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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

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
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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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Van het bestuur
Op de maandagmiddag wordt elke week door een trouwe 
groep	spelers	heerlijk	gespeeld.	Natuurlijk	tussendoor	koffie-
drinken met elkaar en bijpraten. Er zijn een paar nieuwe leden 
op deze 55+ groep.
Welkom bij Badminton Quintus!

Ook bij de woensdagmorgengroep zijn al geruime tijd een 
paar nieuwe leden, we hopen dat zij zich snel thuis voelen.
Woensdag 30 maart is er een onderling toernooi, loterij en 
deze	ochtend	 zal	worden	afgesloten	met	een	 lekkere	 koffie-
tafel!

Wat betreft de competitie, de laatste wedstrijden worden ge-
speeld. De competitiespelers zijn blij, dat de wedstrijden uit-
eindelijk toch allemaal gespeeld konden worden! 

Van de vrijdagavondleden weten dat er een aantal van hen 
geblesseerd zijn, o.a. twee leden met zweepslag. We hopen 
dat ze weer snel kunnen spelen. Graag doen we een oproep 
aan alle vrijdagavondleden om weer gezellig te komen spelen. 
De vast kern mist jullie!!

Bij de jeugdafdeling op de zaterdagmorgen is de competitie 
weer begonnen (zie het eerste verslag hieronder). Sommige 
jeugdleden hebben voorgaande jaren al ervaring opgedaan, 
voor anderen is dit een hele nieuwe ervaring! Lijkt het je leuk 
om een jeugdteam te begeleiden bij de wedstrijden, neem 
dan contact op met Marije, 
jeugdvoorzitter@quintus-badminton.nl

We wensen de leden die geblesseerd zijn of ziek zijn veel be-
terschap toe.
Ken je iemand in de buurt of een familielid, die ook graag wil 
sporten, altijd welkom bij Badminton Quintus! Iedereen kan 
een aantal weken gratis meespelen alvorens te beslissen of 
men lid wil worden.

Veel badmintonplezier allemaal,
Kevin, Sander, Marije en Anneke

JEUGD
Afgelopen zaterdag was het zover, voor sommige de eerste 
competitie wedstrijd ooit! We gingen op bezoek bij Delft, en 
maakten er een spannende wedstrijd van! 
We begonnen met de dubbels van Tessa T/Kyra en Tessa B/
Luna, die werden allebei gewonnen, ondanks 1 driesetter. 
Daarna kwamen de singles, waarin Tessa en Tessa er beide een 
driesetter van maakten! Maar ook die gewonnen. De single 
van Kyra ging helaas verloren, maar dat mocht de pret niet 
drukken, want na de laatste dubbels gewonnen te hebben 
(weer 1 driesetter) eindigde de wedstrijd in 7-1 voor Quintus! 
Goed gespeeld dames! 

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

BINGO!
Vrijdagavond 1 april (geen grap) is er de jaarlijkse bingo. De 
opbrengst is voor het jeugdkamp dus zet deze datum in je 
agenda!!

BEDRIJVENTOURNOOI 
Het is al weer 2 jaar geleden, dat het laatste bedrijventoernooi 
bij Badminton Quintus was.
Wie vindt het leuk om te helpen dit te organiseren? 

Landskampioenschap Badminton
Misschien leuk om eens te kijken bij wedstrijden op topniveau 
en dicht in de buurt.
Sportcampus Zuiderpark vormt op zaterdag 26 maart het 
strijdtoneel	voor	de	finale	play-off	Eredivisie.	Op	die	dag	wordt	
duidelijk welke club zich tot de landskampioen van het seizoen 
2021/2022 kroont. Koop nu je tickets met korting!

Wil je zeker zijn van een mooie plek tijdens de apotheose van 
de	Eredivisie?	Koop	dan	nu	jouw	ticket(s)	voor	de	finale	voor	
zondag 20 maart 2022. Tot deze datum geldt er namelijk een 
‘early-bird’ korting van maar liefst 25%. Tickets kosten tot deze 
datum 7,50 euro, maar vanaf 20 maart 10 euro. Goed om te 
weten is dat de ticketverkoop volledig online plaatsvindt. Er is 
dus geen kassaverkoop aan de deur.
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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: Joyce van Schie, Poortweide 2, 2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176  –  secretariaat@pqv-volleybal.nl  –  www.pqv-volleybal.nlVOLLEYBAL{


