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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

•  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 

 Lierweg 105, De Lier 

 Hollewatering 13, Kwintsheul

delentekriebelwebshop.nl

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
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Rondleidingen langs oorlogspanelen in het Hofpark 
 
De vrij toegankelijke foto-expositie in het Hofpark is nog de hele maand mei te bezichtigen. In het 
kader van 75 jaar Vrijheid Westland werden de oorlogspanelen, die verspreid stonden in de gemeente 
Westland, als buitenexpositie in het Hofpark in Wateringen verzameld en opgesteld. Brenda Renssen 
van Renssen Ontwerpbureau is verantwoordelijk voor de zes prachtig vormgegeven panelen met aan 
weerszijde een foto. 
 
Op zaterdag 15, 22 en 29 mei worden er rondleidingen gehouden langs de panelen door de 
Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul in samenwerking met de Culturele Raad Wateringen 
en Jan-Willem van den Beukel van het project '75 jaar Vrijheid Westland'. Deze rondleidingen starten 
tussen 13.30 en 16.10 uur en duren ruim een half uur. In verband met de coronamaatregelen wordt er 
in kleine groepjes gelopen. 
 
Er zijn geen kosten aan de rondleiding verbonden, maar aanmelden is verplicht. Dit kan alleen 
telefonisch via (06) 42 19 47 80, te bereiken van maandag tot en met zaterdag van 19.00 uur tot 21.00 
uur. Kinderen onder de 12 jaar hoeven niet te worden aangemeld, dus neem vooral uw (klein)kinderen 
mee. Zo vertellen we het verleden door aan de generatie van de toekomst.  
 
De rondleidingen starten bij de ingang van de Hofboerderij, Hoflaan 1 in Wateringen waar u wordt 
ontvangen met een kopje koffie of thee met een koekje, aangeboden door Meesterbakker Roodenrijs. 
Tevens is het mogelijk om het boek ‘Bezetting en bevrijding van het Westland 1940-1945’ aan te 
schaffen. Dit boek is onderdeel van het project ’75 jaar Vrijheid Westland’. 
 
Deze expositie en rondleiding zijn mede mogelijk gemaakt door Vereniging Hulp en Voorzorg, de 
Regeling Kleine Culturele Initiatieven Westland van Westland Cultuurweb en gemeente Westland. 
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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

Einde seizoen?
Deze week kwam de KNVB met de niet onverwachte medede-
ling dat de regio-cup voor de senioren niet meer doorgaat. 
Voor de jeugd schuiven ze de beslissing nog voor zich uit maar 
het zou me hooglijk verbazen als daar ineens wel groen licht 
voor komt…… En dus gaat dit coronaseizoen als een nacht-
kaars uit voordat het überhaupt ooit echt begonnen is.
En dat is dieptriest voor alle leden, vrijwilligers, sponsors en 
andere betrokkenen bij onze prachtige club! Ik hoop dat ie-
dereen onze club trouw blijft want we hebben jullie allemaal 
vreselijk hard nodig.
Nogmaals dank aan alle mensen die keihard bezig geweest 
zijn om er toch nog wat van te maken (o.a. trainers en leiders). 
De (gras)velden gaan er de komende weken uit voor groot on-
derhoud (eerst veld 3 op maandag de 10e en veld 2 iets later 
voor als de jeugd toch nog mag).
We gaan nu volgas richting volgend seizoen en laten we met 
zijn allen hopen dat we na twee mislukte seizoenen weer enigs-
zins terug naar normaal kunnen. Want wat hebben we de voet-
bal en elkaar gemist.

De spanning op en rond de wedstrijden,  het praatje, een 
bakkie met Peet Baard, het beter weten dan de trainer, het 
volmondig eens zijn met de trainer, kortom het hele sociale 
gebeuren.
Ik zie onze vereniging als  dé ontmoetingsplek van de Heul 
waar lief en leed gedeeld wordt, waar winst en verlies erva-
ren wordt en waar vooral veel gesport en gelachen wordt. De 
saamhorigheid,  het trots zijn op je cluppie en het napraten 
met een biertje in je hand, het was zo gewoon.
De coronatijd doet je maar weer eens beseffen dat niets van-
zelfsprekend is, dus laten we met zijn allen de schouders er-
onder zetten om te zorgen dat ons clubje goed uit deze crisis 
komt.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Marcel Vis,
Voorzitter vv Quintus.

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

Beste leden,
In juni staan de jaarlijkse clubkampioenschappen Single en Mix 
op het programma.
Gezien de huidige maatregelen rondom corona willen we dit 
toernooi door laten gaan.
Tegen die tijd zullen we, aan de hand van de dan geldende 
maatregelen, beslissen hoe we het toernooi precies invulling 
geven.

We nodigen jullie nu alvast van harte uit om je in te schrijven 
voor één of twee onderdelen!
Klik hier om je in te schrijven (zie onderaan extra info over in-
schrijven via deze link)

Data:
woensdag 9 juni t/m zaterdag 19 juni (afhankelijk van inschrij-
vingen kunnen we eerder starten of langer doorgaan)
Speeltijden:
Doordeweekse avonden vanaf 19.00 uur, overdag in het week-
end en als het mogelijk is een finale zaterdagavond
Onderdelen:
Single en Mix
Niveaus:
A (hoogst), B en C
Kosten:
€5 euro per onderdeel

We vinden het erg leuk dat we afgelopen jaar veel nieuwe le-
den hebben mogen ontvangen. Deelname door nieuwe leden 
moedigen wij van harte aan!

Aanmelden
Het aanmelden voor de clubkampioenschappen verloopt 
via deze website omdat we daar gelijk speelschema›s in kun-
nen organiseren. 
Mocht je nog geen account hebben, dan kun je je registreren. 
Het is niet nodig om een lidnummer en speelsterkte in te vul-
len bij de registratie. Wel graag jouw contactgegevens.
Daarna kun je een keuze maken voor de onderdelen waaraan 
je mee wilt doen. Mocht je met een mixpartner spelen, vul dan 
de naam van jouw mixpartner in. Het is wel nodig dat jouw 
mixpartner zich ook nog zelf inschrijft. 
Bij beschikbaarheid kun je aangeven wanneer je verhinderd 
bent. Bij teveel afwezigheid is deelname aan het toernooi las-
tig in verband met het aantal wedstrijden dat gepland moet 
worden.
Mocht je er onverhoopt niet uitkomen met inschrijven, laat het 
ons dan even weten. 
We hopen op veel enthousiaste deelnemers.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Luzia ten Westenend

Secretaris Tennisvereniging Quintus


