg en de apparatuur is gestadig opgelopen 
en daarom gaan wij nu uitsluitend digitaal. het laatste Quintus Sport-
blad op papier komt uit op 29 juni 2015.
daarna wordt uitsluitend de digitale versie verspreid door de vereni-
gingen en is deze ook te vinden op onze website: 
http://www.quintus-omni.nl onder het hoofdje Quintusblad. 
Wilt u het Quintus Sportblad per e-mail ontvangen? Stuur dan een  
e-mail met het onderwerp “Quintusblad per e-mail” naar 
secretaris@quintus-omni.nl. 
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zaterdagmiddag 30 mei heeft het bestuur van de sport-
accommodatie de nieuwbouwplannen voor de tweede 
fase op het complex gepresenteerd. de aanwezigen 
werden door maurice van lis aan de hand van een pre-
sentatie, impressies en de bouwtekeningen meegeno-
men door de ontwikkelingen van het plan. 

Er werd uitgebreid stil gestaan bij het uiteindelijk doel: de 
realisatie van een tweede permanente sporthal op het 
sportcomplex met vele moderne faciliteiten. Door het rea-

liseren van de hal wordt een stap gezet naar de wens van 
het bestuur om tot een multidisciplinair complex te komen. 
Zo zal het naburige Andreashof de gymlessen laten plaats 
vinden in de hallen en zullen alle Quintus sportverenigin-
gen er kunnen sporten. In samenwerking met Hofland & 
van Geest Sportbegeleiding zullen de nieuwe sporthal en 
faciliteiten ook ingezet worden om de (oudere) gemeen-
schap van Kwintsheul vitaal en gezond te houden. 
Na een succesvolle samenwerking bij de eerste fase, 
is door het bestuur gekozen om het bouwteam in stand 
te houden. Dit betekent dat Eekhout Bouw als lokale en 
Heulse aannemer de hoofdregie heeft en in samenwer-
king met Wubben-Chan (architect) en Vastgoedprofs 
(bouwbegeleiding)  de lijnen verder zullen uitzetten. Het 
gezamenlijke doel is nu ook: met lokale partijen een be-
taalbare en duurzame accommodatie voor Quintus rea-
liseren. 

Dat het realiseren van een nieuwe hal niet zomaar kan 
plaats vinden, bleek uit de oproep van het bestuur. Aan 
ieder werd gevraagd om de schouders eronder te zetten 
en actief het fondsenwervingsteam te steunen met initia-
tieven en inzet. Van de oproep werd door Jan Kleyberg en 
Mark Stolk, beide namens Fonds Westland, dankbaar ge-
bruik gemaakt. Zij kwamen een cheque met een bedrag 
van € 20.000,- overhandigen, waarmee 1/5 deel van het 
resterende bedrag van de fondsenwerving werd ingevuld. 
De komende maanden zullen er nog diverse acties vol-
gen om het eindbedrag te behalen, zodat het plan suc-
cesvol kan worden afgerond.

Inmiddels is er de afgelopen weken niet stil gezeten op het 
complex en is de tijdelijke hal gesloopt. Ook is er gestart 
met het voorbereidende grondwerk voor de nieuwbouw. 
Na de zomer zal het nieuwe buitenhandbalveld gereed 
zijn voor de seizoenstart. De hal zal naar verwachting eind 
februari 2016 worden opgeleverd. 

preSeNTaTIe TWeede faSe NIeUWboUW
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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

ageNda algemeNe ledeN vergade-
rINg hv QUINTUS 

maandag 22 juni 2015 
aanvang 20.00 uur 
van der knaap corner – 1e verdieping Quintuscom-
plex
Corner open vanaf 19.30 uur, koffie/thee staat klaar

1.  Opening door de voorzitter, Eric van Steekelenburg
2.  Vaststelling van het verslag van de Algemene Leden 

Vergadering van 30 juni 2014
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Jaarverslag en jaarrekening 

• Bespreking jaarverslag bestuur 
• Presentatie financieel verslag 2014-2015 
• Verslag Kascommissie 
• Voorstel tot goedkeuring jaarverslag bestuur 
• Voorstel tot goedkeuring van het financieel verslag 
2014-2015 
• Voorstel tot decharge van het bestuur voor het ge-
voerde beleid in het afgelopen boekjaar

5.  Bedanken Kascommissie

PAUZE

6.  Presentatie begroting 2015-2016
7.  Presentatie contributievoorstellen
8.  Voorstel tot goedkeuring begroting 2015-2016 (inclu-

sief contributievoorstellen)
9.  Bestuursverkiezing 

• Etienne de Maat – bestuurslid – bekrachtiging ALV 
• Voordracht kandidaten door leden van HV Quintus

