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Q U I N T U S

Week 21, 22 mei 2018, nummer 2557
u 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 Locatie Tijd
25 oktober 2018 OMNI-vereniging Bestuursvergadering Vd Knaap Corner 20:00 uur

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

CASHLESS BETALEN (OFWEL AFREKENEN 
ZONDER CONTANT GELD) 

Sportieve Quintus leden/ bezoekers,
Al enige jaren kunnen we in de Quintus-kantine betalen 
met Pin. Nu 1,5 jaar is ook Contactloos betalen mogelijk 
met de pinpas. (Tot  € 25  per keer , max 2 keer per dag). 
Het aantal Cashless betalingen neemt dan ook fors toe. 
Dit bevordert een vlot en veilig betalingsverkeer in onze 
kantine. 
Tijd voor een vervolgstap dus :
Vanaf 1 Aug 2018 =>Maandag - Dinsdag - Woensdag - 
Donderdag en Vrijdag:
Uitsluitend Cashless betalen (ofwel afrekenen zonder  
contant geld) in de kantine van ons Quintus complex. 
Zaterdag- en Zondag blijft vooralsnog zoals het nu is. 
Tennis Quintus is vanaf heden volledig overgeschakeld 
op Cashless betalen. 

René van Kester 

KLEIN ONDERHOUD QUINTUS ACCOMMODATIE 

Sportieve Quintusleden, Ouders, Ver-
zorgers, Heulenaars etc. 
Onze mooie ruimtes en faciliteiten op 
het Quintus complex hebben regelmatig 
klein onderhoud nodig. Piepende deu-
ren, een klein likje verfje, een losse tafel-
poot, een loshangend stopcontact en vele andere kleine 
zaken moeten worden bijgehouden. Erg belangrijk, zodat 
de accommodatie probleemloos blijft functioneren. 
Frequentie: een keer per maand, twee keer? Dat gaat de 
groep zelf uitmaken. 
Ik ben verheugd U te kunnen vermelden dat Ruud Zwin-
kels zich bereid heeft verklaard om deze groep te gaan 
helpen oprichten. Ruud wordt ook Uw aanspreekpunt. 
We hebben nu dus al 1 vrijwilliger (Ruud dus), maar er 
zijn vast en zeker veel meer dames en heren die het leuk 
vinden om hieraan mee te werken. Dus gewoon doen, ge-
zellig en uiterst dankbaar werk. 
Opgeven kunt U zich per mail: Ruudzwinkels1@gmail.
com of mondeling als U Ruud tegenkomt. 

René van Kester 

mailto:Ruudzwinkels1@gmail.com
mailto:Ruudzwinkels1@gmail.com
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HISTORISCH CAFÉ VIOS WATERINGEN
Donderdag 31 mei 2018 staat busmaatschappij VIOS cen-
traal in het nieuwe historisch café van de Historische Werk-
groep Oud-Wateringen & Kwintsheul in Bibliotheek Waterin-
gen. Generaties Wateringers en Westlanders zijn vervoerd 
met lijnbussen of touringcars van dit eens grootste busbe-
drijf van Nederland. Nog steeds kan er met de VIOS gereisd 
worden, een deel van het bedrijf heeft nog steeds bussen, 
een ander deel is omgevormd tot reisbureau. De oude ga-
rage van VIOS aan het Plein is een gemeentelijk monument.

Iedereen die ooit in een VIOS-bus heeft gezeten is van harte 
welkom, net als alle andere belangstellenden. Oud-mede-
werkers wordt speciaal gevraagd om te komen en foto’s, 
plakboeken en andere VIOS-spullen mee te brengen om te 
laten zien.

De Historische Werkgroep verzorgt een klei-
ne expositie die alleen deze avond te zien 
is. Iedereen kan tijdens dit café aan de hand 
van de foto’s verhalen vertellen en herinne-
ringen ophalen aan de rijke historie van een 
markant busbedrijf. Het wordt een gezellige 
avond.

