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Q U I N T U S

Week 17, 24 april 2017, nummer 2502
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 2017 Oranjecomite Heulse Koningsnacht Kievit 18:30 uur
27 april 2017 Oranjecomite Activiteiten Koningsdag Kievit 9:10 uur
21 t/m 24 juni 2017 Oranjecomite Feestweek Kwintsheul Kievit
23 juni 2017 Oranjecomite VerkadeKlimaat Oranjeloop Leeuwerik 19:00 uur
24 juni 2017 Gymnastiek Gymgala Eekhouthal 12:00uur
25 juni 2017 Gymnastiek Gymgala Eekhouthal 10:00 uur
21 juli 2017 Jeu de boules Jeu de Boules zandtoernooi Parkeerterrein

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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Vanaf 21.00 uur begint het echt Heulse programma voor vol-
wassenen. Deze avond wordt het publiek getrakteerd op een 
mooi feestje met Spint & Oversized.

Spint is een eigentijdse (lees eigenwijze) pop/rockband 
met leuke covers, maar ook eigen Nederlandstalige liedjes.
Spint is ontstaan door muzikanten met een heel divers verleden 
en bestaat tegenwoordig uit Nanda van Soest (o.a. Gemstone) 
- Bassist Aad van der Valk (o.a. Differences) Gitarist Koos van 
Woerkom (o.a. Tabasco) - Toetsenist René Verbraeken (o.a. 
Bruinbrood) - Jos van Mil op drums, Jan Kester percussie en 
zang en Wiarda Eerens op mondharmonica. 
Maar ook worden ze regelmatig bijgestaan door muzikale 
vrienden die het allemaal weer “meer” laten klinken. Zoals ook 
dit jaar met:

oversized, al meer dan 20 jaar een begrip in het Westland!
Oversized is een allround coverband. Speelt nummers uit de 
sixties, seventies en eighties, maar heeft ook geen moeite met 
de hedendaagse pop, rock, funk en metal.

een greep uit het repertoire:
Rolling Stones, Golden Earring, Herman Brood, David Bowie, 
Queen, Santana, Guns ‘n Roses, Red Hot Chili Peppers, U2, 
en Metallica.
Koos Sekreve – zang/mondharmonica
Frans Jansen – zang/gitaar
Ronald van de Sande – drum/percussie
Jerry Kallan – zang/gitaar
Saro Polstra – bass/toetsen
De toegang voor alle activiteiten is gratis.

donderdag 27 april
ochTeNdprogramma

9.10 optocht
Kom allemaal naar het kleine speelplein van de Andreashof 
aan de Leeuwerik.
Het thema van dit jaar is ‘Koning Abraham‘. Onze Koning wordt 
dit jaar 50 en dat moet natuurlijk gevierd worden. Vandaar dat 
we hopen dat iedereen als Abraham of Sarah verkleed komt!
Neem attributen of je eigen vervoer mee, zorg dat je opvalt! 
Alles is mogelijk. Er zijn drie prijzen te winnen. 
Ook de ouderen die mee lopen tijdens de optocht kunnen een 
prijs winnen! Sta je opgedoft langs de route, wie weet win je 
dan ook.
De jury loopt tijdens de optocht mee om iedereen goed te kun-
nen beoordelen.

9.15 uur vertrekken we onder begeleiding van de feestband 
van St-Gregorius. De optocht zal door het mooie Kwintsheul 
gaan! De leeuw Bink zal er dit jaar ook weer bij zijn.
Het feest wordt officieel na de optocht geopend met het zingen 
van het Wilhelmus. De vlaggen gaan de lucht in. Tevens maken 
we de winnaars van de optocht bekend.

10.00 uur clown
Voor de allerkleinsten zal er dit jaar weer een clown komen. Dit 
jaar hebben we clown Dondersteen. De naam zegt het al, hij 
zal wel heel ondeugend zijn. Komen jullie ook kijken of hij een 
beetje braaf is?
De kinderen krijgen ook wat lekkers en drinken.

10.00 uur spelletjes voor de jeugd
Voor kinderen vanaf groep 3 zullen er spelletjes worden geor-
ganiseerd. 
Het is de bedoeling dat je met een tweetal het parcours 
doorloopt. Ben je alleen, geen probleem, er zijn altijd genoeg 
anderen die graag met je mee willen doen!
Het zijn allemaal actieve spelletjes zoals zaklopen en blik 
werpen. Ook zal de buisrail er weer zijn, wie haalt de meeste 
ringen op?
De spelletjeskaarten worden uitgedeeld op school. Met deze 
kaart kun je aan het einde een mooie prijs ophalen. Ook krijgt 
iedereen wat te drinken en te eten.
Kom, doe mee en maak er een gezellige ochtend van! 

