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Q U I N T U S

Week 19, 9 mei 2016, nummer 2452
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
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
15 oktober 2016 VetHeuls Feestavond Quintus hal 21:30 uur
24-26 maart 2017 VetHeuls VetHeuls en Qlympics Quintus complex

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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eredIvISIe/eerSTe dIvISIe

zaterdag 14 mei
20.15 Heren 1 Aalsmeer

veldhaNdbalcomPeTITIe  

Woensdag 11 mei
19.00 Ventura B1 Quintus B1

dinsdag 17 mei
19.00  Quintus D3 Velo D1

Woensdag 18 mei
19.00 HVOS C1 Quintus C1  

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

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

SPeleN
Nog een aantal weken te spelen voordat de zomervakan-
tie gaat beginnen. De woensdagmorgendames krijgen 
aanstaande woensdag traditiegetrouw de badmintonver-
eniging uit Bergen op Zoom op bezoek. Veel plezier met 
elkaar. Laten we afspreken, dat iedereen deze laatste we-
ken nog lekker komt spelen, zodat we volle banen heb-
ben.

NIeUWSbrIeF
Eind mei komt er nog een nieuwsbrief, de laatste van 
het seizoen. Ik zoek nog wat copy. Kunnen jullie uit jullie 
commissie nog wat info aanleveren wat er zoal het afge-
lopen seizoen is gebeurd of het komend seizoen staat te 

gebeuren. Het is prettig om van elkaar te weten hoe we 
onze vereniging ervaren. Zo blijven we ook een beetje op 
de hoogte wat er zoal in de anderen groepen gebeurd. 
Dus senioren, jeugd, PR, sponsor en barcommissie laat 
van je horen. Ook als u niet in een commissie zit, kunt u 
natuurlijk ook copy aandragen. Misschien wilt u iets delen 
of bekendmaken, het kan allemaal in de Nieuwsbrief

Groetjes Wim (wim.arbouw@gmail.com)

badmINToNToerNooI
Voor mensen, die graag een toernooi spelen, is er op 4 en 
5 juni een seniorentoernooi van de Westlandse Badmin-
ton Federatie in de Sosefhal in Honselersdijk. 
Inschrijven kan tot 22 mei, info: www.bvhonselersijk.nl/
wbf-toernooi-2016

badmINToNNerS Naar SPeleN
Badmintonners Jacco Arends, Selena Piek en Eefje Mus-
kens mogen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 
deelnemen, aldus de internationale badminton federatie. 
Mooi om de badmintonsport te promoten!!
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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

{
bIjeeNkomST TraINerS eN coacheS PQv oP 
11 meI 2016
OP woensdag 11 mei wordt de jaarlijkse trainers/coaches-
bijeenkomst gehouden. Deze keer neemt Wim van Hat-
tum, oud trainer/coach, de trainers en coaches van PQV 
mee door een interessant programma. Het programma 
bestaat uit: Jaaropbouw trainingen (nut/noodzaak), Com-
municatie, Groepsvorming, Samenstellen oefengroepen 
en Verhouding positie spel vs techniek
 
Wie  : Trainers/coaches PQV
Datum  : woensdag 11 mei 2016
Locatie  : De Lier
Tijd  : 20.00-22.00uur

Opgeven kan bij je TC-coördinator. Geef je geen training 
of ben je geen coach maar vind je het wel leuk om aanwe-
zig te zijn? Neem dan even contact op met Margriet van 
der Lingen. Alvast bedankt,

Margriet

TellerS eN ScheIdSrechTerS gezochT
Hallo allemaal, we zijn als club weer op zoek naar tellers 
en scheidsrechters om het volleyballen te begeleiden bij 
de sportmarathon in De Lier. Bij deze sportmarathon spe-
len families, straten, hokken of andere vriendengroepen 
in diverse sporten tegen elkaar. Dit jaar wordt er op don-
derdag 2 juni 2016 gevolleybald in SC Vreeloo in De Lier.
Deze sportmarathon wordt gespeeld op 2 en 3 juni aan-
staande. En er wordt gevolleybald op donderdag 2 juni 
vanaf 19:00 uur. En je raad het al we zoeken voor de vol-
leybal tellers en scheidsrechters. We spelen op 2 velden 
dus is het wel handig om met een aardige groep vrijwil-
ligers aanwezig te zijn. 
Dus mocht je zin hebben om te helpen met het begelei-
den van het volleyballen, wat we natuurlijk allemaal ho-
pen, laat het weten en meld je aan bij mij via het e-mail 
adres jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl 
Hier wordt overigens volgens de normale spelregels ge-
volleybald. Alleen voetfouten moeten streng worden afge-
floten voor de veiligheid van de spelers natuurlijk.

Groeten,
Willem van Vliet

Finale bekerwedstrijden 2015-2016 
Op zaterdag 14 mei 2016 om 11:00h speelt onze PQV he-
ren 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. 

Agenda
10-05-2016 Bestuursvergadering, 19:30, De Pijl Naaldwijk
11-05-2016 Bijeenkomst trainers en coaches, 

19:30-21:30, Vreeloo
De Lier

14-05-2016 BEKERFINALE: PQV pijl solutions H3 
– Bourgondië H1, 11:00 uur

Vianen

20-05-2016 Pijl solutions bedrijven, vrienden en fa-
milietoernooi, De Pijl

Naaldwijk

vrIjdag 20 meI 
Pijl solutions bedrijven-, vrienden- en familietoer-
nooi
Ook die jaar organiseert PQV weer het volleybaltoernooi 
voor teams van alle mogelijke samenstellingen, behalve 
volledige competitieteams. De enige voorwaarde is dat er 
steeds minimaal twee dames in het veld staan. Het toer-
nooi zal worden gehouden op vrijdagavond 20 mei in De 
Pijl. We kunnen om half 8 in de zaal; de eerste wedstrijd 
begint om kwart voor 8. Heb jij een vriendengroep, col-
lega’s of familie die wel eens een keer wil volleyballen? 
Meld je aan via wilfreddezeeuw@gmail.com. 
Deelnamekosten zijn € 20 per team, dat kan je te betalen 
op de avond zelf.

 
Dick van Geest en Wilfred de Zeeuw

•  Taxi
•  Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)

•  Groepsvervoer (tot 50 pers.)
•  Zakelijk vervoer
•  Kindervervoer
•  Rolstoelbus
•  Airport vervoer

24 uur staan wij voor u klaar! 
Vraag vrijblijvend een offerte.

Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P

2295 RV Kwintsheul
06-10881420

info@vanmeteren.net

Voor al uw 
personenvervoer

BEl 06-1088 1420 

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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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

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.

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


