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Q U I N T U S

Week 22, 25 mei 2020, nummer 2662
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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VERBOUWING KEUKEN
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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
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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

$
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

Beste leden,

Naar aanleiding van de berichten van de overheid het vol-
gende.
Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen mogen we al-
lemaal weer gebruik maken van de tennisbanen.
Om de richtlijnen van de overheid in acht te nemen komt 
daar wel wat voor kijken en doen we als bestuur een drin-
gend beroep op uw persoonlijke verantwoordelijkheid 
deze zoveel mogelijk na te leven.

CORONA MAATREGELEN:
Zorg er dus voor dat de 1,5 meter afstand op het terras, 
bij het afhangen en tijdens het tennissen in acht wordt ge-
nomen. Wanneer iedereen zich goed aan deze afstand 
houdt is het wat ons betreft ook mogelijk om te dubbelen. 
We hebben het terras zodanig ingericht dat er door een 
beperkt aantal mensen plaats kan worden genomen. Het 
is echter niet de bedoeling om hier lang te zitten, dus bij 
langere wachttijden graag zelf de afweging maken of dit 
wel verantwoord is of dat u beter op een ander moment 
kunt komen tennissen. We zullen de komende tijd onder-
zoeken of we het mogelijk kunnen maken om de banen 
vooraf te reserveren zodat we dit wachten volledig kun-
nen voorkomen. Ga meteen na het tennissen weer naar 
huis en blijf niet onnodig op het tennispark hangen.

De entree is slechts open voor bezoek aan het toilet en 
om af te hangen op het afschrijfsysteem. De douches en 
kleedkamers worden niet gebruikt.
Bij de entree van het afschrijfsysteem mag maximaal 1 
persoon tegelijk komen, de overige spelers wachten bui-
ten. 
Zet tennistassen op de grond en niet op tafels of stoelen/
krukken.
Gebruik eigen tennisballen en markeer deze.
Bij het wasbakje en bij het afschrijf systeem komen des-
infecterende middelen te staan, maak daar gebruik van.
Tip: schrijf af door met de hoek van je pasje op het scherm 
te tikken, zodat het afschrijfsysteem zo min mogelijk met 
vingers wordt aangeraakt

We kunnen alleen dan blijven tennissen als iedereen zich 
eraan houdt, zodra het virus weer uitbreid kan het zomaar 
weer afgelopen zijn met ‘n balletje slaan. Houd je aan 
de algemene regels van 1,5 meter afstand, was zoveel 
mogelijk je handen en bij ziekte of verkoudheid BLIJF 
JE THUIS (ook als huisgenoten deze klachten hebben). 
Spelers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf 
hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in 
de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. 
Raadpleeg desnoods je huisarts;
Inmiddels zijn de tennislessen voor de jeugd weer begon-
nen waarbij de strikte regels nageleefd worden.
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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

Er is geconstateerd door diverse mensen dat het materi-
aal waarvan de lampen gemaakt zijn van een dusdanige 
kwaliteit zijn dat we het vertrouwen in het product en het 
bedrijf (na mailverkeer en gesprekken) die ze geleverd 
heeft, hebben opgezegd. De kosten die gemaakt moeten 
worden om ze te laten maken zijn te hoog.
Daardoor hebben we besloten om andere lampen te laten 
installeren die van een dusdanige kwaliteit zijn dat we er 
10 jaar garantie op krijgen.
Aanstaande woensdag worden de oude lampen door een 
onafhankelijk bureau onderzocht, met de uitslag die daar-
uit komt willen we proberen zoveel mogelijk te verhalen 
op de fabrikant.

De nieuwe LED installatie laat nog wel een aantal weken 
op zich wachten vandaar dat we besloten hebben om na 
woensdag a.s de oude weer terug te plaatsen zodat er 
‘s avonds langer getennist kan worden.

Hopelijk jullie tot zo ver te hebben geïnformeerd,

Namens het bestuur,
Frans van Meurs 

Helaas mag de kantine pas open vanaf 1 september, 
maar ook dan als het goed blijft gaan. Alle toernooien en 
wedstrijden gaan tot nader bericht niet door.
De bardiensten zullen dan ook vanaf die datum weer van 
start gaan, diegenen die aan de beurt zijn zullen vroegtij-
dig worden ingelicht.
De ALV die normaal gesproken op 25 maart had plaatsge-
vonden is door de regelgeving waarbij ten zeerste wordt 
afgeraden met groepen bij elkaar te komen nog niet ge-
houden.
Deze zal  tot nader bericht nog even in de ijskast moeten.

Wij weten dat dit alles nog verre van ideaal is, maar wij 
verwachten dat iedereen zich aan deze èn eventuele aan-
vullende regel houdt. Alleen dan kunnen we zorgeloos 
blijven tennissen en houden we Corona buiten de deur. 
En wie weet komen er later meer versoepelingen.

VERLICHTING:
Inmiddels is er aangaande de verlichting op de banen ook 
het een en ander aan de hand.
Doordat er telkens lampen kapot gaan van vocht en vo-
gelschade hebben we besloten (en dat is inmiddels ge-
beurd) de lampen naar beneden te halen voor een gron-
dige inspectie. 


