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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

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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Digitale criminaliteit kan iedereen  
overkomen. Om anderen weerbaar  
te maken tegen deze vorm van  
criminaliteit zijn digitale ambassadeurs 
actief in Den Haag. Met hun kennis  
trekken zij hun eigen wijk in om anderen  
te stimuleren preventieve maatregelen  
te nemen. 

Als digitaal ambassadeur breng je dit  
onderwerp op verschillende manieren  
onder de aandacht. Bijvoorbeeld  
door het ophangen van posters op  
de sportvereniging, er aandacht voor  
te vragen in het wijkblad, op (lokale)  
sociale media en op een markt of  
braderie willen staan, etc. 

 

Wil jij ambassadeur worden?  
Of meer informatie? Stuur dan een e-mail 
naar digitaalambassadeur@denhaag.nl  
en wij nemen contact met je op. 

IN SAMENWERKING MET 

   
 Wil je buren graag helpen  
bij digitale veiligheid. 

 Bent communicatief  
en digitaal vaardig. 

 Bent geïnteresseerd  
in digitale veiligheid.

 Bent bij voorkeur bekend 
met je wijk of je wilt graag 
bekender worden in je wijk. 

 Bent 18 jaar of ouder.

   
 Bieden een plek in een  
leuk team van vrijwilligers. 

 Geven een cursus digitale 
veiligheid en preventie.

 Verzorgen (online)  
trainingen om up-to-date  
te blijven.

 Helpen het  
ambassadeursteam bij  
het opzetten van acties.

 Bieden een  
interessant netwerk. 

Let op! Je bent niet  
verantwoordelijk voor de  
uitvoer van de preventieve 
maatregelen of het oplossen 
van IT-gerelateerde  
problemen. 

JIJ

WIJ

Maak je buren weerbaar tegen 
digitale criminaliteit. Meld je  
aan als digitaal ambassadeur!



4

DE WINTERSE BUSREIS VAN KOOS VAN ZEIJL

Regelmatig krijgt de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul een fotoalbum te leen om te scan-
nen. Zo’n familiealbum voegt unieke afbeeldingen toe aan de collectie. Onlangs is een fotoalbum van 
de familie Van Zeijl gescand en dit leverde een mooi winters plaatje op.

Volgens het bijschrift is het een winterse busreis van Koos van Zeijl, mogelijk naar Inzell of Davos. He-
laas stond er niet bij de foto waar Koos zelf te zien is. Ook is niet bekend of het alleen Wateringers en 
Heulenaren zijn of dat er Westlanders uit meer dorpen bij zitten.

In totaal staan er dertig mensen op de foto, negen dames en eenentwintig heren. Ze zijn uitgestapt voor 
de foto, hoewel het lijkt alsof er nog iemand in de bus is achtergebleven. De vraag is of de bus zomaar 
ergens is gestopt of dat er een Raststätte of andere pleisterplaats in de buurt is.

Wie zijn al deze mensen op de foto? In welk jaar is deze gemaakt? Waar ging de reis naartoe? Reacties 
zijn welkom bij de Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en Facebook staan er 
nummers bij de reizigers als hulpmiddel bij het reageren.

Zie voor een foto met nummers de website https://www.quintus-omni.nl/

De foto van december 2021 - Een stel makke Heulse lammetjes
Op de foto van het kinderkoor van de Andreaskerk uit 2007 is slechts één reactie gekomen, weinig voor 
een foto van slechts veertien jaar oud. Renate Zuiderwijk herkende zichzelf en misschien haar zus. Meer 
reacties zijn dus nog welkom. De foto is nog te zien op de website en Facebook.
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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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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{


