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Q U I N T U S

Week 27, 29 juni 2015, nummer 2407
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
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gymNaSTIek
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
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

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

Het QUINTUSBLAD gaat een nieuwe fase in. Het mooi 
opgemaakte blad is vanaf 1 juli 2015 alleen nog maar di-
gitaal: de papieren versie verdwijnt. Na vele jaren, hoeveel 
jaren? Vanaf 1971? Nog langer? Wie weet, mag het zeg-
gen? Mail het naar secretariaat van de OMNI: secretaris@
quintus-omni.nl. 
Sinds ik hier in 1980 kwam wonen was het QUINTUS-
BLAD er in ieder geval. En al die jaren waren er vrijwil-
ligers die er voor zorgden dat het blad gevuld werd, het 
gedrukt en verspreid werd onder de Heulse bevolking. De 
laatste jaren werd het blad niet meer huis aan huis rond-
gebracht, maar was deze nog wel te verkrijgen op diverse 
plaatsen in Kwintsheul, zoals bv. in de bibliotheek en in de 
Quintus kantine.  
Iedere vereniging zorgt nu dat alle leden het blad digi-
taal ‘in de mailbus’ ontvangen. Bent u geen lid en wilt u 
het Quintus Sportblad toch per e-mail ontvangen? Stuur 
dan een e-mail met het onderwerp “QUINTUSBLAD per 

e-mail” naar secretaris@quintus-omni.nl . U ontvangt dan 
het Quintus Sportblad elke week gratis per e-mail.
De huidige drukploeg zal aanstaande maandag (voor de 
lezers deze of afgelopen maandag) voor het laatst bij el-
kaar komen voor ‘hun productie’ van de laatste papieren 
exemplaren. Daar zullen/hebben we als vereniging bij stil 
staan. Dat hebben zij verdiend!! 
Ze waren met zijn zessen: Cock van Steekelenburg, 
Flip van Steekelenburg, Wim van Steekelenburg, Lou 
Verbraeken , Geert Zwinkels, Rein Zwirs en meer re-
centelijk ook Piet de Bruin. Zij worden geëerd voor het 
vele werk en met hun feitelijk alle oud leden van Quintus 
die dit in het verleden gedaan hebben. Iedere maandag 
weer klaarstaan om het blad te drukken, geen week over-
slaan. En door weer en weer het blad bezorgen. Jaar in 
jaar uit. Klasse voor al dat werk. Nogmaals bedankt!!
Namens alle leden, oud leden en Heulenaars,

Het OMNI bestuur.

eeN NIeUWe faSe QUINTUSblad
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vrIjdagavoNd
Afgelopen vrijdag was er ter afsluiting van de vrijdag-
avond een heuse pub-quiz, georganiseerd door de Quiz-
brothers en, in dit geval, geleid door Joachim en Janine.
Na de koffie met taart begonnen zo’n 30 leden, verdeeld, 
over 5 teams, aan de pup-quiz.
Leuke vragen, verrassende badmintonvragen er tussen-
door. Dat was voor Arless natuurlijk een koud kunstje.
Na tien rondes, met natuurlijk pauzes tussendoor, de uit-
slag en die was als volgt.

T.Z.N.  63 ½ punten 
Sweet 50+ 61 punten 
De teelballen 53 ½  punten 
AnJoAnDuPa 61 punten 
team Fristi 59 punten
Voor alle leden van het winnend een prijsje. En na afloop 
bleef het nog erg lang erg gezellig in de kleine kantine.
Wij vonden het leuk om te organiseren en te zien, dat ie-
dereen een topavond had.

Marlou Gardien en Anneke Keehnen

vaN heT beSTUUr
Allereest willen wij alle leden, die momenteel ziek zijn 
of om een andere reden niet kunnen spelen veel sterkte 
wensen en /of van harte beterschap. Dan wensen wij al 
onze leden, donateurs en sponsors een hele fijne vakan-
tie toe. U hoort nog van ons wanneer er weer gestart gaat 
worden met trainingen en spelen.
Graag wijzen wij u alvast erop, dat op 1 september de 
algemene leden vergadering zal zijn.

