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Q U I N T U S

Week 28, 6 juli 2015, nummer 2408
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
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
3 april 2016 wielrennen ronde van de glazen stad 

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

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant
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Maandag 29 juni 2015 om 14:00 uur zitten bij Quintus 
de mannen van de drukploeg aan de welverdiende 
koffie nadat zij de laatste 165 papieren exemplaren 
van het Quintus sportblad in elkaar hebben gezet. 
Ooit werden er door deze ploeg wekelijks nog 1.900 
exemplaren in elkaar gezet.

Deze drukploeg bestaande uit zeven mannen Cock 
van Steekelenburg, Flip van Steekelenburg, Wim 
van Steekelenburg, Lou Verbraeken, Geert Zwinkels, 
Rein Zwirs en Piet de Bruin hebben dit vele jaren ge-
daan maar zij waren niet de eersten en wij weten nog 
steeds niet wanneer het eerste exemplaar van het 
Quintus sportblad van de persen rolde. Als iemand 
het wel weet dan horen wij dat graag. Mail het naar se-
cretariaat van de OMNI: secretaris@quintus-omni.nl.
Bij de koffie worden de mannen door het bestuur har-
telijk bedankt voor hun inzet bij het in elkaar zetten en 
verspreiden van het papieren Quintusblad met een 
lekkere slagroomtaart. Daarnaast kregen ze alle ze-
ven een cadeaubon voor bewezen diensten.

Met hen willen wij ook alle oud leden van Quintus 
die dit werk in het verleden gedaan hebben bedan-
ken. Iedere maandag weer klaarstaan om het blad te 
drukken, geen week overslaan. Jaar in jaar uit. Klasse 
voor al dat werk. Nogmaals bedankt!!

Vanaf deze versie van 6 juli 2015 komt het Quintus 
sportblad alleen nog maar digitaal uit: op de website en 
middels verspreiding per e-mail door de verenigingen. 
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 secre-
taris@quintus-omni.nl . U ontvangt dan het Quintus 
Sportblad elke week gratis per e-mail.

Namens alle leden, oud leden en Heulenaars,
Het OMNI bestuur.

vaNaf NU heT QUINTUS SporTblad UITSlUITeNd dIgITaal
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ScoUTINg kWINTSheUl roeIT vIjf      
SeTjeS zeIleN bIj elkaar!

afgelopen vrijdag 26 juni hebben alle leden van 
Scouting kwintsheul zich ingezet om hun vloot weer 
te laten stralen. met de actie ‘ roeien voor zeilen’  
hebben ze geld op gehaald om nieuwe zeilen voor 
de lelievletten te kunnen aanschaffen.

De materialen van scouting Kwintsheul worden jarenlang 
gebruikt door 120 trouwe leden. Om de activiteiten veilig 
en leuk te houden, dienen de zeilen vervangen te wor-
den. Alle leden hebben zich ingezet om nieuwe zeilen te 
kunnen aanschaffen door deel te nemen aan de sponsor-
roeitocht.

Om 19:00 uur werd het startschot gegeven door de voor-
zitter van Scouting Kwintsheul waarna de leden van de 
zeerobben (10-12 jaar) en zeeverkenners (12-16) de eer-
ste (kilo)meters aflegden om geld binnen te halen. De 
leden werden namelijk per afgelegde meter gesponsord. 
Een half uur na de start was er met de binnenkomst van 
de zeerobben al een bedrag binnen gehaald waarmee 
Scouting Kwintsheul een voorzeil van een lelievlet (fok) 
kan kopen. Het bedrag liep de avond geleidelijk zodat er 
steeds meer nieuwe zeilen gekocht kunnen gaan worden. 
Er is door de leden meer geroeid dan dat menig ouder 
had verwacht waardoor er meer geld werd opgehaald. 
Naast de leden van het waterwerk waren de welpen ook 
aanwezig tijdens het evenement de oudere speltakken 
aan te moedigen. Speciaal voor hen en voor het publiek 
was er een springkussen neergezet en een vuurton waar-
in marshmellows gemaakt konden worden. In de tenten 

aan de kade en op internet kon de actie live gevolgd wor-
den via apparatuur van Stichting Zeilvaart Warmond. Per 
speltak waren er voor de leden diverse prijzen te winnen 
voor diegene die het meeste hoogste geldbedrag hadden 
opgehaald dit werd tijdens de afsluiting van de opkomst 
bekend gemaakt. Daar was ook te zien dat er hard ge-
roeid was, een aantal leden hadden blaren op de handen 
van het harde roeien!

