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Q U I N T U S

Week 34, 20 augustus 2018, nummer 2570
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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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 

ACTIVITEITENKALENDER 
Datum Vereniging/org. Activiteit Locatie Tijd
25 augustus Handbal Dames Supercup Dome, Houten 17.00 uur
25 oktober 2018 OMNI-vereniging Bestuursvergadering Vd Knaap Corner 20:00 uur

KBO AFD. KWINTSHEUL
Het nieuwe seizoen voor de KBO/PCOB gaat op 6 sep-
tember weer beginnen. Wij zouden dan graag ook nieuwe 
leden verwelkomen. Onze afdeling is er niet alleen voor de 
gezelligheid. Wij doen meer. U kunt zich bij ons collectief 
verzekeren tegen ziektekosten. Wij kunnen u helpen bij:
• het invullen van uw belastingen, 
• het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslag,
• de zogenaamde keukentafelgesprekken. 

Kortom genoeg redenen om lid te worden. 
Natuurlijk hoeft u daar allemaal geen gebruik van te 
maken. U kunt ook gewoon elke donderdagmiddag van 
13.30-16.30 uur komen in de Kastanjehof, om gezellig te 
klaverjassen, bridgen, rummikuppen, handwerken of met 
andere leden te kletsen.
Misschien tot ziens op een van onze gezellige soosmid-
dagen. 
Voor informatie: 0174 628086 of 06-29191702.

mailto:Ruudzwinkels1@gmail.com
mailto:Ruudzwinkels1@gmail.com
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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

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

$
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

 Lierweg 105, De Lier 

 Hollewatering 13, Kwintsheul

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

VOLLEYBAL

{
WE MOGEN WEER!!
De fantastische zomervakantie loopt ten einde en het 
nieuwe competitieseizoen gaat bijna weer beginnen.
Op de valreep is pas net duidelijk geworden welke da-
mes in welke damesteam zitten en hoe laat en van wie ze 
training krijgen. Dat dat beter kan lijkt me duidelijk, maar 
hopelijk gaan we met zijn allen weer een leuk seizoen te-
gemoet.
Het bestuur had weer het plan om de competitie te star-
ten met alle wedstrijden op zaterdag 22 september thuis 
in Vreeloo met een gezellige activiteit er bij, maar helaas 
heeft de NeVoBo niet meegewerkt en geen een wedstrijd 
thuis gepland op die dag, dus dat gaat helaas niet door.
We gaan proberen de week ervoor een gezellige middag 
e/o avond te plannen (als er zaalruimte beschikbaar is) 
met wellicht wat oefenwedstrijden onderling. (wordt ver-
volgd)
Iedereen veel plezier en sterkte (conditie 0,0??) bij de 
eerste trainingen en hopelijk zien we elkaar snel.

Jacqueline de Gelder, voorzitter

Ps als er nog mapjes met spelerskaarten in je bezit zijn, 
wil je die dan z.s.m. bij mij inleveren, zodat ik voor alle 
nieuwe teamsamenstellingen alles weer compleet kan 
maken. Er zijn ook flink wat passen verlopen, die vervan-
gen moeten worden. (de nieuwe pasjes heb ik al binnen)

Jacqueline de Gelder

AGENDA
Datum Activiteit Vrijwilli-

gers
Plaats 

23-08-2018 Bestuursvergadering Kwintsheul
27-08-2018 Start trainingen seizoen 

2018-2019
28-08-2018 Vergadering Techni-

sche Commissie
Kwintsheul

11-09-2018 Algemene Ledenverga-
dering

Kwintsheul

17-09-2018 Start competitie

ONZE CLUBWINKEL!
Jij doet toch ook wel eens internetaan-
kopen?
Weet jij al dat je PQV kunt sponsoren 
en zelf ook nog eens kunt profiteren 
door voortaan via OnzeClubwinkel bij 
je favoriete webshop te shoppen? (zoals: Bol.com, Cool-
blue, Wehkamp, Bijenkorf, Booking.com en nog veel meer 
webshops!) Je hoeft je alleen maar gratis en vrijblijvend 
aan te melden via www.onzeclubwinkel.nl en Volleybal-
vereniging PQV te selecteren in het keuzemenu.

Wij doen mee met OnzeClubwinkel!
Een super leuke manier om onze vereniging te sponsoren 
en er zelf ook voordeel uit te halen. Doe voortaan je in-
ternetaankopen zoals je gewend bent, maar dan met één 
klik extra via www.onzeclubwinkel.nl (vind meer dan 600 
webshops) en je sponsort met iedere internetaankoop au-
tomatisch en ongemerkt PQV!

Jij wordt onze grootste sponsor!
OnzeClubwinkel zorgt ervoor dat jij als lid door middel van 
internetaankopen PQV kunt sponsoren. Het kost je hele-
maal niks extra. Sterker nog, je krijgt zelf ook een extra 
korting op je internetaankopen.
Zie de bijlage voor verdere informatie en (installatie)in-
structie.

Henk Feunekes

OVERZICHT TRAININGSTIJDEN EN TRAININGSLO-
CATIES seizoen 2018-2019
De trainingen beginnen weer op maandag 27 augustus 
2018 en hieronder staat het schema waar we het seizoen 
mee gaan beginnen. Zo nodig volgen er later aanpassingen.

SPORTHAL EEKHOUTHAL (QUINTUS) - KWINTSHEUL
 tijd 1 2 3

Maandag 19:00-
20:30 D2 D3 MB1

  Sandra Pruis-
ken Njirock Willem van 

Vliet
   Reeberg  

 20:30-
22:00  D4 Recreanten

 vrij Coen Sla-
man Kwintsheul

Sportcentrum Vreeloo - De Lier
 tijd 1 2 3

Woensdag 18:00-
19:00 Mini’s De Lier

  Willem van Vliet

 19:30-
21:00 D1

  Erik Bon-
gaards

Hans Hage-
raats

   

 20:45-
22:15 H3 H1  

  nnb Hans Hage-
raats  

vrijdag 20.00-
21.30   recreanten

    De Lier
Gymzaal ISW – Naaldwijk
 tijd 1
Maandag 18:00-

19.00
Mini’s NW

 Thom&Remco
 19.00-

20:30
MC1

 Karin Meere
Gymzaal De Windroos - Naaldwijk
 tijd 1
Donderdag 20.00-

21.30
recreanten 
NW dames 
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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

•  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

BADMINTON START WEER OP DE VOLGENDE DATA.
Afgelopen woensdag 15 augustus is de woensdagavond-
training weer van start gegaan
De andere afdelingen starten op:
Maandagmiddag 27 augustus
Woensdagmorgen 29 augustus
Vrijdagavond  31 augustus
Zaterdagmorgen 1 september

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Neem gerust eens je 
buurvouw/buurman, vriendin/vriend, collega mee en laat 
zien dat badminton een sport is, die gemakkelijk toegan-
kelijk is en op elk niveau en op elke leeftijd is te spelen. 
Nog steeds is de actie geldig, dat elk nieuw lid een gratis 
racket krijgt!

Op dinsdag 4 september is de 
Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur 

in de Van Der Knaap Corner
(kantine boven)

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

BADMINTON
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