Het Café in de bibliotheek aan Dorpskade 
3 begint om 20.00 uur, de zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur. De toegang en de koffie 
zijn gratis. Dit historisch café is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van Westland 
Cultuurweb (Regeling Kleine Culturele Initi-
atieven).
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VOETBAL

_
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

Voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 email: susan@vdwansem.nl
A: Tim de Kok 06-42747752
 email: timdekok86@hotmail.com
B: Berry Jansen 06-12319640
 email: witteber@gmail.com
C: Karin Grootscholten 06-19034755
 email: grootscholtenkarin@gmail.com
D: Michel Tetteroo 06-40214780
 email: bowsermike@live.nl
E: Patrick Mansveld 06-13776695
 email: patrickmansveld@caiway.nl
F en MiniF: Dave Hendriks 06-51704411
 email: davenadi@xs4all.nl

Secretariaat
Freek Batist
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
tel: 06-41 53 68 77
e-mail: secretaris@quintus-voetbal.nl

HANDBAL
Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 

glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar

annette.lie@quintushandbal.nl

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
annette.lie@quintushandbal.nl
Jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@quintushandbal.nl

Secretariaat
Helen Loots
Hudson 21
2548 HP Den Haag
Tel. 06-13416065
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

VOLLEYBAL

{

VELDHANDBALCOMPETITIE  
 
Donderdag 24 mei
19:30 Quintus DA1 Vir et Cel. DA1 

Zaterdag 26 mei
09:00 TOGB F3 Quintus F3 
10:45 Quintus F2 Schipluiden F2 
11:35 Quintus F4 EHC F1 
12:30 Roda ‘71 C1 Quintus HC2 
12:30 Quintus D3 Saturnus L. D1 
 Babs Minkman/Anne de Vogel
13:20 Quintus D4 Saturnus L. D2 
 Amber Verbraeken/Denise Grootscholten
14:10 Oliveo DC1 Quintus DC1 
14:10 Quintus E1 VELO E4 
	 Suze	Scheffers/Tess	vd	Knaap
15:10 Quintus E3 EHC E3 
 Lisa Duijvesteijn/Dominique Stam

Zondag 27 mei
10:50 Hellas F2 Quintus F1 
11:00 Quintus/DIOS 1 Hercules HB1 
 Joost v Dijk
11:20 Kwieksp. HC1 Quintus/DIOS HC1 
11:55 Foreholte DB1 Quintus DB3 
12:05 Quintus DB1 VELO DB1 
 Merel v Zijderveld/Denise Steringa
12:55 Westlandia E4 Quintus E2 
13:10 Quintus DC2 DIOS DC1 
	 Suzette	Teekens/Quinty	v	Zundert
13:20 Quintus/DIOSB2 Oliveo HB2 
14:15 Quintus DC3 Verburch DC1 
	 Tara	Engelvaart/Tessa	Jansen
15:40 VELO DB3 Quintus DB2 
16:00 VELO D1 Quintus D2 
16:10 Kwieksp. DC1 Quintus DC4 
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Secretaris Quintus Badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl!

BADMINTON

SPEELDAGEN
Overzicht speeldagen laatste weken van mei en dus ook 
van de laatste weken van dit seizoen.
Vrijdag 25 mei ‘s avonds en zaterdag 26 mei overdag 
CLUBTOERNOOI

Laatste speeldagen:
Maandagmiddag 28 mei
Training woensdagavond 30 mei
Vrijdagavond 1 juni
Zaterdag jeugd 2 juni 

LET OP; Op woensdagmorgen wordt er doorgespeeld 
tot aan de zomervakantie, dus t/m 11 juli!
Op deze ochtenden zijn alle leden van Quintus badminton 
welkom om te badmintonnen. Uitzondering, woensdag 6 
juni, want dan hebben de woensdagmorgendames een 
jaarlijks uitstapje! 

CLUBTOERNOOI
Het is zo ver, aanstaande vrijdag en zaterdag is het jaar-
lijkse clubtoernooi. Er gaan heel veel sportieve, maar ook 
zeker hele spannende partijen gespeeld worden. Alle 
deelnemers hebben intussen een overzicht van alle wed-
strijden ontvangen. Zoals bij elk toernooi speelt de een 
weinig wedstrijden en een ander heel veel. Leuk, dat er 
van alle afdelingen deelnemers zijn!
Het is ontzettend leuk als er bij de wedstrijden heel veel 
publiek komt kijken. Op zaterdagmiddag zijn de wedstrij-
den in de A-klasse, absoluut een aanrader om naar te kij-
ken en ze aan te moedigen.
Heb je nog vragen, neem gerust contact op, 
toernooi@quintus-badminton.nl

