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Q U I N T U S

Week 28, 9 juli 2018, nummer 2564
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 
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Kwintsheul heeft veel nieuwe inwoners ge-
kregen: zowel in het woongebied de Gouw, 
waar in de laatste jaren veel nieuwe wonin-
gen zijn opgeleverd, maar ook in het dorp 
zelf met het woongebouw “de Bieb”.
De bewoners van “de Ranken” , een gebied 
op de grens met Den Haag, behoren pas 
sinds heel kort bij Kwintsheul  en zijn van har-
te welkom.  Datzelfde geldt voor de mensen 
die in  “de Uithof” wonen. Hoewel het Haags 
grondgebied is ligt het zo dicht bij Kwintsheul 
dat dat er ook een beetje bij hoort!

In juli en begin september wordt geflyerd in 
de wijken de Gouw, de Ranken en de Uithof 
en op een aantal basisscholen.
Uiteraard geldt de uitnodiging voor iedereen. 
Nieuwsgierig geworden naar wat de vereni-
gingen van Kwintsheul te bieden hebben? 
U bent van harte welkom!

Stefan Broch
secretariaat@scouting-kwintsheul.nl

Badminton
www.quintus-badminton.nl

Gymnastiek
www.quintusgymnastiek.nl

Handbal / Rolstoelhandbal
www.hvquintus.nl

Jeu de Boules
www.quintus-jeudeboules.nl

Tennis
www.quintus-tennis.nl

Voetbal
www.quintus-voetbal.nl

Volleybal
www.pqv-volleybal.nl
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VetHeulsVetHeuls
Qlympics 2018
Na de successen van vorige jaren, kan je dit jaar ook weer meedoen aan de Qlympics.
De afdelingen van Quintus organiseren gezamenlijk een “allround-sportmiddag” voor 
alle sportliefhebbers van 8 tot 14 jaar. Dit vindt plaats op de zondagmiddag in het Vet-
Heuls weekend, op zondag 25 maart. Zorg dat je er op tijd bij bent!

Hoe kan je meedoen?
Je mag zelf met een aantal vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden of sport-
vrienden een team maken van 8 tot 10 sporters. Het maakt niet uit of het een gemengd 
team is, of jongens en meiden apart, welke sport ze doen, en ook de leeftijden in het 
team mogen variëren. Het is voor leden van de sportvereniging, maar ook introducees 
zijn van harte welkom. Als je geen team hebt, maar wel graag mee wil doen, kan je je 
ook individueel inschrijven. Het is dus gewoon voor iedereen die zin heeft om een mid-
dagje te sporten. Ook is het leuk als je als team zelf voor een coach zorgt; bijvoorbeeld 
een oudere broer of zus, of een vader of moeder die jullie deze middag langs alle on-
derdelen begeleid.

Wat gaan We doen?
Elk team speelt deze middag alle sporten die bij Quintus gespeeld worden. Dus bij de 
QLYMPICS speel je allemaal: volleybal, badminton, voetbal, tennis, gym, jeu de boules, 
handbal en rolstoelhandbal. Een echt allround-sport-spektakel dus op ons eigen sport-
complex.

Waar en Wanneer vindt Het plaats ?
De start vindt plaats op zondag 25 maart om 13.00 uur in de eekhouthal, die dit 
weekend ook in het teken staat van “VetHeuls”. Daarna verspreiden de teams zich over 
de sporthallen, het handbalveld, het kunstgras voetbalveld en de tennis- en jeu-de-
boules-banen. En rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking van de QLYMPICS zijn Hal 2 
(tijdens het rad van Avontuur).

Hoe inscHrijven ?
Als je 8 á 10 sportliefhebbers verzameld hebt, verzin je een leuke naam voor jullie team 
en stuur je een mail naar: Qlympics@vetheuls.nl . Hierin noem je je teamnaam, de na-
men en leeftijden van jullie spelers, samen met de sport die ze beoefenen. Als je een 
coach hebt, geef deze dan ook door. Per team willen we graag één mailadres van de 
contactpersoon. Als je je individueel in wilt schrijven, of met een kleiner groepje, stuur 
je ook je gegevens door naar dit mailadres. Let op dat je een bevestiging krijgt van je 
inschrijving, dan pas weet je zeker dat je er bij bent.
Er is plaats voor 16 teams, dus geef je snel op, want VOL = VOL.
Uiterlijke inschrijfdatum is zaterdag 3 maart 2017.

8 sporten op één middag! Zorg dat je erbij bent!

Wat ga je nU doen ????
vraag je vrienden en vriendinnen of zij meedoen op 25 maart en geef je op voor 
de Qlympics bij: Qlympics@vetheuls.nl 
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Al bijna zeventig jaar wordt in Kwintsheul in 
verenigingsverband gesport. Quintus is al jaren 
een begrip. Onze vereniging telt inmiddels zeven 
takken en biedt sportieve mogelijkheden voor 
iedereen, op elk niveau, van elke leeftijd.
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komen maken en wellicht een keer vrijblijvend op 
proef mee te draaien. Overigens ben je natuurlijk 
ook als supporter of vrijwilliger altijd welkom.

Heel graag tot ziens!