mIddagprogramma

14.00 uur attracties voor de jeugd
We hebben diverse springkussens voor alle leeftijden. Ook 
hebben we een buikschuifbaan, wie zal er vandaag het verst 
komen? Er zijn trampolines en een pannaveldje. Ook hebben 
we bubble voetbal, probeer dan maar eens te scoren!
Er is een stormbaan en een dubbele twistladder, wie zal er als 
eerste boven zijn?
Ook hebben we sumo pakken en kan er dus geworsteld wor-
den. Zal lastig zijn om in de ring te blijven. Ook kun je dit jaar 
weer outdoor lasergamen! 
Wij hebben dit jaar ook weer mensen bereid gevonden die jou 
omtoveren tot een prinses, piraat of misschien ben je al hele-
maal blij met een mooi geschminkt vlaggetje. 
Een kinderhoek voor de allerkleinsten is er ook! De scouting zal 
ook aanwezig zijn, waarmee blijft nog even een verrassing.

14.00 uur klaverjassen in de tent
Vorig jaar waren alle tafels bezet met gezellige koppels. Schui-
ven jullie dit jaar ook weer aan. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur 
in de tent. Zorg dat u niet verzaakt en een pit spelen zou natuur-
lijk helemaal mooi zijn! Voor de winnaars zijn er mooie prijzen!

17.30 hollandse zanger op het veld
Xander Damen zal net als vorig jaar zorgen dat het nog heel 
lang gezellig blijft in Kwintsheul.
Kom lekker naar het veld en geniet van de muziek en een 
drankje.

bingo
18.30 uur Deuren open voor kinderen
De deuren van de Kastanjehof gaan open voor kinderen tot 16 
jaar.
er wordt geteld bij de deur en vol is vol, dus kom op tijd.
19.00 uur Start bingo voor de jeugd
Voor € 7,50 kun je vier ronden meespelen. Er zijn ook dit jaar 
weer mooie prijzen te winnen. 
20.15 uur Deuren open voor volwassenen
De kinderen gaan naar huis en het grote werk begint om 20.45 
uur. De kaarten kosten € 15,00 en u kunt daar 6 ronden voor 
mee spelen.Het blijft een verrassing wat de prijzen dit jaar zul-
len zijn, maar mooi zijn ze zeker! 

Het Oranjecomité kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
schade en/of letsel.

Kijk voor het programma en ander nieuws op onze website: 
www.oranjefeesten-kwintsheul.nl

WoeNSdagavoNd 26 aprIl

heUlSe koNINgSNachT op de kIevIT
het feest in kwintsheul begint met een kinderdisco voor de allerkleinsten. 
dit discofeest voor kinderen tot en met 8 jaar begint om 18.30. 
vanaf 19.15 uur begint het feest voor de kinderen vanaf 9 jaar. het thema 
voor dit jaar is Hawaï. Dus kom in je mooiste outfit naar het veld. Ook zal 
er voor drinken gezorgd worden door middel van een heuse limonadefon-
tein. kom naar de tent en maak er met je vrienden een gezellig feestje van. 
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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

ere dIvISIe   

Woensdag 26 april
20:15 V.Z.V. 1 Dames 1

zaterdag 29 april
20.15 Dames 1 VOC  

veldhaNdbalcompeTITIe 

zaterdag 29 april
11:00 Savosa DC1 Quintus DC2
11:25 DIOS D1 Quintus D2 
11:40 Quintus F1 Quintus F2 
14:05 Verburch E1 Quintus E2 
14:30 Quintus HC2 ETC HC1 
 Jay Wijnvoord/Roan Zwirs 
15:10 ODIS E4 Quintus E4 

zondag 30 april
10:00 WHC DB1 Quintus DB4
11:50 Quintus/DIOS 1 Hellas HC1 
12:10 Foreholte DB2 Quintus DB1 
12:30 VELO DC2 Quintus DC3 
12:50 Saturnus L DB1 Quintus DB3 
13:00 Quintus DB2 Hillegom DB1 
 Tessa Jansen/Rhode Uittenbroek
14:45 Snelwiek HB1 Quintus/DIOS HB1 
 

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: Mirjam de Ruiter 06-28720829
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
Freek Batist
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
tel: 06-41 53 68 77
e-mail: secretaris@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 

Geert

Heel bijzonder, heel gewoon , gewoon een heel bijzonder persoon
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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

{
agenda
18-04-2017 Klankbordgroep Kwintsheul
21-04-2017 Beslissingen D1, D2 en D3 
22-04-2017 Einde competitie
06-05-2017 P/D wedstrijden: geen PQV team
09-05-2017 Bestuursvergadering Kwintsheul
16-05-2017 Technische commissie Kwintsheul
23-05-2017? Bijeenkomst trainers + coaches Kwintsheul

