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Q U I N T U S

Week 16, 18 april 2016, nummer 2449 
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
TeNNIS
gymNaSTIek
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
26 april 2016 Oranjecomité Koningsnacht Kievit 18:30 uur
27 april 2016 Oranjecomité Koningsdag Kievit  9:10 uur
8 juni 2016 Avond4daagse Wandelvierdaagse start Quintus Kleine kantine 18:00 uur
17 juni 2016 Oranjecomité 39e Verkade-Klimaat Oranjeloop Leeuwerik 18:00 uur
10 t/m 16 juli 2016 Sportkamp Sportkamp Quintus Wanssum

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

Vrijdag 17 juni - 2016 39e Verkadeklimaat OranjelOOp kwintsheul
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Het Oranjecomité Kwintsheul organiseert in samenwerking met 

Atletiekvereniging Olympus '70 op 

vrijdag 17 juni 2016 
39ste VerkadeKlimaat-Oranjeloop 

Kwintsheul 
 
 
Leeftijdscategorieën  Afstand  Starttijd Kosten 
1. Jeugd t/m 8 jaar (+ (groot)ouders)     700 meter  19.00 uur € 3,00 
2. Jeugd 9 t/m 12 jaar                         2.100 meter  19.15 uur  € 3,00 
3. Jeugd 13 t/m 15 jaar         2.100 meter    19.15 uur      € 3,00 
4. Prestatielopers           5.000 meter    19.55 uur      € 6,00*) 
5. Prestatielopers                     10.000 meter    20.00 uur      € 7,00*) 
 (graag gepast betalen ) 
 
De 5 km- en 10 km loop tellen mee voor het Agium Run Circuit klassement.  
 

                                                 
 
*) Wedstrijdchip 
Evenals in voorgaande jaren wordt bij de 5 km- en 10 km loop gebruik gemaakt van een 
wedstrijdchip. Lopers die nog niet beschikken over een loopchip, dienen er één aan te 
schaffen. De kosten bedragen eenmalig € 3,00 en de chip krijg je als je bij de kassa betaalt 
voor het inschrijfformulier. De chip kan bij alle loopwedstrijden in het Westland gebruikt 
worden. Er is een “statiegeldregeling”; je kunt de chip inleveren voor een consumptie in de 
feesttent. De chip moet bevestigd worden op de schoen van de loper. 
 
Open Westlands Jeugdkampioenschap 
Ook dit jaar wordt het OPEN WESTLANDS JEUGDKAMPIOENSCHAP gehouden. De drie 
categorieën voor jongens en meisjes zijn van 0 t/m 8 jaar de 700 meter; van 9 t/m 12 jaar 
en van 13 t/m 15 jaar de 2,1 km. 
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eredIvISIedIvISIe

Zaterdag 23 april
19.00 Dames 1  V & L
21.00 Heren 1 E & O

BekerCOmpetitie

donderdag 5 mei
Finale Quintus 1 VOC
 
VeldhandBalCOmpetitie  

Zaterdag 23 april
13:15 Westlandia E3 Quintus E3 
13:20 Quintus F1 Quintus F2 
13:50 Oliveo DC1 Quintus DC3 
14:10 Quintus E1 Hellas E2 
 Lisa Bellekom / Cindy Olierhoek

zondag 24 april
9:30 Quintus E4 Warmunda/MSV E1
 Max de Maat
10:15 ODIS DC1 Quintus DC2 
10:25 Quintus E2 Oliveo E2 
 Lisa Bellekom / Cindy Olierhoek
11:00 Schipluiden F2 Quintus F3 
11:00 Oliveo HC1 Quintus/DIOS HC1 
11:20 Quintus D2 Schipluiden D1 
 Nicky de Bakker / Ivana Barendse
12:10 Quintus D3 VELO D1 
 Bob Kouwenhoven
13:00 Quintus D4 Stompwijk’92 D1
 Ricardo Leijster
13:55 Quintus DC4 Hercules DC1 
13:55 VELO DA1 Quintus DA1 
14:40 Rijnstreek D1 Quintus D5 
15:00 Quintus DB2 Oliveo DB2 
 Peet Zwinkels
15:45 Kwieksport D1 Quintus D6 