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

BadMINtON

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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PIjl SolUTIoNS heefT coNTracT alS hoofd-
SPoNSor meT 5 jaar verleNgd!
Naaldwijks ICT-bedrijf Pijl solutions blijft de komende jaren 
hoofdsponsor van Volleybalvereniging PQV Pijl solutions. 
Op 5 juni is tijdens het jaarlijkse Pijl solutions straten- be-
drijven- familie en vriendentoernooil het nieuwe contract 
getekend, waarmee wij als bedrijf met trots onze naam 
verbinden aan de lokale volleybalvereniging en sport in 
het algemeen.

een basis van vertrouwen
Bij Pijl solutions willen we groei realiseren. Wij vinden 
het belangrijk dat men op ons kan vertrouwen. Onze 
slogan “groei door ICT” is dus niet alleen van toepas-
sing op onze klanten, maar op alle organisaties die 
zich met ons verbinden. Zo ook PQV Pijl solutions. 
Door jarenlang hoofdsponsor te zijn geweest voor PQV, 

hebben wij de vereniging geholpen met het opzetten van 
een solide basis in een roerige tijd. Wij hopen met de ver-
lenging van ons hoofdsponsorschap de vereniging verder 
te laten groeien en te laten zien dat men op Pijl solutions 
kan bouwen en vertrouwen.

gezondheid en gezelligheid
Naast vertrouwen willen wij ook graag sport stimuleren 
binnen onze maatschappij. Zo helpen wij als ICT-ers niet 
alleen werkplekken te verbeteren, maar ondersteunen 
ook plekken waar recreatie en beweging plaatsvinden. 
Met trots verbinden wij onze naam aan PQV Pijl solutions 
om voor alle leden een plek van gezelligheid en gezond-
heid te behouden en zo ons steentje bij te dragen aan de 
maatschappij.

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
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5 jaar vooruit
Wij hebben gekozen om het contract als hoofdsponsor 
met 5 jaar bij te tekenen en kijken uit naar de verlengde 
samenwerking met PQV Pijl solutions.
Pijl solutions bedankt het bestuur van PQV voor het ver-
trouwen in ons als ICT-bedrijf en wenst de gehele vereni-
ging veel (sport)plezier!

ageNda
18-07-
2015

Volleybaltour NeVoBo, Wilhelmina-
plein

Naald-
wijk

25-08-
2015

Bestuursvergadering Sportcen-
trum De Pijl

Naald-
wijk

10-09-
2015

Algemene Ledenvergadering Van 
der Voorthal

Kwints-
heul

heT PIjl SolUTIoNS bedrIjveN, vrIeNdeN, fa-
mIlIeToerNooI.
Vrijdagavond organiseerden Dick en Wilfred voor de vijfde 
keer het gezellige volleybaltoernooi in de Pij, waar plezier 
maken veel belangrijker is dan winnen en toch iedereen 
zijn best doet om niet te verliezen.
Het toernooi heeft vanaf het eerste jaar onze sponsor Pijl 
solutions als naamgever. Het was daarom niet toevallig 
dat we deze avond hebben uitgekozen om het nieuwe 
contract te ondertekenen met onze sponsor, die sinds de 
fusie tot PQV ook in onze verenigingsnaam zit.
Bovendien deed directeur Arno Duijvestijn mee in mijn 
familieteam, waardoor we maar liefst twee plaatsen ho-
ger eindigden dan vorig jaar! (O, sorry, het ging om het 
plezier.)
Er waren deze keer 8 teams. Eén afzegging, omdat de 
Tuinderij zich zowel voor de Lierse sportmarathon als voor 
ons toernooi had ingeschreven. Dat getuigt van enthousi-
asme van hen, maar ook van een niet optimale planning 
van ons.

dan de einduitslag. 
7.  Bom-group en OKE (Naaldwijkse dames-recreanten + 

Rory en Nicky). Leuk dat jullie meededen!
6. Ons ben nie zuunig (familie De Zeeuw)
5.  Recreanten Verburch en de Meppers, o..v. Edith ‘t Hoen
Dan een tijdje niks, tot de top 3:
3. Rarara, o.l.v. de familie Boeters uit Kwintsheul
2. Hopeloos, een schuilnaam voor de familie van Geest
1.  Erlijawirijo, de eerste twee letters van mensen die al-

lemaal De Rijke in hun achternaam hebben.

