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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

6 november 2021 Gymnastiek Onderlinge wedstrijden Eekhouthal 9:00 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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DE KASTANJEHOF GAAT OOK WEER VAN START

We mogen weer en de Kastanjehof gaat ook weer van start. 
Ons dorpshuis/partycentrum De Kastanjehof in Kwintsheul heeft een grote culturele en maatschappelijke 
functie. Elke week worden er verschillende leuke activiteiten georganiseerd, dat kan gelukkig weer na de 
vervelende Corona periode. Er worden weer meer feesten en partijen gegeven naast onze vaste activiteiten 
zoals o.a. de kaartmiddagen voor de ouderen.

De muziekmiddagen op zondag met een band starten weer en ook film-
avonden worden de komende wintermaanden georganiseerd. De eerste 
vrijdag van de maand is er van 10.00-12.00 uur koffie drinken voor al-
leenstaanden en mensen die zich wat eenzaam voelen na de afgelopen 
1,5 jaar Corona. Uiteraard is er meer informatie te vinden op onze web-
site (partycentrum-kastanjehof.nl/) en ook op sociaal media zijn we te 
vinden. 

Bij onze activiteiten wordt rekening gehouden met de nu geldende maatregelen, dus ja er zal gevraagd 
worden naar een QR-code. Maar laat dit geen belemmering zijn om ons dorpshuis te bezoeken. Wij hopen 
dat u net als ons blij bent daar er weer mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren en feestjes te vieren. 

Laten we met elkaar er voor zorgen dat er weer meer leven komt in ons maatschappelijk welzijn.
Wij hebben een enthousiast team dat bestaat uit vaste medewerkers en vrijwilligers. 
Dit team heeft uitbreiding nodig.  
Wij bieden je een gezellig team aan waarin eigen inbreng zeer wordt gewaardeerd. 
De werktijden zijn flexibel en in overleg met de bedrijfsleidster. 
Uiteraard zijn ook vrijwilligers van harte welkom om aan de culturele en maatschappelijke functie weer meer 
invulling te geven.  
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@partycentrum-kastanjehof.nl
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Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 
glbroch@kabelfoon.nl

Voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
JO19: Patrick Mansveld 06-13776695
  patrickmansveld@caiway.nl 
JO17: Gino Zwirs 06-36548774
  gino.zwirs@significant.nl 
JO15: Karin Grootscholten 06-19034755
  grootscholtenkarin@gmail.com 
JO13: Dirk Zwinkels 06-13366864
  dirk.zwinkels@outlook.com 
JO11: Daniël van Holsteijn 06-38626357
  dvanholsteijn@hotmail.com 
JO9 / JO7: Willem Dijkhuizen 06-14039000
  willem.dijkhuizen@gmail.com 

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

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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Dutch Open
Vorige week zondag gingen we met 6 jeugdleden naar de fi-
nalewedstrijden kijken van de Dutch Open. We volgden een 
clinic en gingen op handtekeningenjacht. Nederland werd 
tweede in de mix én de damesdubbel. Na afloop aten we nog 
wat bij McDonald’s. Het was een gezellige dag! Leuk dat jullie 
erbij waren Eline, Anouk, Lindsay, Kim Tessa & Tessa! 
Kevin, Dewi & Marije 

Geen training
Op zaterdag 6 november is er geen training ivm een demo van 
de gymnastiek. 

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

MC1 pakt de eerste punten van het seizoen
Hallo, Ik ben Sem van der Ende en deze keer schrijf ik het stuk-
je over de 3e wedstrijd. 
We speelden thuis in Kwintsheul. Ik reed met Vivian en Amy 
mee. En de andere waren met Emy, Lianne, Ruby en Jikke aan 
het rijden. We hadden ons aangekleed, onze bidons gepakt 
en we moesten spelen tegen Monza. De 1e set dachten we 
dat we gingen winnen maar helaas verloren we met 20-25. De 
2e set waren we wakker en wonnen we daarentegen met 25-
20! De set daarna ging het ook heel goed, want we wonnen 
25-21! De laatste set werden we wat moe dus verloren we met 
18-25. Gelukkig hadden we niet heel erg verloren dus hebben 
we goed gespeeld de eindstand was uiteindelijk dus: 

Set 1 = 20-25  Verlies  Winnaar = Monza 
Set 2 = 25-20  Winst  Winnaar = PQV 
Set 3 = 25-21  Winst  Winnaar = PQV 
Set 4 = 18-25  Verlies  Winnaar = Monza 

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

Na de wedstrijd kregen we allemaal nog een roze koek om-
dat we de vorige wedstrijd heel goed gespeeld hadden. We 
kleedden ons weer om en ik reed weer naar huis met Amy en 
Vivian. Het was een hele leuke wedstrijd waar we goed ge-
speeld hadden. 

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


