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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

KANTINE
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

3 januari 2021 Alle verenigingen Nieuwjaarsreceptie Grote Kantine 16:00 uur

11 maart 2021 OMNI-vereniging Algemene Ledenvergadering 20:00 uur

CASHLESS BETALEN IN DE QUINTUS KANTINES
In de kantine van het Quintus complex kan op werkdagen 
(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 worden 
betaald (pinnen).

Secretariaat: Wouter Loots, Postbus 181, 2290 AD Wateringen. Tel. 0174-295436
E-mail: secretaris@quintus-omni.nl  –  http://www.quintus-omni.nlOMNI-VERENIGING

ST. BEHEER EN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIE

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 
glbroch@kabelfoon.nl

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: Quintus Handbal, Postbus 209, 2290 AE Wateringen
Jeugdsecretariaat: jeugdcommissie@quintushandbal.nlHANDBAL

Secretariaat: Freek Batist, Grutto 1f, 2295 PR Kwintsheul, tel: 06-41 53 68 77
E-mail: e-mail: secretaris@quintus-voetbal.nl_ VOETBAL

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

Secretariaat: Joyce van Schie, Poortweide 2, 2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176  –  secretariaat@pqv-volleybal.nl  –  www.pqv-volleybal.nlVOLLEYBAL{

Wedstrijden/scheidsrechters in de komende 2 weken

De competitie is door de NeVoBo geheel stilgelegd con-
form de overheidsrichtlijnen. 
Alle trainingen voor iedereen vanaf 18 jaar zijn stilgelegd.
De reguliere trainingen voor jeugd tot 18 jaar gaan door 
op de bekende tijden en locaties. 
Alle extra trainingen voor de jeugd zijn vervallen.

Update rondom coronavirus en volleybal PQV
Zoals we vier weken geleden in de Nieuwsflits hebben ge-
communiceerd, heeft het bestuur de huidige maatregelen en 
vooral de mogelijkheid tot hervatting van seniorentraining ge-
evalueerd.
Van verschillende kanten hebben we de vraag gekregen of de 
training hervat kan worden. We begrijpen deze wens uiteraard 
heel goed, en we zouden zelf ook niets liever willen. 
Uiteraard zien we om ons heen ook verenigingen en sportfacili-
teiten (binnen en buiten de volleybalwereld) die andere keuzes 
maken dan wij.

Momenteel is het niet toegestaan om met meer dan 2 per-
sonen (uit verschillende huishoudens) samen te komen (tot 
en met 18-11-2020). Wij zien geen redenen om onze training 
als een uitzondering op deze regel te beschouwen. Met deze 
meest recente maatregelen is het hervatten van de senioren-
trainingen in praktische zin onhaalbaar geworden.

Deze week evalueert de overheid deze meest recente maatre-
gel opnieuw. Wij houden alle bericht- en regelgeving uiteraard 
continue in de gaten en zullen herstart van seniorentraining 
(in welke vorm dan ook) opnieuw heroverwegen, als we daar 
mogelijkheid toe zien. In de Nieuwsflits van volgende week 
zullen we weer een korte update geven naar aanleiding van de 
meest recente maatregelen. Voor deze week geldt: er wordt 
niet getraind door de senioren.
Ook voor de jeugd is de situatie ongewijzigd.

Namens het bestuur,
Erik en Ferdy, Voorzitters
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! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON

Rabo ClubSupport
Wow, wat hebben we met elkaar een fantastisch bedrag op-
gehaald om de shuttles te bekostigen. Dit is altijd een aardige 
kostenpost! 
Met elkaar hebben we een bedrag van € 1.376,17 opgehaald. 
Wij willen hier de stemmers en de Rabobank ontzettend voor 
bedanken! 
 
Jumbo Plaatjesactie
We zien veel van jullie voorbij komen op de plaatjes en op za-
terdagochtend zien we steeds meer gevulde boeken. Wist je 
dat je ook gepersonaliseerde spullen kunt bestellen? Bestel nu 
één of meerdere artikelen via www.myclubstars.store en log in 
met jouw unieke code die op de voorkant van het album staat.
Je hebt niet alleen zelf een leuk artikel voor de toekomst, maar 
onze club ontvangt ook een gedeelte van de inkomsten.
Steun jij de club ook? Welk artikel ga jij bestellen? Bestellen 
kan tot uiterlijk 22 november. Hierna is het helaas niet meer 
mogelijk! Gauw doen dus. 

Coronaproof badmintonnen
Sacha hoorde bij andere verenigingen een mooie variant op 
het single spel, zodat er toch een soort dubbel gespeeld kan 
worden. Dit doen we op de volgende manier. Let er wel op dat 
er zo min mogelijk gewisseld wordt. Het voorste gedeelte is 

Beste Lezer,
Voor het verdere laatste nieuws en het overzicht van de aanko-
mende activiteiten van Tennisvereniging Quintus verwijzen wij 
u vanaf heden graag naar onze website www.quintus-tennis.nl .

Sportieve groet,
Het bestuur van TVQ

$ Secretariaat: Luzia ten Westenend, Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul. 
Tel: 06-17184669. E-mail: tvqbestuur@gmail.comTENNIS

Ledenadministratie: Jan de Recht, Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen. Tel. 0174-295566. E-mail: janerna@kabelfoon.nl

p Secretariaat: info.quintusgymnastiek@gmail.com, tel. 06-51959722 
Redactie: info.quintusgymnastiek@gmail.com  –  www.quintusgymnastiek.nlGYMNASTIEK

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

niet geel gemaakt, maar uiteraard ook uit met de service. Van 
2 banen maken we 1 dubbelbaan. Zie afbeelding. 
- Speler 1 speelt met speler 2 tegen speler 3 en 4
- Rood = uit
- Geel = uit met de service
- We wisselen niet van kant na een punt
- Prettige wedstrijd! 

Jeugdleden
Houd zaterdag 12 december van 11:00 u. - 12:00 u. vrij in je 
agenda. We gaan dan sinter-kerst en nieuw dobbelen en er is 
een mogelijkheid om de jumboplaatjes te ruilen! Mocht het 
i.v.m. de coronamaatregele

Rectificatie bericht PQV 3e helft Borrelquiz 
Vorige week is er een foutje geslopen in de Flits, 
het emailadres voor het aanmelden voor de PQV 
3e helft Borrelquiz was onjuist. Het juiste adres 
voor het aanmelden is voorzitter@pqv-volleybal.nl. Ga jij 
met jouw team de eeuwige roem verdienen? 
De quiz over PQV en over volleybal gaat plaatsvinden, uiter-
aard digitaal, op vrijdag 27 november om 20:00. 

Meld je aan via jouw teamcaptain, en quiz de sterren van de 
hemel!
Na het aanmelden krijg je meer informatie over de quiz en 
een link. 
We zien jullie graag bij de 3e helft borrelquiz!

Groetjes,
Ferdy en Erik


