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Q U I N T U S

Week 34, 17 augustus 2015, nummer 2414
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 oktober 2015 VetHeuls Herfst feestavond Jeugd
24 oktober 2015 Quintus Leeft Oudere jongeren feestavond
7 november 2015 gymnastiek onderlinge wedstrijden 
17,18 en 19 december Quintus Leeft Evenement
2 januari 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
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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

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

Seizoen 2015 – 2016

Het is half augustus, de zomer is nog niet voorbij en toch 
gaan we al weer aan badmintonnen denken.

Op woensdag 19 augustus start al weer de training op 
de woensdagavond!!

Hieronder de startdata voor de andere afdelingen:
de 55+ (maandagmiddag) start op 31 augustus
de dames van de woensdagochtend starten op 
2 september
de vrijdagavond competitie/recreanten starten op 
4 september
de zaterdagochtend start op 5 september

algemene ledevergadering:
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden 
op dinsdag 1 september, maar dat weten jullie natuurlijk. 
Deze datum heeft iedereen allang in zijn agenda geno-
teerd staan. Jullie horen nog hoe laat de algemene leden-
vergadering begint en in welke kantine.

Het bestuur

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
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agenda
24-08-2015 Start trainingen seizoen 2015/2016
25-08-2015 Bestuursvergadering Sportcentrum 

De Pijl
Naaldwijk

10-09-2015 Algemene Ledenvergadering 
Van der Voorthal

Kwintsheul

TraININgSSchema

volleybalbIjlage QUINTUS SPorT-
blad
PQV is lid van de OMNI-vereniging Quintus. Lezers van 
het Quintus sportblad hebben gemerkt dat de papieren 
uitgave is vervangen door een digitale versie. 
Een deel van de berichtgeving uit onze Nieuwsflitsen is 
daarin wekelijks terug te vinden. 
Vanaf dit seizoen dus digitaal via: 
http://www.quintus-omni.nlindexphp?pagina=quintusblad

 
 

Agenda 
24-08-2015 Start trainingen seizoen 2015/2016  

25-08-2015 Bestuursvergadering Sportcentrum De Pijl Naaldwijk 

10-09-2015 
Algemene Ledenvergadering  
Van der Voorthal Kwintsheul 

 
 

TRAININGSSCHEMA 
Maandag Woensdag Donderdag 

 SC Vreeloo vd Voorthal ISW SC Vreeloo Windroos 

18:00           18:15     18:00   

 
                    

18:30           Mini's          

 
          Edith/?   18:30     

19:00                 Mini's   

 
    19:15 19:15 19:15   19:00 MB1 Willem ? 

19:30           19:30 MC1 Karin 19:30   

 
    D2 D3 D4/5 19:30 Wilfred   19:30 rec Dames 

20:00     Nyrok Richard Hans/Ronald   Willem 20:00     

 
          MB2   20:00   ? 

20:30     20:45 20:45 20:45 Jan 20:30 H2/H3 ? 

 
20:30 20:30 20:45 20:45 20:45       Hans   

21:00           21:00   21:00 21:00 rec heren 

 

H1 H4 vrij D1 rec comp     21:00     

21:30 Coen zelf   Richard           ? 

 
              H5 vrij   

22:00 22:00 22:00 22:15   22:15     Hans     

 
      22:30             

22:30               22:30     

 
                    

23:00                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Word Vriend van De Lierenaar en sponsor PQV 
De Lierenaar is dé huis-aan-krant voor De Lier, een Westlands dorp 
met een betrokken samenleving. De Lierenaar wordt huis-aan-huis 
verspreid in De Lier, maar is ook verkrijgbaar bij supermarkt Plus in 
Maasdijk.  
 
Lezers van De Lierenaar kunnen als particulier voor een jaarlijkse 
bijdrage van € 12,50 het huis-aan-huis-blad ondersteunen. Van de 
bijdrage van € 12,50 gaat € 2,50 naar een goed doel, die de vriend 
zelf mag kiezen. Bijvoorbeeld naar de lokale scouting, volleybal-, 
turn- of voetbalvereniging, je favoriete koor, museum of stichting. 
Geef het aan en wij zorgen dat jouw bijdrage volgend jaar wordt 
gedoneerd aan jouw eigen ‘goede doel’. Voorwaarde is uiteraard 
wel dat het een non-profitorganisatie betreft die in De Lier actief is. 
Als jij je aanmeldt wordt je Vriend van de Lierenaar tot 1 juni 2016. 
 
Aanmelden kan via 
http://www.uitgeverijwestmedia.nl/vriendvandelierenaar/. Vul dan 
bij Mijn Lierse goede doel PQV volleybal in. 
 
