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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).
 

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

 Lierweg 105, De Lier 

 Hollewatering 13, Kwintsheul

delentekriebelwebshop.nl
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TWEEDEHANDS KINDERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS
Eindelijk kunnen we in De Kastanjehof weer een kledingbeurs organiseren. 

Op vrijdag 1 oktober van 19:00 uur tot 20:30 uur en Zaterdag 2 oktober van 11.00 uur 
tot 13:30 uur vindt de vierde editie van de tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs 

in De Kastanjehof in Kwintsheul plaats.
De entree voor de beurs is gratis.

Op de kledingbeurs is kinderkleding van maat 56 tot XS en speelgoed te koop dat door 
inbrengers wordt aangeboden. Alle kleding en speelgoed wordt goed uitgestald en op 

maat gesorteerd aangeboden.
Er is tevens een tafel voor met Lego en Playmobiel beschikbaar.

Van de opbrengst is 35% voor De Kastanjehof.
Bij de kassa kan worden gepind!
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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{

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

Probeer badminton
Vanuit de badmintonbond is een grote actie gestart om de 
badmintonsport te promoten.
Vanaf 1 oktober worden 10 lessen aangeboden voor € 25,00. 
Natuurlijk doet ook Quintus Badminton hieraan mee. Het is 
altijd fijn als leden een introducé meebrengen, maar nu is het 
helemaal een mooie gelegenheid om familie of vrienden ken-
nis te laten maken met onze vereniging.
Aanmelden kan heel eenvoudig via probeerbadminton! 
www.probeerbadminton.nu

Grote Clubactie! 
Help jij mee om onze club-
kas te spekken? Een lot 
kost 3 euro, waarvan € 2,40 direct naar onze clubkas gaat. Bo-
vendien maak je met jouw lot kans op mooie prijzen. Natuurlijk 
worden ook loten op de speeldagen verkocht en gaan we weer 
langs de deuren.
Maar ook online is het nu mogelijk om loten te kopen. Dat gaat 
als volgt:
1.  Klik op onderstaande link:
    https://lot.clubactie.nl/lot/badminton-quintus/407451 
2.  Kies het aantal loten dat je wil kopen
3.  Vul eventueel de naam van een verkoper in (dit is niet nood-

zakelijk)
4.  Geef tenslotte je naam, e-mail en IBAN op. 
In enkele stappen weet jij onze club te steunen. Vorig jaar heb-
ben we een record bedrag opgehaald, lukt dat ons dit jaar 
weer? 
We wensen alle leden heel veel succes met het verkopen van 
de loten. We gaan ons best doen met zijn allen!
#groteclubactie #quintus #badminton #succes #jouwinzetis-
goudwaard

Yonex Dutch open 2021
Wil je een keer topbadminton zien? Dat kan van 13 t/m 17 
oktober in het topsportcentrum in Almere. Kaartjes zijn te be-
stellen via internet

JEUGD
Na een lange tijd weer een clinic gegeven, nu voor een hele 
leuke gezellige meidengroep, super leuk idee om zo je kinder-
feestje te geven! (zie foto hiernaast)

Nieuws van de jeugdcommissie:
Met de start van dit seizoen heeft Badminton Nederland een 
super leuke actie voor nieuwe jeugdleden. Alle nieuwe jeugd-

leden tot en met 12 jaar die tussen 8 september en 31 decem-
ber 2021 lid worden krijgen van Badminton Nederland een 
gratis badmintonracket!

Na aanmelding bij de bond door onze vereniging ontvangt het 
nieuwe jeugdlid tot en met 12 jaar van Badminton Nederland 
twee e-mails. Een e-mail met hun bondspas en algemene in-
formatie en een e-mail met daarin een vouchercode.
Met deze vouchercode kunnen de nieuwe jeugdleden in de 
webshop van de bond een gratis badmintonracket uitkiezen. 
De rackets zijn er in vijf verschillende maten waardoor de kin-
deren gelijk met het juiste racket aan de slag kunnen.
Het gratis racket wordt direct vanuit de shop bij het nieuwe 
jeugdlid thuisbezorgd. 
Naast de 50% korting op een clubshirt ontvang je dus ook een 
gratis racket! Op naar een mooie badmintoncarrière! 

Nog meer leuk nieuws! Dewi voegt zich toe aan de jeugdcom-
missie. We zijn blij met haar komst. Naast Marije, Anouk en 
Ruben kun je nu ook Dewi tegenkomen op zaterdagochtend! 
Welkom Dewi! 

Welkom nieuwe leden:
Het wordt weer gezellig druk op de zaterdagochtenden! Tygo, 
Kyra, Anouk en Luna zijn lid geworden. Welkom bij onze gezel-
lige club!

De jeugdcommissie 

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