Trainingsindeling in mei 2017 aangepast
Met ingang van ma 1 mei 2017 worden de trainingen aan-
gepast:
•  alle damesteams en de meisjes A gaan op maandag 

trainen in Kwintsheul
•  alle herenteams gaan op woensdag trainen in De Lier
•  de trainingen in het ISW Naaldwijk worden verplaatst 

naar De Lier

Het schema dat geldt t/m wo 31 mei 2017 ziet er nu als 
volgt uit.
Sporthal Eekhouthal - 
Kwintsheul

tijd 1 2 3

Maandag 19:00-
20:30

d1+d2+d3 ma1 D4/D5

Sandra ? Coen Njirock
Ronald

20:30-
22:00

Oefenen/uitloop  dames/
ma ?

recreanten

Kwintsheul
Ronald/zelf

Sportcentrum Vreeloo 
- De Lier

tijd 1 2 3

Maandag 18:00-
19:00

mini’s 
Naaldwijk
(uit ISW)
Willem

Woensdag 18:00-
19:00

mini’s de 
lier
Willem

19:00-
20:30

mc1 + 
mc2

19:30 Willem H1+H2+H3
Hans

20:30-
22:00

h4 + h5 19:30-
21:00

Hans + uitloop?

vrijdag 20.00-
21.30

recreanten

De Lier
Gymzaal ISW – 
Naaldwijk

tijd 1 2

in mei 2017 verplaatst naar De Lier
gymzaal de Wind-
roos - Naaldwijk

1

Donderdag 20.00-
21.30

recreanten

NW Dames

d3 trainen ook nog op woensdag van 19:45 tot 21:15 uur in De Wielepet 
in Monster ?

ageNda
06-05-2017 P/D wedstrijden – geen 
09-05-2017 Bestuursvergadering Kwintsheul
16-05-2017 Technische commissie Kwintsheul
23-05-2017? Bijeenkomst trainers en coaches Kwintsheul

UITSlageN
VollinGo HS 4 PQV HS 3 3-1 25-22, 25-11, 25-16, 

21-25
Sovicos DS 4 PQV DS 2 1-3 16-25, 15-25, 25-21, 

17-25
Inter Rijswijk HS 4 PQV HS 1 4-0 25-21, 25-21, 25-22, 

25-17
PQV DS 4 Kalinko DS 8 0-4 14-25, 18-25, 21-25, 

18-25
Velo DS 3 PQV DS 1 4-0 25-18, 25-14, 25-20, 

25-19
PQV HS 4 Punch HS 8 1-3 19-25, 14-25, 19-25, 

25-23
PQV HS 5 Sovicos HS 5 3-2 20-25, 18-25, 25-22, 25-

19, 16-14
Monza HS 2 PQV HS 2 3-2 22-25, 20-25, 25-17, 25-

15, 15-9
DEO DS 3 PQV DS 3 0-4 20-25, 15-25, 16-25, 

13-25
Velo MC 1 PQV MC 1 2-2 25-20, 25-20, 19-25, 

23-25
Velo MA 1 PQV MA 1 4-0 25-15, 25-13, 25-15, 

25-13
VVV Delta XR 2 PQV XR 2 2-2 18-25, 26-24, 17-25, 

25-23
PQV XR 1 Volcano XR 1 2-2 25-18, 25-18, 14-25, 

23-25
K.V.A. DS 2 PQV DS 3 3-1 25-20, 25-18, 26-28, 

25-21
Kratos ‘08 HS 6 PQV HS 4 4-0 25-16, 25-15, 25-12, 

25-15

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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heT WaS Wel Weer eeN eNervereNd Weekje 
volleybal
De laatste restjes van het seizoen werden deze week aan-
gepakt. Het begon op dinsdag in de klankbordgroep, waar 
met een mooie opkomst de aanwezigen lieten zien dat er 
zeker betrokkenheid en enthousiasme bij de leden zit. De 
goede start met de verhaallijn opgezet door de KNVB, dat 
verenigingen tegenwoordig bezig moeten zijn om hun le-
den te verenigingen en verbinden, is zeker een aanspre-
kend thema. Het mooie is dat het verbinden al voelbaar is 
binnen deze klankbordgroep. 
Het verbinden liet zich de volgende dag al blijken bij de 
bekerwedstrijd van dames 3. Luidkeels lieten de heren 
van PQV 3, het “PQV” door de Amsterdamse zaal galmen. 
De pessimist zal, kijkende naar de uitslag, aangeven dat 
de dames slecht speelden. De optimist zal aangeven ze 
op hun top hebben gespeeld. De realist heeft echter een 
wedstrijd gezien met echte Beker spanning en volle inzet 
van beide teams. Napratend met de coaches en scheids-
rechter, hadden die genoten van de wedstrijd. Had er 
meer ingezeten? Ach de bal is rond. 
De fans van de dames lieten bij het bieren wel even we-
ten hoe trots ze op ze zijn. Geroemd werd de prachtige 
pancake van Natalie, maar ook over de potentie die in dit 
team zit.  Tevreden als wij Hollanders zijn, dat we maar 
50% hoeven af te rekenen bij het parkeren, voelde dat als 
een beloning van ons avondje stappen in Amsterdam.
De vrijdagavond moet zo’n beetje de slotavond van het 
seizoen worden. 
RKDEO- PQV d3 uit. Dat is die zaal waar je eerst ieder-
een van de stoel moet gooien en al sorry zeggend de zaal 