FINale NaTIoNale beker 5 meI 2016
In een geweldige ambiance – met dank aan de Forehol-
tesupporters – hebben onze meiden weer eens een finale 
bereikt! De strijd om de nationale beker wordt gespeeld 
op 5 mei in almere.
Iedereen die er donderdag was, en de trouwe Quintus-
aanhang was er maar wat stak dat schril af tegen die van 
de tegenstander, heeft afgelopen donderdag mee kunnen 

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

maken hoe je als supporters je team kunt aanmoedigen. 
Met trompetten, trommels, een megafoon, vlaggen en t-
shirts -> zij kleurden de tribune in de Eekhout-hal paars. 
Het was een geweldige reclame voor de sport! 
Helaas hebben we het niet voor elkaar gekregen 
om hen over te halen om mee te gaan naar Almere. 
Maar lieve Quintusmensen, zeg nou eerlijk: dat kunnen 
wij toch ook? Het is voor iedereen een vrije dag (Hemel-
vaartsdag), T-shirts zijn te koop, dus vertrouwen wij er 
op dat Almere groen/wit kleurt. Als u op de camping zit, 
maakt niet uit: reserveer deze datum voor de Quintusmei-
den en maak er een dagje uit van. 
Het belooft een spannende wedstrijd te worden, want 
VOC is de tegenstander. We spelen op neutraal terrein, 
zijn aan elkaar gewaagd dus hebben allebei even veel 
kans!
Natuurlijk hopen we ook dat jeugdteams zich aanmelden 
om mee te gaan. We gaan de mogelijkheden bekijken of 
we bussen kunnen inzetten, maar daar zal een eigen bij-
drage tegenover staan. Hierover dus later meer.
Voor nu alvast de datum noteren: 5 meI !! De meiden 
hebben Uw steun hard nodig en verdienen dit ook!

t-shirts
We gaan toch zeker wel met z’n allen onze meiden op 
5 mei in almere in een mooi T-shirt aanmoedigen. Wat 
Foreholte kan, kunnen wij nog beter.
Tot 24 april te bestellen.

De T-shirts zijn te bestellen door een mail te sturen naar 
marga.snijders@ziggo.nl met vermelding van:
- naam:
- mobiel:
- aantal:
- maat

ToT IN almere!

BEKERFINALE
DAMES VIRTO-QUINTUS

5 MEI in Almere

KOM DE DAMES AANMOEDIGEN
IN EEN MOOI T-SHIRT

BESTELLEN KAN TOT 24 APRIL 2016 
marga.snijders@ziggo.nl

MAAT BREEDTE LENGTE
XS
S 50 cm 60 cm
M 53 cm 64 cm
L 55 cm 68 cm
XL 57 cm 71 cm
XXL 60 cm 74 cm

slechts
8,-
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Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

CLUBTOERNOOI
We hebben al heel wat inschrijvingen, maar om iedereen 
nog een kans te geven om mee te spelen met ons gezellige 
clubtoernooi, kan je nog inschrijven t/m woensdag 20 april. 
Kom op, niet aarzelen, gewoon doen. Je kunt per onder-
deel inschrijven, dus ook bijvoorbeeld alleen voor de da-
mesdubbel. Het clubtoernooi is op vrijdag 29 en zaterdag 
30 april en zal voornamelijk op zaterdag gespeeld worden. 
Voor alle onderdelen inschrijven, dus ook voor de mix en 
het enkelspel mag natuurlijk ook.
Deelname is € 3,00 per onderdeel. We houden zo veel mo-
gelijk rekening met het niveau waarop je speelt.
Op zaterdag is na afloop in de kleine kantine een chinees 
buffet. Ook hiervoor moet je je van tevoren aan melden. 
Jeugd speelt voor half geld.
doeN!! clubtoernooi badminton

De toernooicommissie (jt.keehnen@kabelfoon.nl)

VOOrjaarsCOmpetitie
BC Quintus M1 - BC De Zeemeeuwen M2  8 – 0 
BC Quitus V1 - BC De Katwijkse V!  0 – 8 

prOgramma
Vrijdag 22 april 19.30 uur
BC Quintus M1 - BC Drop Shot M3
BC Quintus V1 - EVBC Vlietwijk V1

jeugdCOmpetitie
Dit verslag was bedoeld voor het Quintus nieuws van afge-
lopen week. Wij willen u dit natuurlijk niet onthouden.
Op 3 april had Kjoe Bie 3 een thuiswedstrijd. We moesten 
spelen tegen Noordwijkerhout, BK1. We hebben 8-0 verlo-
ren, maar ondanks dat was het erg gezellig.  De tegenstan-
ders waren erg sportief. Ze gaven ons ook allerlei tips. 
Na de wedstrijd hebben we samen wat gedronken en daar-
na gingen we naar huis.