Voor Erik en Jan was hiermee de Tripple bereikt: kampi-
oen, bekerwinnaar en taartwinnaar van het PS-toernooi !

Wilfred, mede namens Dick

meISjeS b1 eN b2 WareN erbIj oP dUINrell
Vorig jaar ging alleen MB1, nu was MB2 ook van de partij. 
Twee teams, twintig meiden, acht tenten, twee handige 
partytenten en drie begeleiders (Willem, Wilfred en Mo-
nique). Het was ontzettend gezellig. De nachten waren 
lang, de frisdrank en appels waren helemaal op, maar de 
rest nog niet, de barbecue was lekker, maar te veel, de te-
genstanders soms te makkelijk en soms te zwaar, Renée 

moest helaas ziek naar huis, Britt kwam daardoor zelfs 
helemaal niet, Alette brak haar vinger (bleek thuis), maar 
verder geen ongelukken, de band speelde zaterdagavond 
lekker hard, de meiden wilden eigenlijk niet naar huis.

heT beachToerNooI oP ScheveNINgeN.
Mede dankzij onze minis werd het record verbeterd van 
het aantal spelers dat gelijktijdig meedoet aan een beach-
toernooi. 

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
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zaTerdagmIddag 18 jUlI volleybal oP heT 
WIlhelmINaPleIN
Heb je al wedstrijden van het WK Beach gezien? Als on-
derdeel van de promotie heeft de Nevobo een bus met 
een aantal volleybal spellen voor basisschoolkinderen. 
Die bus heeft PQV op zaterdagmiddag 18 juli in Naaldwijk 
geboekt! Uiteraard hebben we ook netjes een evenemen-
tenvergunning bij de gemeente gevraagd en gekregen. Er 
komen 25 posters van 7 tot 14 juli in het Westland om dit 
aan te kondigen. Dat kost best wat geld, maar gelukkig 
wil Pijl solutions ons hiervoor extra sponsoren. We sturen 
deze week brieven plus een poster naar de basisscholen. 
Ook Monza en VELO zijn uitgenodigd.  
Als je een grote poster wil ophangen, dan kan dat ook. 
Dan bel je maar: 06-2368.9686 of mail naar wilfredde-
zeeuw@gmail.com.

Na een goede voorbereiding moet nog wel een goede 
uitvoering volgen! Ik hoop dat alle mini’s komen en mee-
doen. De begeleider vanuit de Nevobo (Joost) adviseerde 
om een soort circuitje te maken langs de spellen: hoe hard 
sla jij?, hoe ver duik jij?, hoe hoog spring jij? Eindigend op 
het wedstrijdveldje, waar de kinderen een potje smashbal 
of gewoon volleybal kunnen spelen.

Ter onderbreking zullen enkele teams een demonstratie-
pot spelen: 

13.30 mini’s
14.15 meisjes
15.00 dames
15.45 heren

groeten, Wilfred
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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. 

$
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

afSlUITINg vaN de WeSTlaNdSe comPeTITIe 
De afsluiting van de Westlandse competitie was op 30 
mei jl. Beide teams hebben hard gestreden voor ieder 
punt heb ik gehoord maar ook gezien. Iedereen heeft het 
erg naar de zin gehad en genoten van de wedstrijden en 
de uitdagingen. Allemaal vinden ze het jammer dat dit het 
laatste jaar is dat dit georganiseerd is.
De eindstand na alle zaterdagavonden is als volgt:
Quintus 1 is als 7e geëindigd in poule A.
Quintus 2 is als 3e geëindigd in poule B.

We wachten af of iemand het stokje overneemt qua orga-
nisatie. Zodra ik meer weet laat ik het weten en ik hoop 
dat de leden die meegedaan hebben ook een seintje ge-
ven als ze iets horen over eventuele voortgang van deze 
competitie.

Ik wil  iedereen bedanken voor hun deelname en tot ziens.

Corien de Bruin

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740


