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Q U I N T U S

Week 21, 22 mei 2017, nummer 2506
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
31 mei 2017 Avond4daagse Wateringen/Kwintsheul start 3e dag Kleine kantine 19:00 uur
21 t/m 24 juni 2017 Oranjecomite Feestweek Kwintsheul Kievit
23 juni 2017 Oranjecomite VerkadeKlimaat Oranjeloop Leeuwerik 19:00 uur
1 juli 2017 Gymnastiek Gymgala Eekhouthal 12:00uur
2 juli 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

 Lierweg 105, De Lier 

 Hollewatering 13, Kwintsheul

delentekriebelwebshop.nl
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een hartstilstand komt vaak onverwacht. daarom is het 
belangrijk om altijd een aed in de buurt te hebben. dat 
apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door 
een schok te geven die het hart weer laat kloppen. veel 
aed’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. om 
een aed overal snel ter plaatse te kunnen brengen, is 
het echter belangrijk dat er voldoende aed’s buiten be-
reikbaar zijn.

Te WeINIg aed’S bUITeN
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans 
binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance 
doet er vaak langer over om ter plaatste te komen. Het kan het 
verschil maken als een AED buiten hangt, zodat hij sneller in 
de buurt kan worden gebruikt. Veel verenigingen en bedrijven 
hebben een AED, maar hangen deze binnen, in een pand dat 
ook nog eens ’s nachts vaak gesloten is. Om meer AED’s naar 
buiten te krijgen, is de Hartstichting in actie gekomen door 
sportverenigingen in heel Nederland te vragen hun AED bui-
ten te hangen. Sportverenigingen liggen vaak in woonwijken 
en hebben een AED tot hun beschikking. Door deze buiten 
te hangen kunnen zij gemakkelijk de veiligheid van hun buurt 
vergroten. 

aed SporTaccommodaTIe QUINTUS Naar bUITeN voor de bUUrT
Onze sportaccommodatie draagt deze actie van de Hartstichting een warm hart toe. Dankzij Zwirs Elektrotech-
niek hebben wij de kast die geschonken is door de Vriendenloterij samen met de Hartstichting opgehangen. Op 
Quintus is de AED naast de ingang van de kantine/sporthal in zo’n speciale Hartstichting-AED-kast geplaats. 
Vanaf heden is deze dus beschikbaar voor Kwintsheul, ook in de uren dat de accommodatie gesloten is. 

heT verSchIl makeN
Sportaccommodatie Quintus hoopt dat het gebruik van de AED niet nodig zal zijn, maar vind het geruststellend 
dat zowel de buurtbewoners als de bezoekers van de accommodatie zo snel mogelijk geholpen kunnen worden 
bij een hartstilstand. Met deze stap hoopt Sportaccommodatie Quintus meer (sport)accommodaties enthousi-
ast te maken om ook hun AED beschikbaar te stellen voor de buurt.

leer reaNImereN
Iedereen die wil leren reanimeren, kan zich aanmelden voor een cursus in de buurt via:
www.hartstichting.nl/reanimatiecursus.

aed SporTaccommodaTIe QUINTUS kaN NU ook 
bUUrTbeWoNerS reddeN
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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

rUUd adema bokaal 

dinsdag 23 mei
19.00 Hellas HC1 Quintus/DIOS HC1 
19.00 ODIS DC1 Quintus DC1 

veldhaNdbalcompeTITIe 

maandag 22 mei
19:00 Verburch DC1 Quintus DC5

Woensdag 24 mei
18:00 Schipluiden D2 Quintus D5 
19:00 Quintus/DIOS 1 DWS HB1 
19:30 Savosa DB1 Quintus DB1 

zaterdag 27 mei
10:00 VELO F2 Quintus F2 
10:50 Foreholte E2 Quintus E3 
12:00 Oliveo E1 Quintus E1 
12:30 Quintus D4 Schipluiden D2 
 Lotte v Kester/Kim vd Valk
13:20 Quintus D5 ODIS D2 
 Jay Wijnvoord/Roan Zwirs

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

14:10 Quintus E2 VELO E3 
 Erik vd Kruk
15:10 Quintus HC2 SC Twist GC1 
 Beau Radder/Nina Koers

zondag 28 mei
9:15 Schipluiden E3 Quintus E4 
10:30 Quintus/DIOS 1 Rotterdam HA1 
 Ricardo de Leijster
11:05 Oliveo DB1 Quintus DB2 
11:15 Westlandia F2 Quintus (W) F1 
13:00 Quintus DB4 DWS DB1 
 Tessa Jansen/Rhode Uitenbroek
14:00 ODIS DC2 Quintus DC4 
14:15 Quintus DB1 ODIS DB2 
 Joost v Dijk
14:35 VELO D2 Quintus D2 

dinsdag 30 mei
20:00 Quintus DA1 Oliveo DA1 

zondag 11 juni
13:15 Hellas HB1 Quintus/DIOS HB1 

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

vOlleyBal

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

BadMINtON

eINde SeIzoeN
Seizoen 2016 – 2017 zit er al weer op. Iedereen gaat heer-
lijk genieten van, hopelijk, een mooie zomer!
maandagmiddag: Laatste speelmiddag maandag 29 mei
Woensdagmorgen: Op woensdag 14 juni is het jaarlijkse 
uitstapje. Er kan op 7, 21 en 28 juni nog gespeeld worden 
in 2/3 hal! Jullie horen hier meer over van de woensdag-
morgen commissie!
jeugd zaterdag: Jullie horen alles betreffende de juni 
maand van de jeugdcommissie
vrijdagavond: vrijdag 26 mei laatste speelavond. Laten 
we allemaal nog een komen spelen en er een hele 
gezellige avond van maken!

