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Q U I N T U S

Week 31, 27 juli 2020, nummer 2671
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 VERDER UITGEBREID
Vanaf 1 juli is binnensporten weer toegestaan.
Buitensporten en spelen is weer toegestaan. Ook voor niet leden en zonder begeleiding.
De kleedkamers en de kantine blijven gesloten.

Namens het bestuur van de OMNI-vereniging Quintus.
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IS HET GLAS HALF VOL OF HALF LEEG?
Corona heeft er in gehakt bij iedereen, de ziekenhui-
zen lagen vol, er zijn mensen gestorven, hele sectoren 
gingen op slot en de economie kwam in zwaar weer.
Ook de voetbalcompetities kwamen abrupt tot een 
zeer vroegtijdig einde met alle gevolgen van dien 
voor de leden en de clubs.

Vv Quintus maakt deel uit van de omni-vereniging Quin-
tus met een aparte beheerstichting die de opstallen be-
heert en de kantine uitbaat. Het leidt geen twijfel dat de 
beheerstichting door het gebrek aan kantine-inkomsten 
hard geraakt is, maar gelukkig zitten er in de beheerstich-
ting (één namens de voetbal, één namens de handbal en 
één namens de 5 andere “takken”) zeer capabele mensen 
die ondanks al onze investeringen de laatste jaren een 
mega verstandig financieel beleid gevoerd hebben zodat 
we vooralsnog niet acuut in de problemen komen.
Sterker nog: er wordt gewoon vol gas gegeven zodat er 
momenteel een nieuwe keuken inclusief wand en grond 
tegelwerk gerealiseerd wordt. Hulde voor deze mannen 
van de beheerstichting.

Ook de dartshoek krijgt een opknapbeurt (door het Quin-
tus klus team) zodat de kantine een upgrade heeft gehad 
die eigenlijk ongekend is in deze tijd.
Aan ons de schone taak om weer een beetje omzet te re-
aliseren komend seizoen zodat de stichting weer wat “vet” 
op de botten krijgt.
Hoe het een en ander gaat lopen komend seizoen is na-
tuurlijk nog ongewis, de noodwet en de RIVM bepalen al-
les.

Ik ben Jomanda niet, dus hoe het in september zal gaan 
weet nog niemand maar met de huidige anderhalve meter 
afstand maatregel wordt het op zijn zachtst gezegd nogal 
een uitdaging qua kantine- en kleedkamerbeheer. Maar 
goed, in dit geval is het glas halfvol want gelukkig: we mo-
gen weer voetballen!
Ook applaus voor de mannen die op dit moment de zit-
tribune helemaal aan het opknappen zijn (Dirk + selectie 
jongens + vrienden). De zitplaatsen worden groen-wit ge-
verfd en de hele tribune is schoon gespoten. Deze tribune 
(in 1998 door “ome” Henk Zaat neergezet) komt er weer 
geweldig uit te zien.

Gemeente:
Drie jaar geleden schreef ik een stuk over het feit dat in 
mijn ogen De Heul door de gemeente Westland aan zijn 
lot overgelaten werd met alle gevolgen van dien voor ons 
dorp en ons verenigingsleven.

Drie jaar verder hebben we in ieder geval een prachtige 
supermarkt wat echt weer een aanwinst is voor ons ver-
grijzende dorp. Maar voor de rest mogen we toch tot de 
conclusie komen dat de gemeente Westland planologisch 
gefaald heeft!

In Wateringen komen ze schoollokalen tekort en hebben 
ze wachtlijsten voor de voetbalclubs, in De lier idem dito, 
Naaldwijk, ‘s Gravenzande en Poeldijk zien bouwproject 
na bouwproject verrijzen en Kwintsheul……….niets! (hier 
staan schoollokalen leeg en loopt ons ledenaantal terug). 
Ja, project de Bieb (21 appartementen) 3 jaar geleden 
was een klein druppeltje op een enorme gloeiende plaat 
en nu schijnen er een paar huizen te komen op de plek van 
de Wittebrug, maar een echte woonwijk, waar ons dorp 
echt behoefte aan heeft, laat nog steeds op zich wach-
ten. Ik zei het toen en ik zeg het nu: gemeente Westland 
schaam je kapot dat je de kern Kwintsheul (en daarmee 
Quintus) zo in de kou laat staan, ga je nu eens echt be-
kommeren om de kleine kernen in plaats van goede sier 
te maken met woonwijk nr zoveel in de grote kernen. Wat 
de gemeente betreft is bij mij het glas halfleeg.

6 januari bestaat onze mooie club alweer 50 jaar. Het ligt 
aan de ontwikkelingen op coronagebied hoe en op wat 
voor manier wij dit kunnen vieren. Gelukkig hebben we 
oud-voorzitter George Gram bereid gevonden om voor dit 
jubileum de kar te trekken.

Op naar het nieuwe seizoen, wat al op 1 augustus begint 
met de eerste training van onze selectie.

Wij gaan in ieder geval op volle kracht verder, er is achter 
de schermen hard gewerkt door het (jeugd) bestuur en 
alle commissies zodat we fris kunnen beginnen aan het 
nieuwe seizoen.

De sponsorcommissie heeft een huzarenstukje geleverd 
door de hele vereniging weer van nieuwe tenues te voor-
zien en voor ieder team een sponsor te vinden. Geweldig.

En daarom is bij Quintus het glas altijd halfvol, hoe erg de 
tegenwind ook soms is er zijn altijd mensen die de schou-
ders eronder zetten en een enorm hart voor onze vereni-
ging tonen, top.

Gewoon een mooi cluppie, ons cluppie!

Blijf gezond en tot in augustus.

Marcel Vis,
voorzitter vv 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

•  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

$
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