Michael 

verSlag
Zaterdag 16 april moest team 1 in Lekkerkerk zijn om een 
uitwedstrijd te spelen tegen de nummer 1 in de poule BC 
Sluyk Lekkerkerk. Nadat we verkeerd gereden waren en de 
kuip in Rotterdam twee keer konden bezichtigen begonnen 
we met de herendubbel. De twee heren, Arjen en Joost, 
wonnen de eerste set vrij eenvoudig, maar in de tweede set 
lieten ze punten liggen en wisten deze net niet te winnen. 
Gelukkig wisten ze de wedstrijd in de derde set weer om te 
draaien en wonnen de partij. Toen was het de beurt aan de 
dames Carly en Anouk. Helaas waren de tegenstanders in 
deze partij te sterk en verloor Quintus deze partij. De eerste 
herensingle werd dit keer vanwege tactische redenen ge-
speeld door Joost. Dit pakte goed uit en de wedstrijd werd 
dan ook gewonnen door Joost. De dames deden precies 
hetzelfde en hierdoor speelde Carly ook de eerste sin-
gle die ze erg eenvoudig wist te winnen. Toen was het de 
beurt aan Anouk en Arjen om de tweede singles te spelen. 
Anouk had het erg lastig in haar single, ze speelde dan ook 
tegen een hele sterke dame. Helaas kwam Anouk in deze 
wedstrijd net wat te kort en verloor hierdoor de partij. Arjen 
had het wat makkelijker in zijn single en won deze dan ook 
zonder al teveel slag of stoot. Dit bracht de stand op 2-4 en 
daarmee kon de wedstrijd gewonnen worden door een van 
de twee mixen te winnen. Carly en Arjen begonnen met het 
spelen van de tweede mix. De eerste set liep niet zo lekker 
en kwamen ze al vrij snel in de wedstrijd op een flinke ach-
terstand. Jammer genoeg was de achterstand net te groot 
om in te halen en verloren ze de eerste set. Na wat goede 
tips van de coach Sander gingen de tweede en derde set 
een stuk beter en werden dan ook gewonnen. Het stond 
nu dus al 3-5 en hiermee was de wedstrijd al gewonnen, 
maar Joost en Anouk namen geen genoegen met een 3-5 
overwinning en wisten de eerste mix ook te winnen waar-
door de eindstand 2-6 voor Quintus werd. Het was een 
belangrijke wedstrijd die team 1 moest winnen om een 
goede kans te maken om kampioen te worden. Door deze 
2-6 overwinning vormt Sluyk Lekkerkerk geen bedreiging 
meer en gaat het nu dus tussen Quintus en Velo. Het wordt 
nog spannend maar team 1 maakt nu een goede kans op 
het kampioenschap en moet het volgende week opnemen 
tegen de aartsrivaal Velo. Rust goed uit en zorg ervoor dat 
je weer fris op de baan staat volgende week. Veel succes 
team 1!

Arjen

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

vOlleyBal

{
Sovicos HS 4 PQV HS 3 0-4 18-25, 13-25, 19-25, 

23-25
Sovicos HS 3 PQV HS 2 1-3 09-25, 25-21, 21-25, 

21-25
PQV HS 5 Kratos ‘08 HS10 0-4 16-25, 15-25, 13-25, 

17-25
Velo DS 4 PQV DS 3 0-4 12-25, 14-25, 16-25, 

07-25
PQV MC 1 Kalinko MC 6 1-3 25-20, 23-25, 12-25, 

18-25
PQV MB 2 GSC MB 2 2-2 18-25, 25-22, 18-25, 

25-22
PQV XR 2 VVV Delta XR 1
PQV DS 4 Kratos ‘08 DS 7 0-4 15-25, 10-25, 17-25, 

10-25
Volcano XR 1 PQV XR 1 2-2 25-18, 23-25, 25-19, 

18-25

Za 30-04- 2016 p/d-wedstrijden 2015-2016
Op zaterdag 30 april 2016 worden alle PD wedstrijden 
gespeeld van de reguliere competitie.
Aan het eind van het seizoen promoveert de kampioen 
van de klasse automatisch naar een hogere klasse. Over 
het algemeen krijgt de twee geëindigde team de kans om 
zich te bewijzen door wedstrijden te spelen tegen een 
team uit de hogere klasse. 
De nummers 11 en 12 van een poule van 12 degrade-
ren naar een lagere klasse. In de poules met minder dan 
11 teams degraderen de op de laatste plaats eindigende 
ploegen naar een lagere klasse indien er een onderlig-
gende klasse is. Hou dus rekening met deze bijzondere 
zaterdag 30 april 2016. 