Rond half negen zijn naast een aantal “vrienden van 
Scouting Kwintsheul” ook de leidingteams en het bestuur 
mee gaan roeien. Zo rond half elf, in de schemering, had 
de zeeverkennersleiding de meeste afstand afgelegd 
(10,2 kilometer) waarna het voorlopige eind bedrag be-
kend werd.

Het eindbedrag was boven verwachting, Scouting Kwints-
heul kan met het geld voor vijf vletten (van de acht) nieu-
we zeilen aanschaffen!  

Een prachtig resultaat dat door alle leden van Scouting 
Kwintsheul hebben neergezet. Ook de lokale midden-
standers hebben bijgedragen aan dit succes door te 
sponsoren van diverse drankjes en prijzen. Dit waren BP 
Kwintsheul, Cafe de Jachthaven, Enorm Brabander en 
Bakkerij Scholtes.

Mocht u nog een kijkje willen nemen hoeveel de leden 
hebben afgelegd dan kunt u via de website van de scou-
ting terug kijken: www.scouting-kwintsheul.nl 

Westlander Tiende van Tromp.
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vOetBal

_
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT

voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 email: susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Berry Jansen 06-12319640
C: Ron v.d. Merwe 06-11245493
D: Michel Tetteroo 06-40214780
 email: bowsermike@live.nl
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Dave Hendriks 06-51704411
 email: davenadi@xs4all.nl
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

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

{
gyMNaStIek

p
Secretariaat
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@hotmail.com
tel 0174290870
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com
redactie
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl

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
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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

Tijd   uitslag
09.30 Luzia ten Westenend _ Gon Zwirs  
10.00 Pascalle Rouwhorst _ Melanie vd Wetering  
10.00 Mart van Zeijl _ Michel de Bakker  
10.30 Frank van Schie _ Geert Broch  
10.30 Daan Bos _ Loek Broch  
11.00 Yvon van Meurs _ Astrid Vis  
11.00 Edwin van Koppen _ Arjen van Laarhoven  
11.30 Desiree Rouwhorst _ Miranda van Meurs  
11.30 Mart van Zeijl _ Aad Grootscholte  
12.00 Melissa Grootscholte _ Anneke Faber  
12.00 Roy Jansen _ Dave de Recht  
12.30 Mariska Jansen-Boerma _ Dide van Adrichem  
12.30 Richard Moerman _ Sjaak van Meurs  
13.00 Dennis Duijvestijn _ Sander Zaat  
13.00 Natasja van Selm _ Bianca vd Abbeele  
13.30 Jordy van Schie _ Cor van Ruijven  
13.30 Laurens Vis _ Johan Enthoven  
14.00 Frank van der Stap _ Jan Duijndam  
14.00 Cies Duijndam _ Berry Jansen  
14.30 Ron vd Berg _ Damon van der Stap  
14.30 Freek Batist _ Remi Broch

 
Onderstaande wedstrijden worden op een andere dag gespeeld, omdat 
er een verhindering is doorgegeven. De eerste speler dient contact op te         
nemen met de tegenstander.    
    
Charlotte Vergouwen _ Patricia Vogelaar  
Irmgard Bomers _ Caroline van Oostrom  
Yvonne Olierhoek _ Esmee Krijgsman  
Sandra van der Valk _ Berna van der Krogt  
Cindy Olierhoek _ Yvonne vd Arend  
Bas Otten _ Hans Bal  
Marco van Schie _ Jan Hofland  
Rob Zwinkels _ Cor Bontje  
Richard Noordermeer _ Dennis van Leeuwen  

    
Carla Disseldorp geen wedstrijd ivm blessure
Barry Jansen voorlopig uit competitie ivm blessure
Conny Kerklaan voorlopig uit competitie ivm blessure
Karin Klunder voorlopig uit competitie ivm blessure
Arno van Steekelenburg voorlopig uit competitie ivm blessure

5e Speeldag pIramIde
Zondag 12 juli is de viijfde speeldag van de piramidecom-
petitie 2015. De tijden in het speelschema hieronder zijn 
richttijden. We verwachten je wel op de aangegeven tijd 
op Quintus. Mocht je onverhoopt toch niet aanwezig kun-
nen zijn, neem dan contact op met je tegenstander en met 
Femke Duijndam: 0644480495. 


