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Sportblad per post ontvangen: maak € 60,- per jaar over op rek.nr. 12.65.04.539
t.n.v. Sportblad Quintus, o.v.v. Quintusblad, naam en adres.
Sportcomplex: Leeuwerik 1, Kwintsheul. Kantine: 0174-294208. Sporthal: 0174-296454.
Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897. Bankrek.: 12.65.04.539
De zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers kunnen hun bardienstrooster inzien op
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/
Inleveren teksten en advertenties: zondag vóór 19.00 uur bij de redactie.
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Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl
Voor uitgebreide versie zie
www.quintus-sportfederatie.nl (Quintusblad)

Jeugdsecretariaat
Annette Lie
Grutto 50,
2295 PV Kwintsheul
Lie58@caiway.nl

EREDIVISIE
Zaterdag 11 mei
20.15 Heren 1		

Verburch Handbaltoernooi
Donderdag 9 mei zullen de volgende scheidsrechters
fluiten op het Verburch Handbaltoernooi:
Mario Verbraeken, Jaap Mol, Jordy de Groot,
Gerda Schoenmaker, Marjan van Kester,
Ilanit v.d. Burg, Julia Bellekom, Richelle Vijftigschild,
Judy de Heij of Daniëlle v.d. Berg en Gyllian Zwirs.
Geweldig dat zoveel scheidsrechters aan de oproep van
Verburch gehoor hebben kunnen geven.
Alle teams en scheidsrechters, een heel fijn toernooi toegewenst!

LIONS

VELDHANDBALCOMPETITIE
Maandag 6 mei ’13
HCJ1 18:00 9095

Hellas HCJ1

Dinsdag 7 mei
HBJ1 19:00 60

Kwieksport HBJ1 Quintus HBJ1

Quintus HCJ1

BERICHT VAN DE LEDENADMINISTRATIE.

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn alweer in volle gang.
Naar aanleiding hiervan willen wij graag bijtijds van je
weten of je wilt gaan handballen of dat je eventueel gaat
stoppen.
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, je zo
snel mogelijk op te geven (dit in verband met de opgave
van het aantal teams voor het komende seizoen). Het Inschrijfformulier is via de site van HV Quintus te benaderen
(http://www.hvquintus.nl/vereniging/lid-worden).

Zaterdag 11 mei	Velddienst spelend team
DDJ3 13:10 9399 Quintus D3
TOGB D2
SR Sabien Roessen & Suzette Teekens beg Daam v. Dijk
HCJ1 14:00 9104 Quintus HC1
HWC HC1
			
SR Tara van Ruijven
DCJ3 14:15 8917 DIOS DC1
Quintus DC3
DCJ4 15:40 9608 Quintus DC4
DIOS DC2
			
SR Joost van Dijk
Zondag 12 mei 	Velddienst spelend team
HAJ1 11:00 1202 Quintus HA1
Hellas HA1
			
SR R. van Dijke
DAJ1 11:00 1306 Atomium’61 1 Quintus DA1
DCJ2 11:00 8913 Gemini DC1
Quintus DC2
GDJ5 11:55 9355 Gemini D2
Quintus D5
DBJ5 12:10 9156 Verburch DB3 Quintus DB5
DBJ3 12:15 8662 Quintus DB3
TOGB DB1
			
SR Kitty van Dijk
DCJ6 12:15 8928 Stompwk’92 1 Quintus DC6
DBJ4 13:15 8589 Quintus DB4
VELO DB4
			
SR Sven Furth
DBJ4A 14:05 9152 Stompwijk`92 Quintus DB6
Maandag 13 mei
HCJ1 18:30 9093

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 juni
a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de ledenadministratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 2295 PC KWINTSHEUL. Dit is ook via de site van Quintus mogelijk, onder
het “lid-worden-formulier” vind je het afmeldingsformulier.
Vragen? Mail dan naar ledenadministratie@hvquintus.nl.
Lintjesregen
Bij de lintjesregen 2013 zijn er een drietal personen onderscheiden, die zich vele jaren als vrijwilliger voor onze
handbalvereniging Quintus hebben ingezet, te weten
Koos van Vree (ex-voorzitter), Frans Zwinkels (oprichter
supportersvereniging Klapper ’81) en Toon Kleijberg (exvoorzitter). We willen Koos, Frans en Toon hierbij namens
onze vereniging nogmaals van harte feliciteren en we hopen dat ze nog vele jaren in gezondheid van hun onderscheiding mogen kunnen genieten.

