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

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

Speculaaspoppen
De actie met de verkoop van speculaaspoppen is ook dit jaar 
weer	een	groot	succes!	Wat	fijn	dat	zoveel	leden	een	bestelling	
hebben gedaan! De leden van de vrijdag en de jeugdleden 
hebben ze intussen ontvangen. De rest wordt op maandag 29 
november en op woensdag 1 december uitgedeeld. Willen jul-
lie zorgen voor contant geld? En als je er veel hebt besteld, 
neem dan een tas mee. Later horen jullie hoeveel dit precies 
voor de vereniging heeft opgeleverd.

Coronamaatregelen
We hebben allemaal in de persconferentie van afgelopen vrij-
dag vernomen wat er voor maatregelen genomen zijn i.v.m. 
corona. Helaas worden de vrijdagavondspelers en de leden, 
die op woensdagavond trainen of spelen, hierdoor gedupeerd.
De spelers van de vrijdagavond, althans degenen, die niet 
(meer) werken, kunnen uiteraard gebruik maken van de ande-
re speelmogelijkheden. Iedereen is van harte welkom om op 
maandagmiddag te komen spelen van 13.30 - 15.30 uur.
Ook op de woensdagmorgen is iedereen van harte welkom 
van 09.00 - 11.00 uur. 

Aanstaande woensdag 1 december wordt er op de woensdag-
morgen een sinterklaastoernooitje georganiseerd.
Let erop dat de 1,5 meter in acht wordt genomen. Nog steeds 
geldt, dat men een QR code bij zich moet hebben en een ID 
bewijs. 

Laten we hopen dat deze maatregelen van korte duur zijn. Blijf 
allemaal gezond!

Het bestuur

Jeugd
Zaterdag gaat de jeugd dobbelen en hebben we een sinter-
klaastraining! Deze dag gaan we beginnen om half 10 (beetje 
uitslapen) en om half 12 stoppen we in de hal en gaan we naar 
de grote kantine (boven). Hier dobbelen we tot half 1.

Wat neem je mee?
- Badmintonspullen
- Als je het leuk vindt, mag je natuurlijk je piet- of sintpak aan
- een cadeautje van € 5,00 om mee te dobbelen.
Iedereen gaat uiteindelijk met een cadeautje naar huis.

De kinderen die competitie spelen hebben lekker een wed-
strijd en zullen niet al teveel last van ons hebben! Zij starten op 
de normale tijd en om half 12 kunnen ze gezellig aansluiten bij 
de Sint Dobbel. Dit zal tot half een duren.
We zien jullie heel graag zaterdag!

Anouk, Dewi, Ruben en Marije

PS Carly komt ook nog even langs met de uitslag van de lo-
tenverkoop.


