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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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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{

PQV Bestuursvergadering
Is dit voorlopig de laatste digitale bestuursvergadering?
Afgelopen dinsdag 18 januari hadden wij weer een digitale be-
stuursvergadering. De trainingen zijn die week ook weer voor 
het eerst begonnen dus alles gaat langzaam weer opstarten. 

Een aantal zaken is door het bestuur op de wat langere baan 
geschoven vanwege de Lockdown, waaronder:
•  Ledenwerving voor volgend seizoen 
•		Het	maken	van	een	flyer	voor	nieuwe	sponsoren	
•  Het onderhouden van contracten van huidige sponsoren 
Een aantal zaken gaat heel binnenkort weer opstarten: 
•  Het enthousiasmeren van een jeugdlid voor de coördinatie 

van jeugdwerk (jeugdvoorzitter dus)
•  Het vullen van schermen die in de sporthal van Quintus han-

gen met informatie 
•  Het geven van een volleybal clinic aan een school voor bij-

zonder onderwijs 
Eén ding is geregeld tijdens de lockdown en dat is dat we voor 
alle leden een handdoek hebben gekocht met het PQV-logo 
erop en “50 jaar!” voor de periode die we helaas niet hebben 
kunnen volleyballen. Deze week wordt hij aan de teams en trai-
ners uitgereikt. 

Er wordt nog aandacht gevraagd voor stukjes op de website 
en iedereen die iets heeft wat leuk is om te plaatsen kan dit 
mailen naar: nieuws@pqv-volleybal.nl.  
Na een uur vergaderen sluiten we weer af en hopen de vol-
gende keer weer fysiek te kunnen vergaderen. 

Verrassing
Bedankt namens Dames2!
Afgelopen week hebben alle leden, ter compensatie van de 
lockdown, een leuke verrassing ontvangen namens het be-
stuur!
Vanaf nu kun je na de training heerlijk douchen met deze ge-
weldige handdoek.
Tip, merk jouw handdoek, zodat je goed kunt zien welke van 
jou is.

Namens Dames 2, bedankt!

Vrijdag 14 januari kwam het goede bericht dat er weer kon 
worden gesport!
Heerlijk, goed voor onze lichamelijke conditie, maar zeker zo 
goed voor onze sociale contacten!
We hebben dit gevierd door op alle afdelingen een “welkom-
terug- toernooitje” te houden.
De	opkomst	was	groot	en	het	was	heel	fijn	om	iedereen	weer	
zo sportief bezig te zien!

Maandag 24 januari is, als laatste, de maandagmiddag aan de 
beurt. 
Neem gerust eens iemand mee naar je speeldag. Iedereen kan 
maximaal 4 weken mee spelen, voordat er beslist moet worden 
of men lid wordt. 
Dinsdag is de volgende persconferentie en laten we hopen, 
dat dan ook de kantine weer open mag!