Finale Bekerwedstrijden 2015-2016
Op zaterdag 14 mei 2016 om 11:00h speelt onze PQV 
heren 3 de bekerwedstrijd finale tegen Bourgondië heren 
1 in sporthal Helsdingen te Vianen. Gefeliciteerd met jullie 
plaats in de finale. Wij gaan ervan uit dat veel PQV leden 
de gelegenheid hebben om onze jongens aan te moedi-
gen. 

ScheIdSrechTerScoördINaTor gezochT
Komend seizoen heeft Annemarie van Geest aangegeven 
te willen stoppen met haar functie als scheidsrechtersco-
ordinator. Zij deed dit met vol passie en plezier en zorgde 
dat er voor elke wedstrijd een scheidrechter was. Zij deed 
dit samen met Karin Meere. Karin heeft aangegeven om 
dit samen te willen voorzetten met een ander volleyballid 
om de functie te willen delen. 
De grootste taak van een scheidsrechtercoördinator is 
dat hij/zij scheidsrechters voor de thuisfluitende wedstrij-
den aanwijst en afstemt. Daarnaast begeleidt de scheids-
rechtercoördinator de scheidsrechters met de eventuele 
vragen. 
Tijdens het seizoen zijn er twee periodes waarbij scheids-
rechters ingeplant dienen te worden: aan het begin en in 
de eerste week van het nieuwe jaar van het seizoen. Dit 
houdt in dat je ongeveer drie avondjes per seizoen voor 
de club bezig ben en tussendoor als er een nieuwe wed-
strijd wordt ingeplant. Mocht je interesse hebben neem 
dan even contact met mij op.

John Kerkhof, Wedstrijdsecretaris PQV 
wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl

agenda
23-04-2016 Minitoernooi Netwerk, de Viergang Pijnacker
30-04-2016 Promotie- degradatiewedstrijden
10-05-2016 Bestuursvergadering, 19:30 in De Pijl Naaldwijk
11-05-2016 Bijeenkomst trainers en coaches, 19:30-21:30 ntb
20-05-2016 Pijl solutions bedrijven, vrienden en familietoer-

nooi, in De Pijl
Naaldwijk

Competitieprogramma pQV in de komende 2 weken
ma 18-04-2016_zo 24-04-2016   
dinsdag 19 april 2016   
20:30 RHXB EA DSOV XR 1 PQV XR 2 Emerald, Delfgauw

woensdag 20 april 2016 zaaldienst: eekhouthal
19:30 D4J KB PQV DS 5 SKC DS11 Eekhouthal, Kwintsheul
21:00 RHXA GC PQV XR 1 Kalinko XR 3 Eekhouthal, Kwintsheul

woensdag 20 april 2016 zaaldienst: Sc vreeloo
21:00 H3P Gk PQV HS 4 Timios HS 5 SC Vreeloo, De Lier

vrijdag 22 april 2016 Zaaldienst: de pijl
19:30 D3P GF PQV DS 3 Kalinko DS 9 De Pijl, Naaldwijk
19:30 H3O GF PQV HS 3 Kalinko HS 4 De Pijl, Naaldwijk
21:15 D2J HE PQV DS 1 GGV DS 1 De Pijl, Naaldwijk
21:15 H3P GF PQV HS 4 Kalinko HS 5 De Pijl, Naaldwijk
21:15 H2I GF PQV HS 1 DVC HS 1 De Pijl, Naaldwijk

vrijdag 22 april 2016 zaaldienst: Sc vreeloo
19:30 MB1L2 DA PQV MB 1 PQV MB 2 SC Vreeloo, De Lier
21:15 D2K GF PQV DS 2 Sovicos DS 3 SC Vreeloo, De Lier
21:15 H2J GF PQV HS 2 Punch HS 5 SC Vreeloo, De Lier
21:30 H4I AL UFO HS 1 PQV HS 5 De Hofstede, Maas-

land
zaterdag 23 april 2016   
12:15 MB1L2 BA VV Haagl MB 3 PQV MB 1 Essesteyn, Voorburg
15:30 MC2N2 AE Zovoc MC 5 PQV MC 1 Noord-Westerhal, 