Hercules HCJ1 Quintus HCJ1

Dinsdag 14 mei	Velddienst spelend team
DDJ2 17:15 9233 Quintus D2
Quintus D4
			
SR Mirjam Koole
DBJ1 19:30 24
Quintus DB2
Snelwiek DB1

NK A-jeugd
Op zaterdag 27 april is de NK A-jeugd gespeeld in Amsterdam. Zoals op de site al te lezen was, heeft dames
A1 o.l.v. Herman Schaap en Lara Plugge daar een 2e
plaats gehaald en de heren A1 o.l.v. Ferry Bakker en Mario Verbraeken er verdienstelijke 6e geworden. Zoals in
het vorige Quintus-blad al vermeld was, waren er ook een
scheidsrechters van Quintus vertegenwoordigd. Ook met
fluiten kun je presteren en door promoties beloond worden voor getoonde ontwikkeling.
Met vier teams op de NK’s en een viertal jonge scheidsrechters toonden we als vereniging aan dat de cultuur
voor een goede talentontwikkeling nog steeds aanwezig
is. Het vraagt wel voortdurende zorg en aandacht van alle

Woensdag 15 mei	Velddienst spelend team.
HAJ1 19:00 1201 Quintus HAJ1 Gemini HAJ1
			
SR den Elzen/den Elzen

WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN
Zondag 12 mei
14:10 uur
Hellas DB1 - Gemini DB1
                     	
SR: D. de Recht
Donderdag 16 mei
20:00 uur
Unitas ‘63 DS1 - ROWAH DS1
		
SR: D. de Recht
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vrijwilligers om dit hoge niveau vast te houden. Iedere
vorm van ondersteuning is daarbij waardevol en gewenst,
zie www.hvquintus.nl.

Klaverjasdrive
Wanneer?
zaterdag 8 juni

Collecte – 2013 Hartstichting
De Hartstichting wil haar collectanten weer bedanken
voor de energie die zij er in hebben gestoken om weer
een mooi bedrag van € 1.917,- op te halen.
De Hartstichting blijft een stichting die afhankelijk is van
de collectes en donateurs, daarom dank aan alle trouwe
gevers en bedrijven hiervoor.
Tevens wil ik iedereen bedanken voor al die jaren van
medewerking hiervoor.
Helaas ga ik er mee stoppen wegens ongemakken en
zijn we al een tijd op zoek naar iemand die de collecteorganisatie op zich wil nemen.
De Hartstichting blijft een onmisbare schakel tegen hart
en vaatziektes, dus voelt U er iets voor om het te organiseren neem dan gerust contact op met 0174-297504.

Waar?
bij kwekerij Barreveld
Hoe laat?
ca. 14.00 - 17.00 uur
Voor wie?
iedereen!!
wie organiseerd het?
de handbal damesselectie

Alvast dank, Piet de Bruijn.
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WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren:
Susan v.d. Wansem
susan@vdwansem.nl
A:
Freek Batist
06-41536877
B:
Petra Gram
06-23957834
C:
Ron v.d. Merwe
06-11245493
D:
vacant
E:
Patrick Mansveld
06-13776695
F en MP:
Karin Grootscholten 06-19034755
Dames:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
Scheidsrechters- Carla Kester
coördinator:
quintusscheidsrechters@gmail.com

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

Kopij:

