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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

28 oktober 2021 OMNI-vereniging Bestuursvergadering vd Knaap Corner 19:30 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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In de fotocollectie van de Historische Vereniging Wateringen-
Kwintsheul zitten vele duizenden opnames. Af en toe duikt er 
ineens een op uit een mapje of album dat al jaren niet is ingezien. 
De foto van de maand mei is er zo een.

Het bijschrift bij de foto is ‘de families Volkering en Akerboom’, ver-
der niets. Het zijn twee gezinnen die samen op stap zijn naar een of 
andere uitspanning. Zestien man sterk is de club die ergens op de 
dag op de foto gaan. Hoewel de glazen leeg zijn, wordt er niet veel 
gelachen. De dame midden vooraan lijkt wel ongeïnteresseerd met 
een elastiekje te spelen.

De uitspanning heeft een wc voor ‘heeren’ en dames, maar ook een 
ijzeren ring aan een touw en iets wat op een touwladder lijkt. Zelfs 
de vloerbedekking ziet er een beetje vreemd uit.

Zijn dit de families Akerboom en Vollering? Wat zijn de namen van 
deze zestien mensen? Waar en wanneer is de foto gemaakt? Reac-
ties 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.

EEN DAGJE UIT MET AKERBOOM EN VOLKERING
FOTO VAN DE MAAND
De Historische Vereniging plaatst 
maandelijks een foto op de website 
www.hvwk.nl en op de Facebookpa-
gina www.facebook.com/hvwate-
ringen. Het gaat om historische foto’s 
waarvan de werkgroep de achtergrond 
niet kent.
Informatie en tips kunnen direct wor-
den 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 leden-
blad.
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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: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON
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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

Zaterdag 8 mei Lentetoernooi voor jeugd- en juniorleden
Na het geslaagde wintertoernooi organiseert de jeugdcom-
missie op zaterdag 8 mei weer een toernooitje voor alle jeugd- 
en juniorleden, deze keer van 10.30 uur tot 12.30 uur.
Als je het leuk vindt mag je ook weer een vriendje of vriendin-
netje meenemen! 
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar jeugdten-
nisquintus@hotmail.com en geef dan het volgende aan:
- Naam en leeftijd
-  Neem je een vriendje / vriendinnetje mee? (graag de naam 

doorgeven als je iemand meeneemt)
De jeugdcommissie 

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

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

Volleybalclinic voor OranjeSporten!
In het kader van de door de Gemeente Westland georganiseerde Oran-
jesporten geven we een echte volleybal-clinic aan Naaldwijkse bassischool-
leerlingen van groep 7 en 8! Wij hebben er zin in om te laten zien hoe leuk 
volleybal is en hoe gezellig het is om in een team te spelen! We gaan jullie 
natuurlijk ook uitdagen hun mooiste volleymoves te laten zien!

Ben jij, of ken jij iemand die mee wil doen, en lekker wil laten zien hoe 
goed je kunt volleyballen, of wil je juist weten hoe leuk volleybal is, dan is 
deze clinic voor jou! Je mag uiteraard je klasgenoten meenemen. Op de 
“volleyvrijdag” van de meivakantie, 7 mei, geven we de clinic vlakbij basis-
school de Rehoboth, op het grasveld naast het schoolplein. We beginnen 
om 13:00 uur, en om 15:00 zijn we klaar en kan je eventueel zelf nog een 
balletje spelen! 

Nog even in het kort:
Wat:   Een volleybal-clinic voor jou en je klasgenootjes!
Wie:   Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8
Wanneer:  7 mei, van 13:00 tot 15:00 uur
Waar:  Basisschool de Rehoboth, Hoefblad 13, Naaldwijk

Opgeven kan je doen via het evenement op onze facebook: https://www.
facebook.com/events/253485983126264/

Hopelijk tot dan!


