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Q U I N T U S

Week 19, 6 mei 2019, nummer 2607
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

O M N I

_
!

{p
$



2

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

ACTIVITEITENKALENDER 
Datum Vereniging/org. Activiteit Locatie Tijd

CASHLESS BETALEN IN DE QUINTUS KANTINES
In de kantine van het Quintus complex kan op werkda-
gen (maandag t/m vrijdag) uitsluitend cashless (niet meer 
contant) worden betaald dus moet er worden gepind.
Op zaterdag en zondag kan er zowel worden gepind als 
ook contant worden betaald.
Per januari 2019 zijn enkele prijzen in onze kantine gewij-
zigd, er volgen nieuwe prijslijsten, maar de kassa’s zijn al 
wel hierop aangepast.
 
In de kantine van de Tennis kan uitsluitend cashless wor-
den betaald (pinnen).
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Veel te doen bij Scouting Kwintsheul in het weekend van 18 en 19 mei!
In het weekend van 18 en 19 mei organiseert Scouting Kwintsheul twee 
evenementen waarbij veel te doen is! Op zaterdag zeilen zeven bedrijven 
om de felbegeerde Westlander Business Trophy op de foppenplas en op 
zondag wordt de jaarlijkse open dag gehouden rond het scoutinggebouw 
aan de Raaphorst in Kwintsheul!

Tijdens de open dag op zondag 19 mei laten onze leden zien waarom scouting 
zo leuk is! Hou je van activiteit en buiten zijn grijp dan deze kans aan en maak 
kennis met scouting Kwintsheul! Om 13:00 uur starten de activiteiten voor alle jeugd, jong en oud! Er is veel te 
beleven in en rond ons gebouw. Zo kun je bijvoorbeeld knutselen, cakejes versieren, knopen, klimmen, virtueel 
zeilen, een vuurtje maken en met pop-up bootjes varen. Er staat een springkussen op het veld en je kunt je laten 
schminken. Alle activiteiten duren tot 16:00 uur. 

Tijdens de open dag zullen er loten worden ver-
kocht die stuk voor stuk goede kansen 
maken om mooie prijzen in de wacht te slepen. 
Er zijn door de jaren heen al veel Westlandse 
streekproducten, waardebonnen, rondvaarten en 
zelfs een weekend weg in hotel Druidenstein in 
het Duitse Harzgebergte de deur uitgegaan. Ga jij 
er met de hoofdprijs vandoor? 

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinde-
ren en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun 
vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en le-
ren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. 
Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuur-
lijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte 
om te ontdekken en te leren. Iedereen is van harte welkom 
om tijdens de open dag een indruk op te doen van wat we bij scouting Kwintsheul allemaal doen! Je vindt ons aan 
de raaphorst tegenover de uitrit van het kwintrum (bij de Jumbo).

Op zaterdag 18 mei wordt voor de zeventiende keer de Westlander Business Trophy georganiseerd door scouting 
Kwintsheul. De WBT is een wedstrijd met authentiek zeilende Westlanders, bemand door relaties en personeel 
van Westlandse bedrijven die daarmee Scouting Kwintsheul sponsoren. Voor de deelnemers is het een geheel 
verzorgde dag. We starten met een kop koffie in het scoutinggebouw en gaan vervolgens met de bus naar Maas-
land om vanaf daar twee wedstrijden te zeilen. Tussen de wedstrijden door is er een lunchbuffet en bij de finish 

een borrel. Na een vaartochtje 
door het Westland wordt de 
dag afgesloten in het scouting-
gebouw met een captains di-
ner en een gezellig samenzijn. 
Je bent van harte welkom om 
de vloot zeilende Westlanders 
te komen bekijken. De start 
van de eerste wedstrijd is om 
ca. 11.00 uur bij de oude vei-
ling in Maasland, de finish is 
rond 12.30 uur op de Foppen-
plas. Rond 13.30 uur is de start 
van de tweede wedstrijd en de 
schepen worden rond 15.00 
uur verwacht bij de finish aan 
de spoorbrug in Schipluiden. 
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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