Lia Stijger
0174-622822
liastijger@hetnet.nl
Materiaal:
Leon Grootscholten
06-28330351
Kledingcoörd.: John Nieuwmans
06-55388247
Site:
www.quintus-voetbal.nl

Vanuit de Kantinecommissie - mei 2013

Zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers
zie bardienstrooster http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

Op dit moment beschikken wij over een groot aantal enthousiaste vaste kantinemedewerkers, het “Team Barbezetting”. Zij worden bijgestaan door ingeroosterde teams
van de handbal en voetbal. Al deze vrijwilligers voorzien
u graag van een drankje en/of hapje als u de kantine bezoekt.
Deze enthousiaste groep barmedewerkers vervult voor
ons een zeer waardevolle rol. Het is erg belangrijk dat de
organisatie van de kantine goed verloopt, want voor de
financiering van de nieuwbouw van de kleedkamers en later de sporthal zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk
van de kantine-opbrengsten.
Naast deze grote groep, die zich al inzet voor de kantine,
zoeken we nog 20 mensen om het Team Barbezetting uit
te breiden. Vooral op zaterdag en zondag lopen wij nog
tegen een aantal knelpunten aan. Wij streven naar een
rooster waarbij u maximaal eens per 4 weken voor 3 uur
ingeroosterd wordt. Vanzelfsprekend mag u zelf aangeven of de zaterdag of zondag uw voorkeur heeft, welke
“shift” en met wie u uw 3-urige dienst wilt draaien.

Pasfoto’s
Zouden de volgende personen z.s.m. een pasfoto met
achterop hun naam af willen geven in de bestuurskamer
of aan de Hooghe Beer 14, te Kwintsheul?
Naam

Geb.datum

Berg, Twan van de

Geb.
Naam
datum
15-06-1992 Sarigül, Murat

Holsteijn, Léon van

15-02-1992 Sibbald, Juliette

17-07-1997

12-11-1997

Holsteyn, Mark van

08-02-1992 Stijger, Marcel

12-04-1997

Haas, Dylan de

22-01-1992 Vis, Dion

29-07-1997

Schie, Frank van

04-01-1992 Vollebregt, Toni

10-11-1997

Zwinkels, Dirk

28-10-1992 Boogaard, Levi v.d.

19-07-2002
12-12-2002

Barendse, Sven

14-01-1997 Kamp, R.P.

Duijvestijn, Rob

11-12-1997 Knaap, M.P. v.d.

01-03-2002

Pan, Xiao Guang

20-08-2002

Kester, Bart van

29-10-1997 Kouwenhoven,
R.M.
28-09-1997 Vijverberg, Maxim

12-03-2002

Kortekaas, Ian

11-09-1997 Zeijl, Thijs van

22-08-2002
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Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Onze leden waken over de
veiligheid in het dorp.
Stuur een mail naar
frits.berendse@gmail.com
en geef je ook op!
Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

Telefoon
(0174) 29 28 63
Telefax
(0174) 29 34 74
assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

9DQ0HWHUHQ
3HUVRQHQYHUYRHU

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer

Dorpskade 79
2291 HP Wateringen
Tel:
0174-292377
Fax: 0174-387927

E-mail:
bontehaas@hetnet.nl
www.bontehaas.com

Ons eetcafé is zeven dagen
per week geopend.
De keuken is dagelijks geopend
Julianastraat 1AA
tot 21.30 uur.
2291 TP Wateringen
info@vanmeteren.net

Telefoon: 0174-29 32 89 Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl

www.vanmeteren.net

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw

Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89 Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl

• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie

Ons eetcafé is zeven dagen
per week geopend.
De keuken is dagelijks geopend
tot 21.30 uur.