De toernooicommissie, 
Rob Borst, Peter Kester en Anneke Keehnen

NIEUWSBRIEF
Eind mei komt de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen uit. 
Leuk als er verslagen in staan van de jeugd, maandag-, 
woensdag- en vrijdagcommissie, van leden enzovoort. 
Graag alle kopij uiterlijk 23 mei sturen naar:
Wim Arbouw wim.arbouw@gmail.com

CLINIC!
Vrijdag 18 mei hadden we wat meer herrie in de hal!
15 meiden van de handbal selectie waren namelijk blijven 
hangen voor een clinic!

Samen met Kevin en Danny namen we ze onder handen 
om eens de bewegingen van een andere sport mee te 
maken!

Niet helemaal nieuw voor ons, een paar jaar geleden heb-
ben we dit al bij een andere selectie groep gedaan!
Superleuk van Jan v Kester dat die zoiets wil doen aan het 
einde van het seizoen!

Zoals ik al zei waren de meiden druk maar zeker niet min-
der fanatiek!!
De “spoedcursus” badminton liepen ze heel goed door!
Technisch ligt het ook dicht bij elkaar of je een bal gooit of 
een clear slaat!
Natuurlijk het uitleggen van de regels en puntentelling is 
bij elke groep lastig maar ze zullen er nu wel veel meer 
van begrijpen!
Na een korte demonstratie van onze eigen toppers Ke-
vin en Danny gingen de meiden zelf partijen spelen! Een 
hoog giechel gehalte, maar ook zeer serieuze rally’s en 
ook echt wel hele mooie slagen en knappe reddingen!!
Bedankt meiden, Jan, Kevin en Danny het was dankzij jul-
lie weer een leuke en geslaagde clinic!!

Wil jij ook een clinic voor je bedrijf, vereniging, vrienden-
groep of wat dan ook, wij geven al een clinic voor een 
groep van 8 tot 16 personen, in overleg zijn er veel mo-
gelijkheden!
Meer informatie? Stel hem bij het bestuur, Kevin of bij mij.
Marco Eijgermans, Marcobadminton@hetnet.nl

JEUGD
Aanstaande zaterdagmorgen, 26 mei is er voor de jeugd 
clubtoernooi. Degene, die zich hiervoor hebben opgege-
ven, krijgen nog een overzicht van de wedstrijden.
Voor de jeugdleden, die niet mee doen met dit toer-
nooi is er gewoon training van Raymond.

COMPETITIE
Kjoebie 2 - Gouweslag 4 8 – 0 
Kjoe Bie 2 tegen Gouweslag.

DE WEDSTRIJD GING GOED
Lang uitgesteld, maar met een mooie stand gewonnen.
De wedstrijden zijn goed verlopen. De wedstrijden zijn 
goed ingedeeld en daardoor zijn er leuke wedstrijden ge-
speeld.
Het was heel erg gezellig je had veel contact met de te-
genstander.We hadden 4 banen om op te spelen, daar-
om was de wedstrijd snel afgelopen .De eerste wedstrijd: 
Mannen dubbel 2-0 gewonnen Tweede Wedstrijd:Dames 
dubbel 2-0 gewonnen Derde/vijfde wedstrijd mannen sin-
gles:2-0/2-0 gewonnen eerste dames single:verloren 0-2 
tweede dames single:gewonnen2-0 Mix een:2-0 gewon-
nen Mix twee:2-0 gewonnen.
De wedstrijden zijn goed gespeeld.
Gezellige afsluiting met elkaar.

Uitslag 7-1
Keith Zuiderwijk
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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: Jan de Recht
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

Beste Lezer,
In de kantine van de tennis wordt geen cash geld meer 
aangenomen. We zijn volledig overgegaan op cashless 
betalen. Voor het verdere laatste nieuws en het overzicht 
van de aankomende activiteiten van Tennisvereniging 
Quintus verwijzen wij u vanaf heden graag naar onze 
website www.quintus-tennis.nl .

Sportieve	groet,
Het	bestuur	van	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

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740