10.  Rondvraag Sluiting

De stukken zijn vanaf medio juni digitaal op te vragen via 
secretarishv@hvquintus.nl. Inzage in de papieren versie 
op afspraak met de voorzitter, Eric van Steekelenburg, 
voorzitter@hvquintus.nl

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

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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UITNodIgINg feeSTavoNd vrIjdag 26 jUNI: TvQ 
30 jaar
In 2015 bestaat Tennisvereniging Quintus alweer 30 jaar 
en dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  Het 
bestuur nodigt alle leden daarom uit voor een feestelijke 
avond op vrijdag 26 juni.
Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom in de kan-
tine van TVQ, waar men verwelkomd zal worden met kof-
fie/thee en een lekkernij. Vervolgens zal er om 20.15 uur 
een pubquiz worden georganiseerd, waarbij ook enkele 
vragen over de historie van onze vereniging aan bod zul-
len komen. Teams voor de quiz (max. zes personen per 
team) kunnen van tevoren of ter plaatse geformeerd wor-
den, zorg er gewoon voor dat je op tijd aanwezig bent als 
je mee wilt doen.
Na afloop van de quiz zullen de DJ’s Ruud de Niet en Peet 
de Haas de feeststemming nog verder verhogen met hun 
muzikale bijdrage.
Op deze feestavond worden alle drankjes tegen het ge-
reduceerde tarief van € 1,- verkocht, en de laatste ronde 
wordt om 00.30 uur geserveerd. Gelieve je aan te mel-
den door te mailen naar tvq30jaar@hotmail.com . Je hoeft 
geen quizteam op te geven, we willen alleen graag weten 
of je komt.
Wij hopen uiteraard op een geweldige opkomst, dan ma-
ken we er met zijn allen een gedenkwaardige avond van!

Het bestuur

$
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

clUbkampIoeNSchappeN
De clubkampioenschappen mix en enkels zijn gespeeld!
Zo, was een druk maar gezellig avondje De Uithoek! de 
Clubkampioenschappen Mix dubbel en Enkel 2015 zitten 
erop!
Onder een vernieuwd terras die lekker vol zat was het 
goed vertoeven! Met een drankje en een versnapering 
verzorgd door de barcommissie! Bedankt!
 
Nadat de bladeren van het veld 
waren gehaald door Yvonne kon 
het tennissen beginnen.
Op de finale-avond stond menig 
familieverband op de baan te-
genover of naast elkaar. 
Bijvoorbeeld in de mix de ge-
broeders Duijndam met de ge-
zusters Rouwhorst.
Er waren 2 finales die vorig jaar 
ook gespeeld werden. Nu met 
een andere uitslag in de B.

De toernooicommissie kijkt in ie-
der geval terug op een geslaagd 
toernooi. De wijziging van een 
uur spelen naar ‘best of 17’ is nog steeds een goed sys-
teem en zal komend toernooi weer een vervolg vinden. 
We hopen jullie dan allemaal weer te mogen begroeten 
op de baan. 
We vinden het ook fijn dat Arno nog even langs is ge-
weest! Top. Sterkte met je herstel!

De TC

de winnaars zijn:
Heren A: Jan Duijndam
Dames A: Yvon van Meurs
Mix A: Desiree Rouwhorst/Jan Duijndam
Heren B: Roy Jansen
Dames B: Luzia ten Westenend
Mix B: Yvonne van der Harg/Frans van Meurs

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

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

BadMINtON

vaN de maaNdagmIddag
Afgelopen maandag was de laatste badmintonmaandag 
van dit seizoen. We hebben het afgesloten met een heer-
lijke maaltijd .
Ik wil dan ook Ank Ria en Ria bedanken.  Ze hebben me 
weer super geholpen en ik ben verwend met een heerlijke 
dinerbon en een mooie bos bloemen; bedankt allemaal! 
We hebben jammer genoeg te maken met een aantal zie-
ken op de maandag. Ik hoop voor Kees  Pieter en Marja 
dat ze deze zware periode goed doorkomen, het zal veel 
energie kosten. Toch wens ik iedereen een fijne vakantie 
en hoop jullie op maandag 31 augustus weer te zien.

groetjes Thea.              

jeUgd
We hebben gehoord, dat een aantal jeugdleden geslaagd 
is voor hun eindexamen. 
Erik Albers, Anouk van Marrewijk, Quint van Velthoven en 
Julia Kraaijeveld (en anderen, die we eventueel vergeten) 
van harte gefeliciteerd!!

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

vrIjdagavoNd
Aanstaande vrijdag is het echt voor dit seizoen de aller-
laatste speelavond. Iedereen, die komt spelen niet verge-
ten om € 3,00 per persoon te betalen voor de zaalhuur.
Vrijdag 26 juni hebben we de Pub-Quiz. Hiervoor kan je je 
nog opgeven!!