binnengaat. Beter voorbereid dan bij andere wedstrijden, 
had ik de opstellingen alvast thuis uitgeschreven.  Het zou 
de avond van Marloes worden. Marloes die het volleybal-
len na 21 jaar voor gezien houdt en gaat hardlopen. Net 
opnieuw tante geworden, kon de avond voor haar niet 
meer stuk. De publiekwissel aan het eind van de vierde 
set, liet zien dat dit team het afgelopen jaar echt een team 
is geworden. Acties waardoor Marloes het aan het eind 
niet meer droog hield. De 4-0 overwinning was met de be-
kerwedstrijd nog in de benen een  goed resultaat. 
In de startblokken om bij dames 1 in te vallen, werd er 
geappt dat Monza 4 sets verloren had en de dames veilig 
stonden, dus ook geen hulp nodig hadden.  
In de Lier aangekomen, was er een re-unie van de spelers 
van heren 5. Ineens waren ze er weer. Leon en Henk. Wat 
die mannen van heren 5 kunnen met een beetje aanmoe-
diging. De 2-0 achterstand werd omgebogen, naar een 
3-2 overwinning. 
Dames 4 die steeds net iets tekort kwamen om de sets in 
hun voordeel te laten eindigen. Met heren 4 op het andere 
veld was het echt een PQV avondje. 
Toen was het grote wachten begonnen! Waar bleven ze, 
onze kampioenen, Dames 2. Net toen ik had besloten om 
naar huis te gaan, kwamen ze al zingend binnen. Net of ze 
een GPS zender bij zich hadden, kwamen uit alle hoeken 
en gaten, aanhang, bestuursleden en bloemen. 
Wat is nu mooier om te eindigen als waar ik mee begon? 

Dit was een weekje verenigen ten top!!!     

Hans Hageraats

Secretaris Quintus badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

geerT zWINkelS
Eerder deze week hoorden wij van het overlijden van 
Geert Zwinkels. Een man, die ongelofelijk veel betekend 
heeft voor handbal Quintus. Hij was niet alleen een groot 
handbalman, maar een Quintus-icoon, een markante per-
soonlijkheid. Namens het bestuur en alle leden van bad-
minton Quintus willen wij handbal Quintus ons medeleven 
betuigen, maar onze gedachten gaan vooral uit naar zijn 
vrouw en zijn familieleden. Wij wensen hen veel sterkte in 
deze moeilijke periode

WoeNSdagmorgeN
Aanstaande woensdag 26 april is er GEEN badminton 
i.v.m. de meivakantie

clUbToerNooI
De uitnodiging en voor het clubtoernooi zijn de deur uit en 
de eerste inschrijvingen zijn al binnen. Het clubtoernooi 

zal worden gespeeld op vrijdagavond 12 mei en zaterdag 
13 mei. Inschrijven zoveel mogelijk via inschrijfformulier of 
via de mail. Vergeet ook niet te vermelden of je wel of niet 
gebruik wilt maken van het Chinese buffet op zaterdag
De toernooicommissie

jeUgdcompeTITIe

UITSlageN
KjoeBie 1 - BC Randstad 1  5-3
BBV PIP 5 - KjoeBie 3   2-6
BC Schollevaar 1 - KjoeBie 1  6-2

programma 

zaterdag 29 april 08:45uur
KjoeBie 1  - BC Randstad 1
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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

$
teNNIS

Secretariaat
Luzia ten Westenend
Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul
Tel: 06-17184669
e-mail tvqbestuur@gmail.com
ledenadministratie
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

volgeNd ToerNooI voor 16 jaar eN oUder:

Mixed Grill; dit gebeurt op vrijdagavond 12 mei 2017 van 
19.30-22.30 uur 

Deze avond staat in het teken van mixpartijtjes. 
 
Zoek dus een maatje van het andere geslacht en schrijf je 
in via tvqtoernooi.nl

Uiterste inschrijfdatum: zondag 7 mei 2017
Deelname is gratis.


