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Q U I N T U S

Week 20, 11 mei 2020, nummer 2660
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

OPENING VAN HET QUINTUS SPORTCOMPLEX UITGEBREID
De buitenvelden zijn geopend voor jeugdactiviteiten onder begeleiding vanuit de verenigingen.
Vanaf 11 mei is sporten buiten toegestaan met inachtneming van de beperkingen.
De sporthallen en de kantine blijven gesloten.

Namens het bestuur van de OMNI-vereniging Quintus.
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ONLINE BENEFIETQUIZ WESTLANDSE SPORTVERENIGINGEN - 29 MEI 2020

Op 29 mei 2020 gaan de Quiz Brothers een online benefietquiz organiseren ten bate van de 
Westlandse sportverenigingen. Het idee is om met sportliefhebbers uit de hele regio een ge-
weldige quizavond te beleven waarbij ook een mooie opbrengst wordt behaald voor de deel-
nemende verenigingen. 
De organisatie van dit evenement bestaat uit een aantal stappen. Stap 1 is dat Westlandse 
sportverenigingen zich kunnen aanmelden om deel uit te maken van de benefietquiz. Dit kan 
via het formulier onderaan dit bericht. Per vereniging hoeft het formulier slechts één keer inge-
vuld te worden door één van de bestuursleden.
Het aanmelden van een vereniging kan tot en met vrijdag 15 mei. Een dag later zullen we de in-
schrijving voor de quiz starten, waarbij deelnemers kunnen aangeven aan welke vereniging(en) 
zij een donatie willen doen. Suggestie: voor de verbouwing van de keuken!
Voor nu geldt dus: zorg ervoor dat jouw Westlandse sportvereniging ook deelneemt door dit 
bericht te delen en de quiz kenbaar te maken bij het bestuur.
Wij gaan ons best doen voor een geweldige quizavond waarbij de Westlandse sportverenigin-
gen een welverdiend steuntje in de rug krijgen!

Benefietquiz inschrijfformulier 

-----------
Het formulier staat ook op https://www.quintus-omni.nl 
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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

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

BADMINTONBADMINTON

VAN HET BESTUUR
Afgelopen week kregen wij het trieste bericht, dat toch 
nog onverwacht, is overleden André Wooning.
In 1998 werd de 55+ afdeling op de maandagmiddag op-
gericht en André en zijn vrouw Annie werden, vlak na de 
oprichting, beiden lid van onze vereniging. 
Trouw lid, de sociale contacten waren heel belangrijk en 
André probeerde altijd nog 1 of 2 rondes mee te spelen. 
Twee jaar geleden lukte het spelen niet meer en heeft hij 
zijn lidmaatschap opgezegd.
Op 6 mei is hij thuis op 82-jarige leeftijd overleden.

Op de kaart stond deze tekst:
Sterven is verhuizen van de wereld
naar het hart van de mensen
die van je houden
daar leef je verder………

We wensen Annie, de kinderen, de klein- en achterklein-
kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

BENEFIETQUIZ WESTLANDSE SPROTVERENIGINGEN
Op 29 mei 2020 organiseert Quiz Brothers een on-line 
benefietquiz voor Westlandse sportverenigingen. Tot en 

met 15 mei kunnen verenigingen zich aanmelden om 
mee te doen. Vanaf 16 mei start de inschrijving voor de 
quiz en kunnen deelnemers bij hun aanmelding aangeven 
welke vereniging(en) zij een donatie willen doen. Alle op-
brengsten van deze quiz komen dus één op één terecht 
bij de Westlandse sportverenigingen die door de deelne-
mers aan de quiz een warm hart toedragen.

De OMNI, het overkoepelende orgaan, waar alle Quintus-
verenigingen onder vallen, laat het volgende weten:
Hopelijk schrijven alle Quintus verenigingen in met veel 
teams. Ons verzoek is om de opbrengst tbv de verbou-
wing van de keuken te laten overmaken. Onze inkomsten 
zijn echt opgedroogd, maar de kosten gaan keihard door.  
We hebben talloze keren om hulp gevraagd om de kosten 
te drukken, maar dit heeft een minimaal resultaat opge-
leverd. Een financiële tegemoetkoming zou voor ons als 
stichting dus heel welkom zijn.

Aanmeldformulier:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=_6mEfvzPAUiLdwP0PyB-rpzzouhRQ-
xDoLyvKmXHn_RUNEs5SzY3Q1hDRUNERl-
NOS1lFOVczQVA0TC4u

$
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
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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


