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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

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.

RABO CLUBSUPPORT
Op dinsdagavond 9 november kwamen twee 
dames van de Rabobank bij Quintus om de op-
brengsten van de Rabo Clubsupport actie be-
kend te maken.
Er werd in totaal ruim € 9.000 aan de zeven ver-
enigingen uitgedeeld.
Alle verenigingen ontvingen een flink bedrag.
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Spelregels voor sporten tijdens corona 
 

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de  
zorg te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Ook voor de sport. 

De maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Publiek

Geen publiek toegestaan bij wedstrijden 
professionele- en amateursport. 

 
Alleen toegang voor vrijwilligers of 
personen die beroeps- of bedrijfsmatig 
werkzaamheden verrichten op de 
sportlocatie. 

Hier is een coronatoegangs bewijs  
verplicht:

Binnensportlocaties, inclusief 
sportkantines*, kleedkamers en andere 
faciliteiten, vanaf 18 jaar.  

 
Amateursporters vanaf 18 jaar die 
gebruik maken van faciliteiten binnen op 
sportlocaties, zoals kleedkamers en de 
sportkantine.

Uitzondering: 
• Vrijwilligers of personen die beroeps- of 

bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op 
de sportlocatie. 

• Professionele sporters. 
 
* uitzondering voor afhalen

Algemeen

12 november 2021

Wedstrijden en trainingen toegestaan. 

 
1,5 meter niet verplicht tijdens 
wedstrijden en trainingen. 

 

Sportkantines dicht om 20.00 uur. 

 

Kleedkamers en douches open.

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten
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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



5

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

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

Rabo Clubsupportactie
Bedankt voor het stemmen! Deze week is het resultaat van de 
Rabo Clubsupport bekend geworden. 
Joyce werd verrast met het enorme bedrag van........ € 917,65.
GE-WEL-DIG!
En dat hebben we te danken aan iedereen die een stem op 
PQV volleybal Westland heeft uitgebracht.

Wij willen via dit bericht iedereen bedanken voor hun stem. De 
opbrengst van de actie is bedoeld voor investering in de jeugd 
en het verzorgen van extra trainingsmomenten. Stiekem waren 
we hier al mee gestart.
Wat fijn dat we dit bedrag kunnen gebruiken om te investeren 
in de jeugd, want onze jeugd is de toekomst!

Groet, Petra Hartsuiker en Marianne van den Berg
De Penningmeesters

CORONA
Iedereen is op de hoogte van alle maatregelen, die weer zijn 
genomen naar aanleiding van de persconferentie van afgelo-
pen vrijdag. Vorige week is er begonnen met controle op de 
QR code bij alle afdelingen van de badminton. Ook komende 
weken zullen er controles zijn, helaas. Voor de vrijdagavond-
leden geldt, dat er na afloop niet meer iets gedronken mag 
worden in de kantine. Alle horeca, en daar valt de kantine ook 
onder, moet sluiten om 20.00 uur. Helaas…..
Maar, het goede nieuws is dat we gewoon kunnen blijven spe-
len!!
Aanstaande woensdag kunnen sportverenigingen in gesprek 
met de wethouder over alle maatregelen en de gevolgen daar-
van.

In de nieuwsbrief van november stonden een aantal oproepen 
om taken over te nemen van het bestuur. 
Cees van Rijn wil de taak betreffende de WBTR op zich nemen.
Petra Barendse heeft geïnformeerd wat het inhoudt om de ver-
gaderingen van de WBF bij te wonen en de vergaderingen van 
de OMNI.

Het bestuur is heel blij met deze reacties!! Goed voorbeeld 
doet goed volgen. Kijk nog even of een van onderstaande ta-
ken iets voor jou kan zijn. 
Vele handen maken licht werk!
-  VOORZITTER. Wie wordt onze nieuwe voorzitter? Wie kan 

goed delegeren? Er is een taak-functieomschrijving, zodat je 
kunt zien wat deze functie inhoudt. Wil je wel een bestuurs-
functie, maar niet als voorzitter, neem dan toch contact op

-  PR- sponsorcommissie. Wie vindt het leuk om onze vereniging 
te promoten en contact en onderhouden met de sponsors?

-  Wie wil de “narrowcasting” voor de vereniging gaan behe-
ren? 

-  Wie wil in het voorjaar een bedrijventoernooi organiseren?
-  Wie vindt het leuk om bijvoorbeeld op 17 december een 

kersttoernooi te organiseren?
Dit hoeven geen leden te zijn, ook ouders van jeugdleden kun-
nen zich aanmelden om iets voor onze verenging te doen als 
vrijwilliger.

Het bestuur, Kevin, Sander, Marije en Anneke

RABO CLUBSUPPORT
Afgelopen dinsdag was er een verga-
dering van alle Quintus verenigingen. 
De aanwezigen werden verrast door 
een bezoekje van mensen van de 
RABO-bank en kreeg elke vereniging 
een cheque uitgereikt. Ook dit jaar 
hebben we weer een prachtig bedrag 
ontvangen van de RABO bank.
Heel veel dank aan al die mensen, 
die op onze vereniging gestemd heb-
ben!!
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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

SPECULAASPOPPEN
Het is een traditie aan het worden, 
ook dit jaar is er de mogelijkheid van 
via de badminton speculaaspoppen 
te kopen. De speculaaspoppen ko-
men van Meesterbakker Roodenrijs, 
250 gram en ze kosten € 5,00 per stuk. 

Jullie kunnen ze bestellen bij ondergetekende
Stuur een berichtje naar secretaris@badminton-quintus.nl 
of stuur een app naar 06-18093184.
Ik kom ook langs met een inschrijflijst op de afdelingen. Ik zal 
er voor zorgen dat iedereen de speculaaspop(pen) ruim voor 
5 december heeft. 

Anneke Keehnen