EREDIVISIEFINALE

Zaterdag 11 mei
20:15 Heren 2 BFC 1  

Zondag 12 mei
12:30 BFC 1  Heren 2  
15.00 Dames 1 VOC  
 

VELDHANDBALCOMPETITIE 

Zaterdag 11 mei
10:00 Hillegom E3 Quintus E3  
10:50 VELO F6 Quintus F3  
12:00 Quintus F2 Stompwijk ‘92 F1  
12:20 Helius HC1 Quintus HC2  
12:55 Quintus F1 VELO F3  
13:00 Verburch DC1 Quintus DC1  
13:30 Ventura DC1 Quintus DC2  
13:50 Quintus D2 Hercules D2  
  Koos Alsemgeest/Tyga Witzier
14:50 Quintus D6 Olympia ‘72 D1  
  Ralph de Bakker/Justin v’t Hof

Zondag 12 mei
10:00 ROAC D1 Quintus D4  
10:40 Quintus DC3 Verburch DC2  
  Sanne en Nicky de Bakker
11:00 VELO E5 Quintus E2  
11:50 Quintus DB3 Olympia’72 DB1  
  Fem Boeters/Isa v Rijn
12:30 Hellas E2 Quintus E1  
13:00 Snelwiek HB1 Quintus HB1  
13:00 Quintus DA1 Verburch DA2  
  Dave de Recht
13:15 Schipluiden F1 Quintus F4  
13:30 Hellas D3 Quintus D3  
14:20 Quintus DB2 MOK DB1  
  Iris Nederpelt/Esmee vd Barselaar
15:00 Stompw’92 DA1 Quintus DA2  
15:00 ODIS DB1 Quintus DB1  
15:30 Quintus HC1 Hellas HC1  
  Gwen vd Berg/Kim Dulfer

Donderdag 16 mei
18:30 Quintus DC3 ODIS DC3  
  Svenja Pakvis
19:30 Quintus DB1 Westlandia DB1  
  Kees Jansen

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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VOLLEYBAL

{
Secretariaat
Helen Loots
Naaldwijkseweg 276
2691 PW ’s-Gravenzande
Tel. 06-13416065
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

AGENDA 
Datum Activiteit Vrijwil-

ligers
Plaats 

14-05-2019 Vergadering bestuur Kwintsheul
16-06-2019 Afsluitend diner bestuur Kwintsheul
Mei/juni Evenement sportmarathon 

Vreeloo
H2 De Lier

Aug Evenement Bradelier beach-
toernooi

D4 De Lier

BERICHT VANUIT DE TC / CONCEPT TEAMINDELING
Navolgend vinden jullie het eerste concept van de team-
indeling voor het komende seizoen voor de competitie 
spelende senioren leden. Voor de jeugd volgt de indeling 
later.
Zoals wellicht opvalt zijn teams (vnl. heren, maar ook da-
mes 4) nog wat dun bezet. Wij zijn dan ook heel hard op-
zoek naar nieuwe spelers, of oude spelers die weer terug 
willen komen. EN DAAR HEBBEN WE JULLIE HULP 
KEIHARD BIJ NODIG! Ken je iemand die heeft gevolley-
bald en denk je dat hij of zij weer terug wil komen of weet 
je iemand die mogelijk wil starten met volleybal? Bel ze 
een keertje op of geef hun naam aan ons door!

De concept teamindeling is tot stand gekomen in over-
leg met de trainers. Op 14 mei tijdens de klankbordgroep 
bespreken we deze indeling. Maar mocht je eerder al 
meer informatie willen of een vraag hebben schroom niet 
en neem contact met ons (voor de dames met Erik Bon-
gaards, voor de heren Dick van Geest)op.

