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Q U I N T U S

Week 17, 19 april 2020, nummer 2657
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. 0174-296454

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-rolstoel 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).

CORONA VIRUS

SLUITING VAN HET GEHELE QUINTUS COMPLEX
Beste leden van Quintus,

We hebben besloten om het gehele complex af te sluiten voor iedereen. 
We moeten met zijn allen zo goed en zo kwaad door deze spannende tijden heen zien te komen, en net als 
iedereen hopen we elkaar over onbepaalde tijd in gezonde toestand weer te treffen op het complex.

Namens het bestuur van de OMNI-vereniging Quintus. 
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Postbus 170, 2290 AD  Wateringen 
info@hvwk.nl 
 

Bewaar de corona-tijd voor later! 
 
Een paar weken geleden zag de wereld er heel anders uit. Nu zijn scholen en 
winkels dicht, zit er bijna niemand meer in de bus en hangt het hele dorp vol met 
aanwijzingen over afstand houden en handen wassen. 
 
De Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul wil graag dit beeld van de twee 
dorpen vastleggen en bewaren. Alle inwoners, bedrijven en organisaties kunnen 
hieraan meedoen door foto's en filmpjes aan de collectie toe te voegen. 
 
Maxim van Ooijen, vrijwilliger bij HVWK: "We hebben niet vaak de kans om een 
historische periode vast te leggen terwijl we er zelf middenin zitten. Daarom moeten 
we nu met alle Wateringers en Heulenaren samen deze corona-tijd goed bewaren 
voor later." 
 
Winkeliers kunnen foto's van de bordjes in hun winkel maken, van de strepen die op 
de grond zijn geplakt, van het plexiglas bij de toonbank. Verenigingen die online 
repeteren of besturen die online vergaderen, alles is welkom. 
 
"Denk ook eens aan de sportvelden en -kantines die verlaten zijn, zo zien we ze 
nooit. Dat moet gewoon op de foto, net als de gesloten kappers, de hekken voor de 
supermarkten, de lege straten", zegt Maxim van Ooijen, "maar vergeet ook niet de 
thuiswerkplek, kinderen die online les krijgen, het zwaaien naar oma in de Ark, eten 
dat wordt bezorgd. Alles wat nu anders is dan vorige maand, willen we ons blijven 
herinneren." 
 
Foto's en filmpjes kunnen worden gestuurd naar corona@hvwk.nl. Grotere 
bestanden graag aanleveren via WeTransfer. Een selectie van de foto's wordt de 
komende tijd getoond via Facebook. 
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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

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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VOLLEYBALVOLLEYBAL
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Secretariaat
Helen Loots
Naaldwijkseweg 276
2691 PW ’s-Gravenzande
Tel. 06-13416065
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

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

BADMINTONBADMINTON

PAASPUZZELS
De winnares van de paaspuzzels uit de nieuwsbrief is 
bekend en dat is Jacqueline van Adrichem. De oplossing 
van de woordzoeker was “Paasbrunch” en van het woord 
“voorjaarsbloem” heeft zij ruim 30 woorden gemaakt. Ge-
feliciteerd en de chocoladepaashaas heeft ze intussen 
ontvangen.

Alle leden nogmaals veel sterkte gewenst in deze voor ie-
dereen moeilijke tijden. We hopen dat iedereen gezond 
is. Blijf voor zover dit mogelijk is genieten van de kleine 
dingen, zoals de zon en de prachtige voorjaarsbloesems. 
Mocht er iets zijn, wat wij voor elkaar kunnen doen als le-
den van Badminton Quintus, aarzel niet en stuur een mail-
tje of bel met één van de bestuursleden!
Laten we elkaar zorgen!!

$
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

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

JEUDEBOULESJEUDEBOULES