Zoetermeer
zaterdag 14 mei 2016   
11:00 BH6C OO Bourgondie HR 1 PQV HS 3 Helsdingen, Vianen

Scheidsrechterbeoordelingen thuiswedstrijden
Vergeet niet na je thuiswedstrijd de digitale scheidsrech-
ter beoordeling in te vullen. 
voor standen en uitslagen competitie zie:   
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125,de 
Nevobo competitie-app en onze eigen PQV-app. 

UITSlageN
Kratos ‘08 HS 6 PQV HS 4 3-2 25-18, 22-25, 25-16, 

20-25, 15-06
Monza MB 3 PQV MB 1 3-1 25-17, 19-25, 25-20, 

25-17
SKC DS 3 PQV DS 1 4-0 25-21, 33-31, 25-17, 

25-11
Leython HS 5 PQV HS 1 0-4 14-25, 19-25, 14-25, 

19-25
Velo DS 3 PQV DS 2 4-0 25-14, 25-15, 25-18, 

25-18
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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

QUINTUS jeUgd INvITaTIe 
tenniskamp!

hallo tennisvrienden!
In het weekend van 23 en 24 april 
organiseert de jeugdafdeling van Quintus een Jeugd Invita-
tie Tenniskamp voor alle jeugd- en juniorleden.
Dit betekent dat je één vriendje of vriendinnetje mee mag 
nemen voor een weekend boordevol tennis, spelletjes en 
gezelligheid!
Het evenement start op zaterdag 23 april om 16.00 uur en 
eindigt op zondag 24 april om 13.00 uur, dus je moet je 
slaapzak, luchtbed en tandenborstel meenemen!
Wat gaan we doen?
Uiteraard speelt tennis een centrale rol dit weekend, maar 
daarnaast gaan we nog allerlei andere leuke activiteiten on-
dernemen. Wat we precies gaan doen verklappen we nog 
niet, maar ga er maar van uit dat er een gaaf programma in 
elkaar wordt gezet door de jeugdcommissie!
Slaapzak en luchtbed mee!
Zoals gezegd moet je je slaapzak en een luchtbed (of een 
matje) meenemen. We gaan slapen op het Quintus terrein 
(kantine en jeu de boules ruimte)
De begeleiding slaapt hier ook om er voor te zorgen dat de 
kinderen een goede nachtrust krijgen.
eten en drinken
Door alle inspanningen zal je best honger en dorst hebben! 
Wij zorgen voor het avondeten, ontbijt en genoeg te drinken.
kosten
Het is bijna niet te geloven, maar dit weekend kost je hele-
maal niets! Dus waar wacht je nog op?

aanmelden vóór 18 april
Wees op tijd met aanmelden want vol=vol….zorg ervoor 
dat wij vóór 18 april 2015 je inschrijfformulier hebben ont-
vangen.
Het inschrijfformulier is te downloaden via de Quintus site 
(www.quintus-tennis.nl) onder het kopje ‘Jeugd’.
vragen?
Heb je vragen over je deelname aan dit fantastische 
weekend?Neem dan buiten kantoortijden contact op met 
Jan Duijndam (06-48831240)

mIxToerNooI 
op maandag 16 mei (2e pinksterdag) 
van ca 13.00 – 17.00 (ligt aan het aantal deelnemers)
Tweede Pinksterdag staat op de Uithoek in het teken van het 
mixtoernooi. Schrijf je in met een mixpartner en ga de strijd 
aan met andere mixkoppels.
Inschrijven via tvqtoernooi@gmail.com.
Uiterste inschrijfdatum: woensdag 11 mei. 
Deelname is gratis.

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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gyMNaStIek

p
Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
tel 0174-294144
Voor nieuws verwijzen we u naar de 
website www.quintus-jeudeboules.nl 

jeudeBOuleS

Supporters Foreholte - bekerwedstrijd handbal Dames 14 april j.l.


