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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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KATHOLIEK VROUWEN GILDE KWINTSHEUL
Na een gezellige eerste avond gaat het KVG Kwintsheul op 19 oktober door met haar programma. Op deze avond 
komt Mevrouw Elisabeth Thomas vertellen over een reis door 1000 jaar kostuumgeschiedenis. De functie van de kle-
ding, cultuur- en kleedgedrag van de mens, en nog veel meer, komen aan bod.
De avond begint om 20.00 uur en word gehouden in Partycentrum Kastanjehof, Kerkstraat 43a te Kwintsheul.
Introducees zijn van harte welkom en betalen € 4,00.

FILMAVONDEN IN DE KASTANJEHOF
De Kastanjehof gaat elke maand een film vertonen. De eerste voorstelling is op vrijdag 15 oktober 2021 met de film 
Perfetti sconosciutti 
Een luchtige Italiaanse film die laat zien hoe belangrijk de mobiele telefoon in ons huidige leven is.
Aanvang 20.30 uur. Zaal is open om 20.00 uur.
Entree €8,50 inclusief koffie/thee bij binnenkomst.
De volgende twee data kunt u alvast ook in uw agenda noteren. Vrijdag 19 november en Vrijdag 3 december.
Hier onder zult u lezen om welke films het gaat. We weten, dat deze films op streamingsdiensten te bekijken zijn, maar 
het geeft een andere beleving om met filmliefhebbers zonder afleiding en op een groot scherm deze films te bekijken.
Om u aan te melden voor vrijdag 15 oktober stuurt u een e-mail naar mailto:filmhuis@partycentrum-kastanjehof.nl 
met daarin uw gegevens: naam, telefoonnummer en aantal kaarten. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk een bericht 
of uw kaarten zijn gereserveerd of dat de film is uitverkocht.
Het bestuur van de Kastanjehof wil u op vrijdag 15 oktober na de voorstelling trakteren op een glaasje fris, wijn of bier, 
om de opening van het filmhuis te vieren. De Coronamaatregelen zullen in acht worden genomen.
Wij hopen iets van u te horen, graag tot ziens.

 

 

VVrriijjddaagg  1155  ookkttoobbeerr met de film  
 

PPeerrffeettttii  ssccoonnoosscciiuuttttii  
 

Een luchtige Italiaanse film die laat zien hoe belangrijk 
de mobiele telefoon in ons huidige leven is. 
 

 

VVrriijjddaagg  1199  nnoovveemmbbeerr met de film  
 

CCaarrhhaarrnnaaüümm  
 

Een Libanese film die ons laat zien hoe belangrijk het is 
waar je wieg heeft gestaan. 
 

 

VVrriijjddaagg  33  ddeecceemmbbeerr met de film  
 

AAnn  

 
Een Japanse film die ons een kijkje geeft in de keuken 
en het dagelijks leven in Japan. 
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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

Nieuw scorebord voor de voetbal
Afgelopen zaterdag (9-10) is na de wedstrijd van Quintus 2 te-
gen Duno2 en voor de wedstrijd van Quintus 1 tegen VCS1 ons 
fantastische nieuwe scorebord officieel in gebruik genomen. 

Het oude scorebord is vorig jaar ter ziele gegaan door een 
blikseminslag dus moesten we op zoek naar iets nieuws. Dank-
zij de inspanningen van onze enthousiaste sponsorcommissie 
is het zaterdag zover.......

Ons nieuwe led scorebord zal dus zaterdagmiddag voor het 
eerst compleet “draaien“.
Weer iets waar we als Heuls clubje trots op kunnen zijn!!
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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

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

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

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

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