De TC

INDELING DAMES

ZEER VOORLOPIGE TEAMINDELING HEREN 
SEIZOEN 2019-2020

Heren 1: 
trainer Hans Hageraats 2de klasse

Remco Boeters
Remco Zwinkels
Erik Bongaards
Bram Lindhout
Mathias Meuleman
Robert van Geest
Erik van Geest
Ferdy van Geest

Heren 2: 
trainer Hans Hageraats 2de klasse

Remco Valentin
Ron Boutkan 
Peter Rodenrijs
Frank Veenman
Jeroen Brand
Ronald van Rooyen
Coen Slaman

Heren 3: 
trainer Hans Hageraats 3de klasse

Cees van Reeven
Art Onings
Herman Nowee
Willem van Vliet
John Kerkhof
Hans Trijsburg
Dick van Geest

Zoals Erik al schrijft, zijn er nog de nodige gaten te vullen. 
Stel ons niet teleur en/of denk mee.
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UPDATE NIEUWE WEDSTRIJDSHIRTS!
Na diverse avonden passen van de nieuwe wedstrijd-
shirts zijn wij bijna klaar om de bestelling in gang te zet-
ten. Vanwege de kosten is het belangrijk dat wij er zeker 
van zijn dat iedereen die zijn maat heeft doorgegeven ook 
daadwerkelijk blijft volleyballen. Zodra dit bekend is kun-
nen wij door met bestellen.
Hieronder een voorbeeld van het voorlopige wedstrijd-
shirt. Er wordt nog aandacht besteed aan de grootte van 
de borst- en rugnummers etc.

Voor alle huidige leden rekent PQV een eigen bijdrage 
van €35,- voor de wedstrijdshirts. Voor alle nieuwe leden 
zal de volledige kostprijs van het shirt worden berekend. 
Diverse spelers hebben er ook een short bijbesteld. De 
shorts zijn volledig voor eigen rekening. De herenshorts 
zijn €10,- en de dameshort €15,-.
Heb je wel gepast maar twijfel je nog over je maat? Geef 
dit dan vóór 1 juni 2019 door aan Wendy Paalvast (email: 
wendypaalvast@gmail.com of whatsapp: 06-22443303). 
Dit geldt ook wanneer je nog géén maat hebt doorgege-
ven maar wel blijft volleyballen. Indien dit niet gebeurd zal 
je de volledige prijs van het shirt betalen. 

Belangrijk: Indien je stopt met volleyballen maar wel een 
maat hebt doorgegeven, moet deze alsnog betaald wor-
den.

De kledingcommisie, 
Julia (D1), Ilona (D1) en Wendy (D4)

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

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

BADMINTON

We hopen op een massale opkomst, ook publiek is na-
tuurlijk van harte welkom en na de wedstrijden is er nog 
een gezellige afsluiting in de kantine met de prijsuitreiking 
van alle onderdelen!

De toernooicommissie,
Sander Radder, Danny en Marco.

RECREANTENCOMPETITIE
Al jaren bestaat er naast de districtscompetitie ook een 
recreantencompetitie.
Er is een competitieronde in het najaar en een andere in 
het voorjaar. Deze recreantencompetitie is bedoeld voor 
mensen, die het leuk vinden om voor de gezelligheid te-
gen mensen van een andere vereniging te spelen.
Het gaat om een beperkt aantal wedstrijden per jaar. Ook 
dit najaar willen we meedoen met de recreantencompe-
titie.
Lijkt het je gezellig om met een team mee te spelen, dan 
kan je je aanmelden bij Aad Buitelaar
aadbuit@hetnet.nl 

CLUBTOERNOOI REMINDERRRRR!!!
Beste badmintonners,
Nog een kleine 2 weken en dan staat het laatste onder-
deel van de clubkampioenschappen op het programma, 
DE DUBBELS op vrijdag 17 mei!
En net als bij de mixen gaan wij weer proberen zo goed en 
zo leuk mogelijke koppels te maken!
We hebben al een stapeltje aanmeldingen gehad en we 
hebben al een stapeltje afmeldingen gehad, maar van 
veel mensen weten we nog niks!!
Heb je de informatie gemist?? Spreek elkaar aan en geef 
je nog even op!!
Kan of wil je niet meedoen een berichtje wordt zeker ge-
waardeerd (ook op of aanmerkingen)!
Stuur een mailtje naar: clubtoernooi@hotmail.com of di-
rect naar iemand van de toernooicommissie!
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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