Quintus verenigingen

Sporten in Kwintsheul
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Handbal / Rolstoelhandbal
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Jeu de Boules
www.quintus-jeudeboules.nl

Tennis
www.quintus-tennis.nl

Voetbal
www.quintus-voetbal.nl

Volleybal
www.pqv-volleybal.nl
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Qlympics 2018
Na de successen van vorige jaren, kan je dit jaar ook weer meedoen aan de Qlympics.
De afdelingen van Quintus organiseren gezamenlijk een “allround-sportmiddag” voor 
alle sportliefhebbers van 8 tot 14 jaar. Dit vindt plaats op de zondagmiddag in het Vet-
Heuls weekend, op zondag 25 maart. Zorg dat je er op tijd bij bent!

Hoe kan je meedoen?
Je mag zelf met een aantal vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden of sport-
vrienden een team maken van 8 tot 10 sporters. Het maakt niet uit of het een gemengd 
team is, of jongens en meiden apart, welke sport ze doen, en ook de leeftijden in het 
team mogen variëren. Het is voor leden van de sportvereniging, maar ook introducees 
zijn van harte welkom. Als je geen team hebt, maar wel graag mee wil doen, kan je je 
ook individueel inschrijven. Het is dus gewoon voor iedereen die zin heeft om een mid-
dagje te sporten. Ook is het leuk als je als team zelf voor een coach zorgt; bijvoorbeeld 
een oudere broer of zus, of een vader of moeder die jullie deze middag langs alle on-
derdelen begeleid.

Wat gaan We doen?
Elk team speelt deze middag alle sporten die bij Quintus gespeeld worden. Dus bij de 
QLYMPICS speel je allemaal: volleybal, badminton, voetbal, tennis, gym, jeu de boules, 
handbal en rolstoelhandbal. Een echt allround-sport-spektakel dus op ons eigen sport-
complex.

Waar en Wanneer vindt Het plaats ?
De start vindt plaats op zondag 25 maart om 13.00 uur in de eekhouthal, die dit 
weekend ook in het teken staat van “VetHeuls”. Daarna verspreiden de teams zich over 
de sporthallen, het handbalveld, het kunstgras voetbalveld en de tennis- en jeu-de-
boules-banen. En rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking van de QLYMPICS zijn Hal 2 
(tijdens het rad van Avontuur).

Hoe inscHrijven ?
Als je 8 á 10 sportliefhebbers verzameld hebt, verzin je een leuke naam voor jullie team 
en stuur je een mail naar: Qlympics@vetheuls.nl . Hierin noem je je teamnaam, de na-
men en leeftijden van jullie spelers, samen met de sport die ze beoefenen. Als je een 
coach hebt, geef deze dan ook door. Per team willen we graag één mailadres van de 
contactpersoon. Als je je individueel in wilt schrijven, of met een kleiner groepje, stuur 
je ook je gegevens door naar dit mailadres. Let op dat je een bevestiging krijgt van je 
inschrijving, dan pas weet je zeker dat je er bij bent.
Er is plaats voor 16 teams, dus geef je snel op, want VOL = VOL.
Uiterlijke inschrijfdatum is zaterdag 3 maart 2017.

8 sporten op één middag! Zorg dat je erbij bent!

Wat ga je nU doen ????
vraag je vrienden en vriendinnen of zij meedoen op 25 maart en geef je op voor 
de Qlympics bij: Qlympics@vetheuls.nl 
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Wat ga je nU doen ????
vraag je vrienden en vriendinnen of zij meedoen op 25 maart en geef je op voor 
de Qlympics bij: Qlympics@vetheuls.nl 

_
{
!
p
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UITNODIGING
UITNODIGING

INFORMATIEMARKT 

HEULSE VERENIGINGEN

8 SEPTEMBER

2018 

14:00-16:00 uur

Locatie

Quintus

Al bijna zeventig jaar wordt in Kwintsheul in 
verenigingsverband gesport. Quintus is al jaren 
een begrip. Onze vereniging telt inmiddels zeven 
takken en biedt sportieve mogelijkheden voor 
iedereen, op elk niveau, van elke leeftijd.

Graag nodigen wij je uit om met ons kennis te 
komen maken en wellicht een keer vrijblijvend op 
proef mee te draaien. Overigens ben je natuurlijk 
ook als supporter of vrijwilliger altijd welkom.

Heel graag tot ziens!

Quintus verenigingen

Sporten in Kwintsheul
PERSBERICHT 

INFORMATIEMARKT: 
HEULSE VERENIGINGEN PRESENTEREN ZICH OP 8 SEPTEMBER.

Op 8 september, ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur, presenteren alle verenigingen uit Kwints-
heul zichzelf op een informatiemarkt bij sportpark Quintus. 
Het gaat om de 7 sportverenigingen van Quintus,  de 2 muziekafdelingen van St. Gregorius 
en de 5 afdelingen van Scouting Kwintsheul. Voor ieder wat wils dus!
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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

•  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

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

VOLLEYBAL

{

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

BADMINTON

 Lierweg 105, De Lier 

 Hollewatering 13, Kwintsheul

delentekriebelwebshop.nl

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

$
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


