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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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SCOUTING KWINTSHEUL ORGANISEERT ‘ROEI ONS UIT HET ROOD’
Op vrijdagavond 25 juni zetten alle leden van Scouting Kwintsheul zich in om hun club uit de rode 
cijfers te roeien. Met de actie ‘ Roei ons uit het rood’  halen ze zoveel mogelijk geld op om het gat in 
de begroting dat is ontstaan door Corona te dichten.

Sponsorroeitocht
Met de actie ‘Roei ons uit het rood’ roeien de leden een zo lang mogelijke afstand. Per afgelegde 100 
meter wordt er een voorafgaand bepaald sponsorbedrag verdient, wat ten goede komt aan Scouting 
Kwintsheul.  

Gat in de begroting
Vanwege de coronacrisis kunnen veel van onze acties niet doorgaan. Afgelopen jaar hebben we o.a. de 
oliebollenactie, de Westlander Business Trophy en het scoutingfeest af moeten blazen. Ook Waterpop is 
niet doorgegaan waardoor we geen inkomsten vanuit de toiletten hadden. Voor komend jaar weten we 
ook al dat een aantal acties niet doorgaan. Andere acties zijn verzet naar het najaar maar ook daarvan is 
onzeker of ze door kunnen gaan. 
Om het ontstane gat in de begroting te dichten hebben we deze sponsorroeitocht georganiseerd. Alle 
leden zetten zich in om een mooi bedrag binnen te halen met deze actie door deel te nemen aan de 
sponsorroeitocht.

Iedereen is online welkom
We kunnen bij dit evenement helaas geen publiek verwelkomen vanwege de coronamaatregelen. Daarom 
zullen we zorgen dat het evenement online is bij te wonen. Hoe dat er precies uit gaat zien weten we nog 
niet. We gaan proberen gebruik te maken van GPS trackers en livestreams. Houdt onze website en sociale 
media in de gaten voor meer informatie.

Sponsoren
Heeft u een bedrijf en wilt u deze actie van Scouting Kwintsheul sponsoren neem dan contact op via se-
cretariaat@scouting-kwintsheul.nl. U kunt een vast bedrag sponsoren of u kunt een bedrag per geroeide 
kilometer door de gehele vereniging sponsoren. Als u ons sponsort zullen wij uw naam of logo vermelden 
op onze website, sociale media en tijdens de livestream op de avond zelf.
Bent u particulier, kent u niemand bij Scouting Kwintsheul maar wilt u toch sponsoren neem dan ook con-
tact op via bovenstaand emailadres!
Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!
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Sint Gregorius vijftig jaar jong 
 
Op 5 juni 2021 werden allerlei beperkingen opgeheven die vanwege de coronapandemie werden 
ingesteld. Onder andere de muziekverenigingen mochten weer gaan repeteren. Een goede reden 
voor de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul om eens een muzikale foto uit de collectie te 
halen. 
 
In 1977 vierde de Heulse harmonie Sint Gregorius het vijftigjarig bestaan. Een van de activiteiten was 
een optocht door het dorp. Op de foto zien we zeven jongetjes die duidelijk voor de muziek uitlopen. 
Ze hebben houten borden bij zich met de tekst '50 jaar St. Gregorius'. Voor de gelegenheid hebben ze 
ook allemaal een uniform aan: een geel overhemd met een zwarte broek. Ze dragen en zwarte 
stropdas en gele sokken. 
 
Wie zijn deze Heulse jongens die door het dorp marcheren? Wanneer in 1977 is deze foto gemaakt 
en in welke straat? Welke feestelijkheden waren er nog meer dat jaar? Reacties zijn welkom bij de 
Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en Facebook staan er nummers bij alle 
jongens als hulpmiddel bij het reageren. 
 
De foto van mei 2021 - Een dagje uit met Akerboom en Volkering 
Van de zestien personen bij het uitje van de Akerboom en Volkering zijn er tien herkend met de 
achternamen Volkering, Van Dijk, Jansen en Dekkers, maar geen Akerboom. De foto is nog te zien op 
de website en Facebook. 
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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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Hallo allemaal,

Intussen is er op alle afdelingen weer begonnen met spelen. 
Afgelopen maandag 31 mei begon ook de maandagmiddag 
weer. Maar liefst 26 spelers waren aanwezig en stonden te 
popelen om weer eens lekker “te meppen” natuurlijk onder 
leiding van Thea!
Aanstaande woensdag is er een verrassing voor de leden, die 
dan spelen. Wat dat is? Dat zien jullie woensdag wel, een klei-
ne tip, het heeft iets met een verjaardag te maken.
Op de vrijdagavond in hal 2 kunnen nog best wat spelers bij. 
We zijn elke keer met een klein, maar fijn groepje! Op de vrij-
dag spelen in hal 2 is alleen in deze periode, vanaf september 
spelen we weer in de vertrouwde “oude” hal. Op vrijdag kan 
je spelen van 20.00 – 22.00 uur
De jeugd op zaterdagmorgen vindt het ook geweldig weer lek-
ker echt te kunnen badmintonnen.
De laatste speeldag van de jeugd is zaterdag 3 juli
Vanaf  9 juni kan er op alle woensdagen vrij worden gespeeld 
van 20.00 – 21.30 uur.

Vanaf 5 juni zijn er weer veel versoepelingen. Wat houdt dat 
precies in?
- We mogen weer dubbelspel en mixdubbel spelen!
-  De kleedkamers en de douches mogen weer worden gebruikt
-  Binnen (in de publieke ruimte) wordt een mondkapje gedra-

gen, maar deze mag af tijdens het sporten
-  Bij binnensport is reserveren, registratie en een gezondheid-

scheck verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk 
worden gereserveerd.

Sportkantines en terrassen
Nadat eerder de terrassen open mochten, mogen nu ook 
sportkantines weer open zijn. Voor kantines gelden dezelfde 
regels als voor de reguliere horeca en die zijn:
·  Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitten aan de bar 
is niet toegestaan. 

·  Kantines mogen open zijn tussen 06:00 en 22:00
·  Zelfbediening is niet toegestaan. 
·  Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen, is niet 
toegestaan. Alleen achtergrondmuziek is toegestaan. 

·  Reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 
Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereser-
veerd.

   Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en 
personen uit hetzelfde huishouden.

Aanmelden voor de woensdagmorgen kan via de app van 
Trudy en Judith.
voor de maandagmiddag aanmelden via app van Thea.
Vrijdagavondleden kunnen zich aanmelden via secretaris@
quintus-badminton.nl
Alle aanmeldingen worden ter kennisgeving aangenomen, je 
krijgt niet een persoonlijk antwoord.
Er mogen maximaal 50 mensen in een ruimte. Neem dus ge-
rust eens een keer iemand mee om kennis te laten maken met 
onze geweldige badmintonsport!!

Het bestuur

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

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