Het bestuur wenst iedereen een hele mooie zomer toe en 
voor degene, die op vakantie gaat, geniet ervan!

NIeUWSbrIeF
Voor de vakantie komt er nog een nieuwsbrief uit. Wie 
heeft er iets te melden, wie wil er een berichtje plaatsen in 
de nieuwsbrief? Stuur dan de kopij zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk vrijdag 26 mei naar: wim.arbouw@gmail.com 
In de nieuwsbrief komt ook het halhuurschema voor ko-
mend seizoen te staan.  

jeUgdcompeTITIe

UITSlageN

KjoeBie 1  - BC Hillegom 1 7-1
KjoeBie 1  - BBV PIP 1  7-1
KjoeBie 4  - BC de Zeemeeuwen 14  3-5

programma 

zaterdag 27 mei 08:45uur
KjoeBie 3  - BBV PIP 5

zaterdag 27 mei 13:30uur
BV DEO O1  - KjoeBie 4

zondag 28 mei 09:00uur
BBV PIP 6  - KjoeBie 3

jeUgd
Aanstaande zaterdag 27 mei is het helaas alweer de laat-
ste speeldag van het seizoen. Niet getreurd, want nadat 
jullie allemaal lekker hebben genoten van de zomerva-
kantie starten we de 1e zaterdagtraining weer op 2 sep-
tember. Zoals je in het programma kan zien zijn er nog 
2 wedstrijden komende zaterdag en 1 wedstrijd komende 
zondag. Voor de rest die geen wedstrijd heeft is er zater-
dag nog gewoon training.

kamp
Door organisatorische redenen kan het kamp dit jaar he-
laas niet doorgaan. Aangezien de leiding dit ook onwijs 
jammer vindt, willen zij dit niet zomaar voorbij laten gaan. 
Daarom wordt er op zaterdag 24 juni vanaf 15:30 de 
Seizoensafsluiter georganiseerd. Jullie hebben daar in-
middels allemaal een uitnodiging van gehad. De uiterste 
aanmeld datum verloopt zeer snel, dus geef je zo snel 
mogelijk op voor deze te gekke kampvervanger. Mocht 
je nog geen uitnodiging hebben gehad, laat dit dan nog 
déze week weten aan Kevin door een mail te sturen naar 
kevinvdmeer@live.nl
We hopen dat jullie hier allemaal enthousiast van worden 
en jullie zo snel mogelijk opgeven!

•  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
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

Beste tennisleden,

Over precies twee weken gaan de Clubkampioenschap-
pen Mix en Single van start.

DE INSCHRIJVING IS GEOPEND! 

voor wie
Alle tennisleden vanaf 16 jaar.
Wanneer
De Clubkampioenschappen starten op woensdag 7 juni. 
De finalewedstrijden worden gespeeld op zaterdagmid-
dag 17 juni. Het toernooi duurt dus 10 dagen. Op doorde-
weekse avonden wordt gespeeld tussen 19.00 en 23.00 
uur en in het weekend overdag. 
mix en Single
Tijdens het toernooi staan zowel mix- als singlewedstrij-
den op het programma. Je kan je voor beide onderdelen 
inschrijven. Voor het mixtoernooi is het de bedoeling dat je 
zelf een partner zoekt om mee te spelen. 
Niveaus
Bij zowel Mix als Single kan in 3 categorieën worden in-
geschreven: A, B en C, waarbij A de sterkste categorie is. 
Als je twijfelt welke categorie het best bij jou past, kun je 
de toernooicommissie raadplegen voor advies.  

poulewedstrijden
Iedere deelnemer start in een poule en speelt dus altijd 
meer dan 1 wedstrijd. De speler die als eerst 9 games 
haalt, wint de poulewedstrijd. Afhankelijk van de grootte 
van de poule stromen 1 of 2 beste deelnemers door naar 
de finalepoules: kwart en halve. 
verhinderingen
Het is toegestaan om verhinderingen door te geven. Het 
aantal verhinderingen dient beperkt te blijven, zodat de 
Toernooicommissie in staat is om een goed wedstrijd-
schema in elkaar te 
zetten. Mocht je op de 
finaledag afwezig zijn, 
dan word je alleen toe-
gelaten tot de poule-
wedstrijden en kun je 
niet doorstromen naar 
finalepoules.
kosten
5 euro per persoon per onderdeel
Inschrijven
Voor de inschrijvingen maakt de Toernooicommissie ge-
bruik van het online systeem toernooi.nl . Aanmelden kan 
alleen met een account. Mocht je deze nog niet hebben, 
dan kun je jezelf gemakkelijk registreren. Kom je er niet 
uit? Laat het ons weten! De inschrijving sluit op 29 mei. 
reglement
Het gehele reglement voor de Clubkampioenschappen is 
te vinden op onze website 
Wij hopen weer op veel enthousiaste deelnemers!

Groeten,
De Toernooicommissie


