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Q U I N T U S

Week 24, 8 juni 2020, nummer 2664
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

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 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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Priesterwijding in Kwintsheul 
 
Vrij recent werd de Foto van de maand juni aangeleverd bij de Historische Vereniging Wateringen-
Kwintsheul. De foto toont een flink gezelschap van maar liefst 46 mensen voor een tuinderswoning. 
 
In het midden zit een jongeman met een priesterboord om. Dat kan betekenen dat we hier kijken naar 
een familiefoto na een priesterwijding in de Andreaskerk. De kans dat het Kwintsheul is, is heel groot 
want helemaal bovenin staat het Heulse echtpaar Kouwenhoven-Hersbach. Mevrouw Kouwenhoven 
overleed in 1931, dus de foto is van voor die tijd. 
 
Op de foto zien we ook nog vier andere priesters tussen de mensen verscholen. De matrozenpakjes 
van de jongste jongens en de grote witte strikken van de meisjes maken het allemaal extra feestelijk. 
 
Welke priester werd er hier gewijd? Wie zijn al die mensen die met hem op de foto zijn gegaan? 
Welke tuinderswoning zien we hier? Wanneer is de foto gemaakt? 
 
Reacties zijn welkom bij de Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en 
Facebook staan er nummers bij alle personen als hulpmiddel bij het reageren. 
 
De foto van mei 2020 - Kamerplanten in een druivenkas 
Vorige maand hadden we een foto van een aantal mensen in een echte Westlandse druivenkas met 
op de voorgrond twee kamerplanten. De drie ontvangen reacties gingen alleen maar over de planten, 
niet over de mensen. Helaas weten we dus nog steeds niet wie er op de foto staan. De foto is nog te 
zien op de website en Facebook en wij hopen op meer informatie. 
 
Foto van de Maand 
De Historische Vereniging plaatst maandelijks een foto op de website www.hvwk.nl en op de 
Facebookpagina www.facebook.com/hvwateringen. Het gaat om historische foto’s waarvan de 
werkgroep de achtergrond niet kent. 
Informatie en tips kunnen direct worden gezonden naar foto@hvwk.nl. Alle reacties komen op de 
website te staan. Op Facebook kunnen reacties direct worden geplaatst. De bundeling van alle 
reacties verschijnt in het ledenblad. 
 
Maandelijks spreekuur 
Vanwege de crisis is het historisch spreekuur tot nader bericht afgelast. Wij hopen over een tijdje weer 
op de eerste zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur gasten te verwelkomen in de Kaaskelder van de 
Hofboerderij in het Hofpark in het centrum van Wateringen. 
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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

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


