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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

6 november 2021 Gymnastiek Onderlinge wedstrijden Eekhouthal 9:00 uur

16 januari 2022 Alle verenigingen Nieuwjaarsreceptie Grote kantine 16:00 uur

10 maart 2022 OMNI-vereniging Bestuursvergadering Bestuur Voetbal 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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Elke eerste vrijdag van de maand hebben we een speciale aanbieding. 

 
We hebben een mooie aanbieding voor een heerlijk vers gezet bakje koffie of thee. 

Voor € 3,50 krijgt u 2 bakjes koffie of thee met een stukje huisgemaakte lekkers, 

 

wilt u er een toefje slagroom op, geen probleem en dat kost u niks! 

Op vrijdag 5 november vanaf 10.00 uur bent u van harte 
welkom in De Kastanjehof. 
Ook u kunt vandaag iets betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt. 
Een klein gebaar kan het verschil maken. 
Vraag uw buurman/vrouw mee. 
Zeker in deze corona tijd zijn veel mensen alleen thuis.  

 

Een klein gebaar kan het verschil maken. 

Iedereen wil zich graag goed voelen. Actief, gewaardeerd en verbonden met anderen. 
Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil maken.   

Voor mindervalide dorpsgenoten gaat onze voordeur automatisch open en is De 
Kastanjehof drempelvrij. 
 
 

DE KASTANJEHOF
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Expositie 75 jaar vrijheid 2.0 
 
De komende vier weekenden is in de Hofboerderij in Wateringen de expositie '75 jaar vrij-
heid 2.0' te zien. In 2020 herdacht Nederland de 75e verjaardag van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Veel activiteiten moesten noodgedwongen een jaar worden uitge-
steld. 
 
De Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul heeft foto's, documenten en voorwer-
pen bij elkaar gebracht van de eerste vijf oorlogsdagen in Wateringen, oorlogsverhalen, 
bevrijding en bevrijdingsfeesten, bombardementen en slachtoffers en daarbij heel veel 
herinneringen opgetekend. 
 
De expositie is gratis toegankelijk van zondag 31 oktober t/m zondag 21 november op za-
terdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. De Hofboerderij geldt tijdens deze openingstij-
den als doorstroomlocatie, een coronacheck is niet nodig. 
 
Bij de expositie worden nog twee evenementen georganiseerd. Op 11 november de lezing 
'Het nazisme en de invloed op de beeldende kunst' en op 19 november de film 'Werk ohne 
Author'. Hiervoor gelden aparte toegangsvoorschriften en een maximum aantal bezoekers. 
 
De expositie en alle begeleidende activiteiten zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van 
gemeente Westland, Westland Cultuurweb, Culturele Raad Wateringen-Kwintsheul, Ge-
worteld in Westland en Vereniging Hulp en Voorzorg. 
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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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Secretariaat: Joyce van Schie, Poortweide 2, 2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176  –  secretariaat@pqv-volleybal.nl  –  www.pqv-volleybal.nlVOLLEYBAL{

Heren 3 Zet verdubbelaar in
Zaterdagmiddag 14.00uur: Punch 9 – de Grumpy Old Men 
.stop.
Zaterdagmiddag 14.00uur: Punch 9 – de Grumpy Old Men 
.stop.

Nummer 9 tegen nummer 10 .stop.

Zinderende wedstrijd, bol van spanning .stop.

Ondanks tactische wissels en matig begin 1ste set toch span-
nend tot het einde.stop.

28 voor Punch, 26 voor Grumpy Old Men.stop.

Dat laten ze toch niet nog een keer gebeuren .stop.

Nog meer tactische wissels, een beginnende scheids en fana-
tieke Delftse aanhang later toch 25 punten voor Heren 3.stop.

En 23 voor Punch. Stop.

Kleerscheuren, bloed aan de bal en een verbogen bril later in 
de 3de set toch weer 23-25 voor de Grumpy Old Men.stop.

Omdat de 5de set voor de Grumpy Old Men fysiek geen optie 
meer is, laatste set toch ook gewonnen met 23-25.stop.

Bravo! stop .Al lijkt het zo een makkie, dat was geenszins het 
geval .stop.

Hier zal nog lang over worden na gepraat .stop. bij het vol-
gende rondje bitterballen .stop.

