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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

8 januari 2021 Alle verenigingen Quintus PubQuinz Digitaal 20:00 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.

In de kantine van de Tennis kan uitsluitend cashless worden 
betaald (pinnen).
 
Helaas geldt dat beide kantines vooralsnog a.g.v. de coro-
na maatregelen van de overheid tot nader bericht gesloten 
zijn.

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

•  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 
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Op vrijdagavond 8 januari 2021 wordt dit jaar de digitale versie van de nieuwjaarsreceptie gevierd. Alle 
Quintus verenigingen organiseren gezamenlijk de ‘Happy New Year Quintus PubQuiz’. De sporten van de 
OMNI zijn badminton, gymnastiek, jeu de boules, handbal, tennis, voetbal en volleybal. Allen bent u bij 
deze uitgenodigd om deel te nemen!

Wat houdt een PubQuiz in?

Dat is een georganiseerde online quiz, waarbij alle deelnemers vanaf hun eigen locatie mee kunnen 
doen. De thuisteams gaan dan met elkaar online de ‘strijd’ aan. Het team dat de meeste vragen goed 
heeft, is de winnaar. Natuurlijk is dat een leuke bijkomstigheid, maar de voorzitters van de verschillende 
verenigingen vinden het vooral leuk om dit met elkaar te doen. Een unieke kans om elkaar toch in deze 
bijzondere tijden even online zien.

Hoe laat: vanaf 20.00 uur

Voor wie: alle leden, ouders, sponsoren, bewoners van Kwintsheul, iedereen die Quintus een warm hart 
toedraagt etc.

Deelname: kosteloos, mogelijkheid tot vrijwillige bijdrage

Aanmelden: KLIK HIER 

Een persoon van een team (4-6 personen) schrijft zich in en ontvangt, na aanmelding enkele dagen, een 
bevestiging met een unieke link om deel te nemen aan de PubQuiz. De Quiz Brothers zal onze host zijn 
deze avond. In de bevestiging wordt uitgelegd hoe het een en ander verder in zijn werk gaat.

Tijdens de avond vindt er een veiling plaats waar er geboden kan worden op mooie prijzen. De inkomsten 
van deze veiling (en de vrijwillige bijdrage) komen ten gunste van de gehele accommodatie.



4

 
 
 

Schaatsen op de Lange Watering 
 
Voor sneeuw en ijs moeten we ook deze winter weer teruggrijpen op oude foto's. De eerste foto van 
2021 van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul is er zo een. Fotograaf Smeele maakte op 
een koude winterdag op de Lange Watering een foto van schaatsende dorpsgenoten. 
 
Tegen de achtergrond van de oude fruit- en groenteveiling aan de Bovendijk zien we een schaatser in 
volle vaart en een stilstaande. Langs de kant bindt een vader bij zijn dochtertje de schaatsen onder en 
even verderop zien we iemand die een kind voorttrekt op een slee. 
 
We weten niet wanneer de foto is gemaakt. Waarschijnlijk is het een van de strengere winters van 
eind jaren zeventig of begin jaren tachtig geweest. 
 
Wie zijn al deze Heulse schaatsers op de Lange Watering? 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. 
 
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. 
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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 en scheidsrechters in de komende 2 weken

De competitie is door de NeVoBo en de trainingen zijn 
door de vereniging geheel stilgelegd conform de richtlij-
nen van de overheid, tot tenminste 19-01-2021.

Top 3 Groteclub loten verkopers
Hallo allemaal, inmiddels zijn we weer een stukje verder en 
mogen we helaas nog steeds niet volleyballen. Maar dat heeft 
mij er niet van weerhouden uit te zoeken wie de meeste loten 
hebben verkocht dit seizoen.

Dit zijn de top 3 verkopers van 2020!
1. Lianne en Roan Langkemper (CMV 4.1)
2. Hira Gel (CMV 4.1)
3. Sem vd Ende (MC2)

Zodra we weer mogen trainen zullen we de prijzen gaan uitde-
len aan deze toppers!!
Rest mij nu iedereen nog een voorspoedig, blessurevrij en 
vooral een gezond 2021 te wensen.
En hopelijk tot snel ergens in een van de sporthallen!!!

Willem
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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

! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON

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

De Toernooicommissie wenst jullie een mooi en sportief 2021!
We hopen dat we komend jaar weer gezellige toernooien met 
elkaar kunnen spelen. 

De piramidecompetitie staat als eerste op de planning, met de 
start op 7 februari. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de 
situatie er over een maand uitziet. Daarom bepalen wij aan het 
einde van de maand of en op welke manier we de piramide het 
best vorm kunnen geven. 

Single en Dubbel
Wel kunnen jullie je vanaf heden aanmelden. Net als vorig jaar 
organiseren we ook dit jaar een Single en een Dubbel variant. 
Het is mogelijk om je voor beide onderdelen in te schrijven, 
mits er niet te veel verhinderingen zijn of voldoende invallers 
bij de Dubbel. Deelname kost 5 euro per onderdeel voor de 
gehele competitie. 
Bij de Dubbel kunnen meerdere personen deel uitmaken van 
een team. Jullie kunnen dan onderling afstemmen wie welke 
wedstrijd vanuit het team speelt. 

Speeldagen
De Piramidewedstrijden vinden (als dat gezien de maatregelen 
mogelijk is) plaats op zondagen. De Toernooicommissie plant 
de wedstrijden een week van tevoren in en stuurt deze door 
naar alle deelnemers. Het is mogelijk daarbij dagdelen als ver-
hindering door te geven. 
7 februari
7 maart
28 maart
2 mei
4 juli
29 augustus
3 oktober (finaledag)

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 29 januari via tvqtoernooi@gmail.
com.
Graag de volgende gegevens doorgeven: Naam / E-mail / Te-
lefoon / Onderdelen waar je aan mee doet. 
Bij aanmelding voor de Dubbel graag alle deelnemers uit het 
team doorgeven. 

Groeten, De TC


