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Q U I N T U S

Week 34, 22 augustus 2016, nummer 2467
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
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

•  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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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

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

vOlleyBal

{

STarT SeIzoeN 2016 / 2017
Zo langzamerhand ontwaakt badminton Quintus weer uit 
de zomerslaap. We hopen, dat iedereen een fijne vakan-
tie heeft gehad. Misschien thuisgebleven, misschien heel 
ver weg geweest. Misschien op een camping geweest en 
daar natuurlijk ook een shuttletje geslagen. In ieder ge-
val is iedereen lekker uitgerust en kan fris aan het nieuwe 
badmintonseizoen beginnen.

Maandag 29 augustus: 55+ op de maandagmiddag
Woensdag 31 augustus: Woensdagmorgenspelers
Vrijdag 2 september: Vrijdagavondspelers
Zaterdag 3 september: Jeugdspelers

Badminton Quintus is op zoek naar nieuwe leden. Op alle 
speeldagen zijn nieuwe leden van harte welkom. 
de hele maaNd SePTember kunnen mensen gra-
TIS komen spelen om daarna te beslissen of ze lid wor-
den. Dus neem je vriend(in) mee, haal je buren over, over-
tuig je (klein) kinderen, dat badminton echt een hele leuke 
sport is, die op elk niveau beoefend kan worden. Er zijn 
voor deze mensen leenrackets aanwezig.

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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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

beste tennisleden,
De inschrijving voor de Clubkampioen-
schappen Dubbels is geopend. Inschrij-
ven is mogelijk via toernooi.nl of via de 
link op de site.

Wanneer:
vrijdag 16 september t/m zaterdag 24 september
Op doordeweekse avonden starten de wedstrijden om 
19.00 uur. In het eerste weekend worden de wedstrijden 
overdag gespeeld. De finales vinden plaats op zaterdag 
24 september vanaf 16.30 uur. 
voor wie:
Seniorleden en juniorleden vanaf 16 jaar.
beschrijving:
De clubkampioenschappen in september speel je met 
een maatje van hetzelfde geslacht. Er wordt gespeeld 
in 3 niveaus, de A/B/C klasse. Winnaars in de A-klasse 
kunnen zich clubkampioen van 2016 noemen. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar de regelementen die op de 
site staan
kosten:
5 euro per deelnemer
Inschrijven:
Via toernooi.nl of de link op de site, tot uiterlijk 7 septem-
ber.

Wij hopen weer op genoeg animovoor dit gezellige en 
sportieve toernooi!

Groeten,
De Toernooicommissie

SPecIale acTIe voor NIeUWe TeNNISledeN
Bij Tennisvereniging Quintus hebben we momenteel ruim-
te voor nieuwe leden, en daarom hebben we een speciale 
actie bedacht: 
elk nieuw senior lid mag gratis een nieuw jeugd- of junior 
lid aanmelden. 
het nieuwe jeugd- of junior lid hoeft dan t/m 2017 
géén contributie te betalen (alleen eenmalig € 10 borg 
voor het spelerspasje die je bij eventuele afmelding terug 
krijgt).  

Een geweldig aanbod dus als het je leuk lijkt om te gaan 
tennissen en je ook nog een kind, kleinkind, neefje, nicht-
je, buurmeisje of buurjongen hebt die deze sport wel eens 
zou willen gaan proberen. 

Bestaande senior leden die ook nog kinderen kennen die 
graag kennis zouden willen maken met de tennissport, 
willen we ook graag laten profiteren van deze actie: 
elk bestaand senior lid van TVQ mag daarom maximaal 
twee kinderen aanmelden die dan ook t/m 2017 géén 
contributie hoeven te betalen. 

deze actie is geldig tot 31 december 2016, dus maak 
er snel gebruik van!
 

Bestuur TVQ

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

gyMNaStIek

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


