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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

     Kwintsheul          0174 29 57 40          www.eekhoutbouw.nl

Al 75 jaar 
vernieuwend.
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Afzwemmen in de Waterman 
 
Dit jaar was niet het beste seizoen voor het Wateringse zwembad De Waterman, maar wel een van de 
belangrijkste. Na veel jaren van besluiteloosheid hakte de gemeente Westland de knoop door en 
stelde geld beschikbaar voor een grote opknapbeurt voor het bad en de technische installaties. Het 
zwembad werd aangelegd in de crisisjaren dertig als werkverschaffingsproject en bestaat inmiddels al 
bijna negentig jaar. 
 
Uit de collectie van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul komt deze maand een foto uit 
de rijke geschiedenis van De Waterman. We zien een deel van het afzwemmen van een groep dames 
in 1977. Zij gaan binnen enkele ogenblikken gekleed te water, een van de opdrachten voor het A-
diploma. 
 
Wie zijn deze negen dames, twee instructeurs en het kleumende jongetje die langs de and van het 
bad staan? Hebben de dames hun diploma gehaald? Wat is er van ze geworden? Reacties zijn 
welkom bij de Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en Facebook staan er 
nummers bij de kinderen als hulpmiddel bij het reageren. 
 
Foto van de Maand 
De Historische Vereniging plaatst maandelijks een foto op de website www.hvwk.nl en op de 
Facebookpagina www.facebook.com/hvwateringen. Het gaat om historische foto’s waarvan de 
werkgroep de achtergrond niet kent. 
Informatie en tips kunnen direct worden 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 ledenblad. 
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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{

p Secretariaat: info.quintusgymnastiek@gmail.com, tel. 06-51959722 
Redactie: info.quintusgymnastiek@gmail.com  –  www.quintusgymnastiek.nlGYMNASTIEK
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! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON

RABO CLUBKAS SUPPORT
Vanaf 4 oktober kan iedereen die lid is van de RABO bank zijn 
stem uitbrengen. Elke stem is geld waard, dus hoe meer stem-
men hoe meer geld voor de vereniging.
Alleen een rekening hebben bij de RABO bank is niet voldoen-
de, je moet echt lid zijn, maar dat is kosteloos.
Doe het meteen anders wordt het misschien vergeten!
STEM OP QUINTUS BADMINTON!! 

Dutch open 
Net als vorig jaar gaan we met de jeugd naar de Dutch open 
op zondag 17 oktober. Helaas moet er getest of gevaccineerd 
zijn voor toegang vanaf 12 jaar. Er zijn nog 3 plekjes vrij. Op 
zondag 17 oktober worden de finales gespeeld. Leuk om te 
zien hoe er op hoog niveau gespeeld wordt. Natuurlijk gaan 

we weer op handtekeningenjacht en volgen we een clinic van 
een topsporter! Als afsluiting eten we een patatje met elkaar 
en daarna gaan we weer naar huis. We maken er een gezel-
lige dag van! Wil je ook gezellig mee? Stuur een mailtje naar: 
jeugdvoorzitterqb@gmail.com 

Groetjes van de jeugdcommissie

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

Beste leden van TVQ,
Sommigen van jullie zijn er al bekend mee en anderen mis-
schien nog niet of minder: rackettrekken op TVQ. Deze acti-
viteit wordt op woensdagochtend georganiseerd door Piet 
en Caroline en op vrijdagavond door Roy en Mariska. Bij het 
rackettrekken worden deelnemers gekoppeld aan een partner 
om zo een dubbel- of mixpartij mee te spelen. Iedereen kan 
meedoen (speelsterkte maakt niet uit), en het is dus een leuke 
manier om eens met en tegen andere tennissers te spelen.
Met name op de vrijdagavond is er nog ruimte voor nieuwe 

mensen om aan te sluiten. De eerste ronde rackettrekken 
wordt dan gespeeld van 19.00 uur tot 19.45 uur en de tweede 
ronde is van 19.45 uur tot 20.30 uur. Daarna kan er vrij ge-
speeld worden door iedereen.
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Twijfel niet en kom 
gezellig langs!

Namens de rackettrekkers:
Luzia ten Westenend

Secretaris Tennisvereniging Quintus

Secretariaat: Peter Smits, tel 0174-296412, petercorriesmits@gmail.com
Voor nieuws verwijzen we u naar de website www.quintusjeudeboules.comlJEU DE BOULES


