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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

15 april 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

     Kwintsheul          0174 29 57 40          www.eekhoutbouw.nl

Al 75 jaar 
vernieuwend.
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EEKHOUT-PUBQUIZ
We kijken er reikhalzend naar uit om elkaar weer te 
kunnen treffen voor een gezellig hapje en drankje. Tot 
die tijd, hebben we zeker voldoende ideeën om op an-
dere wijzen toch te zorgen voor gezellige momenten. 
Daarom organiseren in het kader van ons 75-jarig jubi-
leum op 27 maart om 20.00 uur de Eekhout-Pubquiz. 

De quiz wordt via Zoom gepresenteerd, dus we houden rekening met de geldende maatregelen.
Een gezellige, avondvullende pubquiz waar je thuis aan deelneemt en waarbij je uitgedaagd wordt je hersenen 
te kraken. Slechts één van de rondes gaat over Eekhout Bouw. In de overige rondes doe je een beroep op jouw 
algemene, actuele kennis.

DOE MEE!
Deze online Pubquiz organiseert Eekhout Bouw in samenwerking met Quizbrothers. We doen dit kosteloos 
voor alle Eekhout-medewerkers, relaties en inwoners van Kwintsheul. En je hebt altijd kans op prijs met de 
digitale loterij tijdens onze pubquiz!

 
Datum:
zaterdag 27 maart
Aanvang:
19.30 uur
Start Quiz:
20.00 uur
Locatie:
Online via Zoom

AANMELDEN EEKHOUT PUBQUIZ
docs.google.com

 
HOE WERKT HET?
Vorm met je huishouden of met anderen* een quizteam. Bedenk een teamnaam. Geef je uiterlijk 20 maart via 
onderstaande button op voor onze online Eekhout-Pubquiz. Wij sturen een dag voor de quiz aan alle teamcap-
tains een mail met inloggegevens, link naar het antwoordformulier, etc.

SAMEN DENKEN
Samen bouwen. Eekhout Bouw staat al 75 jaar voor vakmanschap, betrouwbaarheid en deskundigheid. Samen 
bouwen we aan prachtige woningen, bedrijfsruimten, bedrijfspanden, projectontwikkeling, verbouw, renovatie 
en onderhoud. Ons familiebedrijf bouwt met vakmensen die kennis van zaken hebben, de juiste mentaliteit, 
prettig in de omgang zijn en met je meedenken. Laten we op 27 maart samen denken. Met elkaar maken we 
er een gezellige avond van!

* Teams bestaan uit 1 tot maximaal 6 personen. Teamgenoten kunnen allemaal via hun eigen computerscherm 
de quiz volgen en tegelijkertijd op afstand online contact leggen met hun teamgenoten, bijvoorbeeld via 
Whatsapp, Skype of Microsoft Teams.

     Kwintsheul          0174 29 57 40          www.eekhoutbouw.nl

Al 75 jaar 
vernieuwend.
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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{

Buiten volleyballen in de avonduren
Met het ingaan van een lichte versoepeling van de maatre-
gelen vorige week, is de optie om buiten te gaan volleybal-
len binnen handbereik gekomen! Natuurlijk vraagt dit ook een 
stukje organisatie, en we zijn hier in het bestuur volop mee 
bezig. Met het oog op de zomertijd zodat we ’s avonds ook 
zonder kunstlicht kunnen spelen, denken we dat we inderdaad 
in de avonduren jullie weer kunnen laten volleyballen. Hiervoor 
mogen we gebruikmaken van het voetbalveld van Quintus 
(naast de parkeerplaats), en we kunnen hier onze eigen beach-
volleybalspullen voor gebruiken. Dat willen we doen vanaf 29 
maart, wanneer de zomertijd is ingegaan.
Nu zijn we aan het kijken hoe we verschillende groepen in kun-
nen passen, en zijn gekomen tot een volgend plan (uitgaan-
de van opkomst uit ieder team). Per doordeweekse avonden 
kunnen we 4 groepen laten spelen (2 tijdslots, 2 velden). Een 
groep van leden jonger dan 27 is niet gebonden aan een 
gelimiteerde groepsgrootte. Voor de overige leden geldt: 

maximaal 4 per groep. Met inachtneming van de avondklok 
zijn de voorgestelde tijdslots:
-  18:30 tot 19:20 voor de eerste groep, waarbij deze groep 5 

minuten extra heeft voor het opbouwen van het net.
-  19:25 tot 20:15 voor de tweede groep, die de laatste 5 mi-

nuten gebruikt voor het afbouwen van het net.
-De 5 minuten wisseltijd hebben gerekend om de groepen Co-
ronaproof te kunnen wisselen. 
Naar gelang de interesse van de teams, die we zullen peilen 
via de aanvoerders, zullen we een planning gaan maken en die 
met jullie communiceren. De dagen die als eerste hiervoor in 
aanmerking komen zullen maandag en woensdag zijn. Als er 
meer teams zijn die willen trainen dan dat er op deze avonden 
past, proberen we ook de andere doordeweekse dagen te vul-
len.
Hopelijk tot snel op het voetbal-volleybalveld!

Namens het bestuur, Erik 
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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

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

$ 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

Jubileum Quizbrothers Pubquiz
Zoals jullie weten bestaat Eekhout dit jaar 75 jaar en dat vieren 
zij iedere maand op een andere wijze. Hierbij houden zij steeds 
rekening met geldende maatregelen en vandaar deze maand 
een digitale Pubquiz in samenwerking met de Quizbrothers.
De Eekhout-Pubquiz is op 27 maart voor Eekhout-medewer-
kers, relaties en inwoners van Kwintsheul. 
Gezien onze jarenlange band met Eekhout zij wij gevraagd 
door Eekhout om ook de Quintus leden, doorgaans veel Heu-
lenaren uit te nodigen.

Kortom zouden jullie waar mogelijk de uitnodiging met een 
mooie begeleidende tekst, wellicht in verlengde van boven-
staande, naar jullie leden kunnen mailen en hun uit te nodigen 
om mee te doen. 

Met vriendelijke groet,
Maurice van Lis, Penningmeester Sportaccommodatie Quintus
Postbus 181, 2290 AD  Wateringen

Zie voor info de Nieuwsflits van PQV