Uiteraard kunnen de leden die De Lierenaar niet ontvangen ook 
vriend worden en daarmee PQV ondersteunen. De Lierenaar is 
voor hen online te lezen. 
 
Henk Feunekes 

 

VOLLEYBALBIJLAGE QUINTUS SPORTBLAD 
PQV is lid van de OMNI-vereniging Quintus. Lezers van het 
Quintus sportblad hebben gemerkt dat de papieren uitgave is 
vervangen door een digitale versie.  
Een deel van de berichtgeving uit onze Nieuwsflitsen is daarin 
wekelijks terug te vinden.  
Vanaf dit seizoen dus digitaal via:  
http://www.quintus-omni.nl/index.php?pagina=quintusblad 

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

vOlleyBal

{
Word vrIeNd vaN de lIereNaar eN SPoNSor 
PQv
De Lierenaar is dé huis-aan-krant voor De Lier, een West-
lands dorp met een betrokken samenleving. De Lierenaar 
wordt huis-aan-huis verspreid in De Lier, maar is ook ver-
krijgbaar bij supermarkt Plus in Maasdijk. 

Lezers van De Lierenaar kunnen als particulier voor een 
jaarlijkse bijdrage van € 12,50 het huis-aan-huis-blad on-
dersteunen. Van de bijdrage van € 12,50 gaat € 2,50 naar 
een goed doel, die de vriend zelf mag kiezen. Bijvoor-
beeld naar de lokale scouting, volleybal-, turn- of voetbal-
vereniging, je favoriete koor, museum of stichting. Geef 
het aan en wij zorgen dat jouw bijdrage volgend jaar wordt 
gedoneerd aan jouw eigen ‘goede doel’. Voorwaarde is ui-
teraard wel dat het een non-profitorganisatie betreft die in 
De Lier actief is. Als jij je aanmeldt wordt je Vriend van de 
Lierenaar tot 1 juni 2016.

Aanmelden kan via http://www.uitgeverijwestmedia.nl/
vriendvandelierenaar/. Vul dan bij Mijn Lierse goede doel 
PQV volleybal in.

Uiteraard kunnen de leden die De Lierenaar niet ontvan-
gen ook vriend worden en daarmee PQV ondersteunen. 
De Lierenaar is voor hen online te lezen.

Henk Feunekes
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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

beste jeugd- en juniorleden, 

Op zondag 30 augustus staat de volgende activiteit op het 
programma: het Zomertoernooi! Een leuke dag met veel 
tennis en gezelligheid. Je kunt je opgeven door een mail 
te sturen naar jeugdtennisquintus@hotmail.com . De wed-
strijden zullen op de dag zelf ingedeeld worden, je krijgt 
dus niet van tevoren een speelschema toegestuurd. 

Hieronder even de belangrijke gegevens op een rij:

zomertoernooi
Datum : Zondag 30 augustus
Tijdstip : van 11:00 tot 14:00 uur (10:45 uur aanwezig)
Uiterlijke inschrijfdatum : Woensdag 26 augustus
Aanmelden : mailen 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

hallo seniorleden en juniorleden vanaf 16 jaar,
Na de zomervakantie is het zover. De jaarlijkse Clubkam-
pioenschappen Dubbels. Inschrijven is nu al mogelijk. 

Wat zijn de clubkampioenschappen?
Tijdens de Clubkampioenschappen Dubbels wordt ge-
streden voor de titel van Clubkampioen in de dubbelcate-
gorie. Je schrijft je dan ook samen in met een maatje van 
hetzelfde geslacht. 

zijn er ook verschillende niveaus?
Ja, dat zijn er drie. 
A: Sterkste klasse
B: Middelsterke klasse
C: Minst sterke klasse

Wanneer vinden de clubkampioenschappen plaats?
Van 10 t/m 19 september. 
Op doordeweekse dagen wordt in de avonden vanaf 
19.00 uur gespeeld.
In de weekenden spelen we overdag, m.u.v. de finales die 
op zaterdagavond gespeeld worden.

Wat zijn de kosten?
Die bedragen 5 euro per deelnemer.

hoe schrijf ik me in?
Inschrijven gebeurt via www.toernooi.nl. Ga naar onze 
website om op de link te klikken. Je komt dan direct bij de 
inschrijving.

voor wanneer schrijf ik me in?
De uiterste inschrijfdatum is 1 september

Kijk in het groene boekje of op de website www.quintus-
tennis.nl voor alle reglementen.

Met sportieve groet,TC


