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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
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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

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.

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

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 sporthal was zo lang gesloten i.v.m. corona, maar wat zijn 
we blij, dat we weer mogen spelen! 

Nogmaals alle speeltijden: 
Maandagmiddag vanaf 31 mei van 13.30 – 15.30 uur in hal 1
Woensdagmorgen van 09.00 – 11.00 uur in hal 1
Vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur in hal 2

Woensdagavond, 26 mei en 2 juni training voor de jeugd 
van 19.00 – 20.00 uur, daarna van 20.00 tot 20.30 de mogelijk-
heid om wedstrijdjes te spelen. ALLE JEUGDLEDEN zijn van 
harte welkom (geen extra kosten).
Competitiespelers hebben op deze 2 avonden (26/5 en 2/6) 
training van 19.30 - 21.30 uur, maar men kan eerder komen om 
alvast in te slaan.
Vanaf  9 juni kan er op alle woensdagen vrij worden gespeeld 
van 20.00 – 21.30 uur.

De jeugd heeft al die maanden buiten training gedaan op za-
terdag. Vanaf 22 mei is weer begonnen met de training in de 
zaal (hal 2). Ook de jeugd is hier heel blij mee, lekker weer bin-
nen en echt badmintonnen! De jeugd heeft nog 6 x training, 
de laatste keer op zaterdag 
3 juli. Het seizoen van de jeugd wordt afgesloten met een ge-
weldig kamp op 9, 10 en 11 juli. Als de scholen weer gaan 
beginnen start ook de jeugd weer (zaterdag 28 augustus)  De 
jeugdafdeling heeft dus, in tegenstelling tot de senioren, 6 we-
ken vakantie.
Vergeet niet om je op te geven voor het kamp!!

Spelregels
Draag een mondkapje in openbare ruimte, tijdens het spelen 
mag deze af, houd 1½ meter afstand!

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

De kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten.

Van te voren aanmelden via secretaris@quintus-badminton.nl 
De woensdagmorgendames hebben een groepsapp, als je wilt 
spelen, graag opgeven via deze app. Alle aanmeldingen wor-
den ter kennisgeving aangenomen, je krijgt niet een persoon-
lijk antwoord.

Officieel moet men zich van tevoren opgeven. Ben je dat ver-
geten en wil je lekker komen spelen, dan ben je natuurlijk van 
harte welkom!! Je moet wel klachtenvrij zijn. Mochten er meer 
dan 30 spelers zijn, dan hebben mensen, die zich hebben op-
gegeven voorrang. Iedereen moet tekenen bij binnenkomst.
Ook voor het bestuur is het lastig wat wel en wat niet mag. 
Laten we ons, nog even, aan de algemene richtlijnen houden, 
ook al ben je 1 of 2 x gevaccineerd, dus speel met maximaal 2 
personen op een baan.

Deze woensdagmorgendames werden verrast met een beker 
heerlijke “Tommie” tomaatjes.