Want van 4 naar 8 punten de verdubbelaar optimaal ingezet 
.stop.

Zo wordt nummer 10 nummer 9 en nummer 9 nummer 10.stop.

Zo doorgaan en voor de kerst veilig?stop.

CHAPEAU.stop.

IJzingwekkende strijd tijdens PQV H1- Delta H3
Tijdens de uitwedstrijd tegen directe concurrent Delta heeft 
PQV zich kranig geweerd. De strijd was hevig, maar viel niet de 
goede kant op voor heren 1.
In de eerste set wordt al duidelijk dat de punten niet voor het 
oprapen liggen. Een vroege achterstand zet de heren van PQV 
meteen in de positie dat ze zich moeten terugvechten. Delta 
heeft het initiatief vanaf het begin, maar krijgt meer en meer 
tegenstand naarmate de set vordert. Het gat wordt steeds klei-
ner, en de set moet worden beslist in de “big points”. Ondanks 
het kranige verweer pakt Delta hier de eerste punten, hoewel 
dat met een score van 26-24 nipt genoemd mag worden. Deze 
score zal een voorspelling blijken voor de rest van de wedstrijd.

Ondanks opnieuw een achterstand in de tweede set, weet 
PQV zich opnieuw in de wedstrijd te vechten en een kleine 
voorsprong op te bouwen. Met hand en tand wordt deze ver-
dedigd, en de Westlandse heren mogen hun eerste punt van 
de avond bijschrijven met een setscore van 22-25. Hoop doet 
leven, en de derde set begint dan ook voortvarend. Echter, in 
een ommezwaai á la eerste set, weet Delta de ruime achter-
stand puntje voor puntje te verkleinen. De druk van de drei-
gende Delftenaren wordt helaas toch te groot, en ondanks 
setpunt voor PQV gaat de set uiteindelijk met opnieuw 26-24 
naar Delta. De vierde set kan nog een opening bieden naar de 
vijfde set, echter deze is PQV niet gegund. Opnieuw met een 
achterstand kent deze set een slecht begin, maar het gat wordt 
verkleind. Ook deze keer zijn de allesbepalende “big points” 
waar de setwinst in het heetst van de strijd wordt verdeeld. De 
Westlanders trekken aan het kortste eind met opnieuw 26-24 
voor Delta. Er is hard geknokt, en alles was mogelijk in deze 
wedstrijd. Een volgende ontmoeting tussen deze teams be-
looft weer een spectaculaire wedstrijd te worden.
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Op zaterdag 6 november is er geen training ivm een demo van 
de gymnastiek. 

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

Beste ouders en turn(st)ers,

Zaterdag 6 november 2021 organiseert gymnastiekvereni-
ging Quintus na een jaar van afwezigheid weer haar jaarlijkse 
Onderlinge Wedstrijden. Altijd weer een leuk moment om 
aan iedereen te laten zien wat je in de lessen geleerd hebt. 
Deze wedstrijden vinden plaats in onze eigen gymzaal, hal 2.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 uur Opening en warming-up wedstrijdronde 1:
     Recreatie Jongens en Meisjes 2 & Selectie Bo-

venbouw
09.10 uur Start wedstrijdronde 1
10.30 uur Einde wedstrijdronde 1
10.35 uur  Warming-up wedstrijdronde 2: Recreatie Meisjes 

1 en Plusgroep
10.45 uur Prijsuitreiking ronde 1
11.00 uur Start wedstrijdronde 2
12.45 uur Einde wedstrijdronde 2
12.50 uur  Warming-up wedstrijdronde 3: Selectie Onder- 

en Middenbouw

13.00 uur Prijsuitreiking ronde 2
13.15 uur Start wedstrijdronde 3
15.30 uur Einde ronde 3
15.45 uur Prijsuitreiking ronde 3
16.00 uur Einde
Om deze dag vlot te laten verlopen verzoeken wij iedereen 15 
minuten voor aanvang van zijn/haar wedstrijd aanwezig te zijn 
in de kleedkamer (omgekleed en haren vast).
Alle deelnemers worden op deze dag beloond met een deel-
nemersmedaille.
Met elkaar maken we er weer een sportieve en gezellige dag 
van.
Tot 6 november!

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


