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Q U I N T U S

Week 12, 16 maart 2020, nummer 2652
u kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

Info advertenties: Wouter Loots, email: secretaris@quintus-omni.nl, tel. 0174.295436.
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 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 St. Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie 
KANTINEKANTINE
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
25-28 september 2020 Handbal-rolastoel Internationaal toernooi Quintus complex
29 oktober 2020 OMNI-vereniging Bestuursvergadering vd Knaap Corner 20:00 uur

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 zijn enkele prijzen in onze kantine gewijzigd, 
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).

VRIJDAG 20 MAART STAAT DE MUSICAL DE DRUIVENTRAP GEPLAND. DIT IS EEN SAMENWERKING MET DE 
ANDREASBENGELS EN DUO KOMFORT & JOY. VANWEGE CORONAVIRUS GAAT DIT NIET DOOR.

QUINTUS STOPT SPORTACTIVITEITEN VOOR ONBEPAALDE TIJD
Beste leden
In navolging van de maatregelen, adviezen die genomen worden door de overheid , sportbonden en RIVM om een bij-
drage te leveren om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan hebben we als OMNI-vereniging Quintus  
het volgende bepaald.

Alle sportactiviteiten geschrapt voor onbepaalde tijd
•  Er zullen voor onbepaalde tijd geen sportactiviteiten 

plaatsvinden op ons Quintus complex.
•  Dit houd in dat op advies van de bonden alle trainingen 

en (oefen)wedstrijden zijn afgelast.
•  Daarnaast komen alle activiteiten in de beide hallen te 

vervallen.
 Kantines gesloten
•  Net als alle overige ruimtes van het complex zijn de beide 

kantines aan de voorkant als de kantine van de tennis 
voor diezelfde onbepaalde tijd gesloten. 

 Toegankelijkheid
•  Het complex blijf verder geopend, op eigen verantwoor-

ding is het dus mogelijk het te betreden en eventueel  te 
sporten (tennis, Jeu de Boules of balletje te trappen).

Website en Quintusblad.
•  Via de website en het  Quintusblad zullen we jullie zoveel 

mogelijk op de hoogte houden van de verdere ontwikke-
lingen. Uiteraard ook wanneer jullie weer kunnen gaan 
sporten.

Namens de OMNI-vereniging Quintus
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HANDBALHANDBAL
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

•  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 

 Lierweg 105, De Lier 

 Hollewatering 13, Kwintsheul

delentekriebelwebshop.nl
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VOLLEYBALVOLLEYBAL

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

Geachte leden,
In navolging op het bericht van afgelopen donderdag, 
moeten wij helaas mededelen dat, gezien de situatie met 
betrekking tot het COVID-19 virus, ook alle trainingen (en 
oefenwedstrijden) afgelast worden tot en met 31 maart. 
We volgen met dit besluit het advies van het RIVM. We 
vragen jullie allemaal om deze maatregel te respecteren 
en ook niet zelfstandig alternatieve trainingen of oefen-
wedstrijden te organiseren.

Gedurende de afgelopen dagen hebben we vragen ont-
vangen over het nut van deze maatregelen en het risico 
op verspreiding (in het geval dat er geen mensen met 
symptomen in de sporthal aanwezig zijn). Het is belangrijk 
om te realiseren dat de groep mensen waartoe veel van 
onze leden behoren mogelijk het virus bij zich kunnen dra-
gen zonder klachten, maar wel andere personen kunnen 
besmetten. Onder onze leden bevinden zich ook mensen 
met (in deze situatie) cruciale banen (denk bijvoorbeeld 
aan verpleegkundigen). Gezien de situatie zien we geen 
andere mogelijkheid dan het annuleren van alle activitei-
ten van onze vereniging.

Wij rekenen op uw begrip.

Concrete vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen 
gericht worden aan voorzitter@pqv-volleybal.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Ferdy & Erik van Geest
Voorzitters

UIT DE BESTUURSKAMER
Afgelopen dinsdag 10 maart is het bestuur bijeengeko-
men. Tijdens de vergadering hebben we het over de situ-
atie rondom het coronavirus gehad, maar er zijn uiteraard 
ook verschillende andere zaken besproken. Een aantal 
positieve punten wil ik specifiek benoemen:
Alle teams hebben de kernwaarden doorgegeven aan 
Cees. We willen iedereen van harte bedanken voor zijn/
haar bijdrage!
Het beeld van de vereniging is positief, zo blijkt uit de 
kernwaarden.
We zullen de kernwaarden gebruiken om een vijfjarenplan 
te ontwikkelen. Ideeën van de leden zijn daarbij altijd van 
harte welkom!
Heren 1 is afgelopen weekend glansrijk kampioen gewor-
den in de 2e klasse en zal promoveren naar de 1e klasse!
We zijn hard bezig om het aanbod voor potentiele spon-
soren te verbreden. Dit aanbod zal variëren van eenmalig 
een klein bedrag tot structurele sponsoring. Daarnaast 
zijn gesprekken met de hoofdsponsor gaande.

Ferdy

WEDSTRIJDEN, SCHEIDSRECHTERS EN ZAALDIEN-
STEN IN DE KOMENDE 2 WEKEN

Alle wedstrijden tot en met 31 maart zijn door de 
NeVoBo uitgesteld, alle trainingen en oefenwed-
strijden tot en met 31 maart komen te vervallen. 
Volg hierover de berichtgevingen in de Nieuwsflit-
sen.

WEDSTRIJDUITSLAGEN VAN DE AFGELOPEN WEEK 
PQV XR 2 VVV Delta XR 1 1-3 23-25, 27-25, 22-25, 

23-25

AGENDA
Datum Activiteit Vrijwil-

ligers
Plaats 

21-04-2020 Bestuursvergadering commis-
siekamer

Kwintsheul

17-04-2020 Koningsspelen 10:00 uur – 
12:00 uur

D2 De Lier

23-05-2020 Evenement afsluiting seizoen H3 ?
02-06-2020 Bestuursvergadering commis-

siekamer
Kwintsheul

?-06-2020 Senioren sportmarathon H2 De Lier
?-08-2020 Beachvolleybaltoernooi 

Bradelier
D1 De Lier
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Secretariaat
Peter Smits
petercorriesmits@gmail.com
tel 0174-296412
Voor nieuws verwijzen we u naar de 
website www.quintusjeudeboules.com 

JEUDEBOULESJEUDEBOULES

$
TENNISTENNIS

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

GYMNASTIEKGYMNASTIEK

p
Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
Redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

6 juni slotfeest van het jubileumjaar! Zet deze datum 
alvast in de agenda. Het zal een middag- en avondpro-
gramma worden

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

BADMINTONBADMINTON