Eekhout
Bouw

Dorpskade 79
2291 HP Wateringen
Tel:
0174-292377
Fax: 0174-387927

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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E-mail:
bontehaas@hetnet.nl
www.bontehaas.com

D
22
Te
Fa

U kunt hierbij kiezen voor: van 8.30 tot 11.30, van 11.30
tot 14.30 of van 14.30 tot 17.30. Indien u vaker wilt dan
1 x per 4 weken, ook dan horen we dat graag. Voor de
zaterdagavonden, waar regelmatig de handbaltalenten in
actie komen, kunt u zich ook aanmelden. Wellicht bent u
dan ook bereid tot sluitingstijd de kantinedienst op u te
nemen?
Voor zowel de maandag- dinsdag- als woensdagavond
kunnen we ook nog wat extra ondersteuning gebruiken.
Op maandag en dinsdag draait de barbezetting van
19.00-21.30 én van 21.30 tot 23.30.
Op de woensdagavond zien wij de bar graag geopend
van 19.00 tot 21.45.

PROGRAMMA JEUGD

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)
Zaterdag 11 mei 2013

116452 14:30 Quintus A2
- RKDEO A2
181744 12:30 Naaldwijk MA1
- Quintus MA1
172574 12:45 Quintus B2
- GDA B3
150792 11:30 VOC C5
- Quintus C1
116493 10:45 Quintus C2
- RKDEO C8
116427 11:00 Quintus C3
- Westlandia C6
116499 10:00 Quintus D1
- Naaldwijk D1
177931 09:00 GDA D3
- Quintus D2
157881 09:30 Honselersdijk E3
- Quintus E2
132248 10:00 SVH E5
- Quintus E3
116435 09:30 Quintus E4
- Naaldwijk E4
132285 09:00 SVH F1
- Quintus F1
127616 08:30 FC ‘s-Gravenz. F7
- Quintus F2
116559 08:30 Quintus F3
- Naaldwijk F3
116568 08:30 Quintus F4
- Sportcl. Monster F6
Dienst: Anita Enthoven (ochtend) en Robert Jan van Beek
(middag)

We hopen dat u zich geroepen voelt om ons team te versterken.
U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij
René van Kester (afdeling handbal): 06-10629767,
rene@kesterkw.nl
Angela Reitsma (afdeling voetbal): 06-10619151,
reitsma@kabelfoon.nl
In de kantine vindt u ook een “meetlat” waar u zich aan
kunt melden, vergeet u dan niet dit telefonisch of per
email te bevestigen bij René of Angela?
EEN NIEUWE ACCOMMODATIE DOOR UW BIJDRAGE!

Woensdag 22 mei 2013
116513

Zaterdag 11 mei 2013

3263
12:00 Quintus 2
- MSV ‘71 4
16303
13:30 Honselersdijk 6
- Quintus 3
24822
12:30 Vitesse Delft 6
- Quintus 4
24033
14:30 Quintus 5
- HVC’10 7
Dienst: Anita Enthoven (ochtend) en Robert Jan van Beek
(middag)

18:30

MSV ‘71 6

Zaterdag 25 mei 2013

184735
15:15
VELO 1
Dienst: Angela Reitsma (middag)

- VVK E1

132303
09:00 SVH F3
- Quintus F2
westl.
08:30 Quintus MP
- HVC’10 MP
Dienst: Marco Oosterwijk (ochtend) en Angela Reitsma
(middag)

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

19322

Quintus E1

Zaterdag 25 mei 2013

PROGRAMMA senioren

Maandag 13 mei 2013

18:00

Uitslagen
Woensdag 1 mei 2013

comp. FC ‘s-Gravenz. C6

Zaterdag 4 mei 2013

comp.
comp.
comp.
comp.
comp.

- Quintus 5

KMD B2
FC ‘s-Gravenz. D4
Maasdijk E2
VELO E9
DVO ‘32 1

- Quintus C2

2-1

-

1-6
2-2
8-7
12-4
2-2

Quintus B2
Quintus D2
Quintus E2
Quintus E3
Quintus 1

- Quintus 3
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CLUBTOERNOOI
Op 24 mei is het laatste toernooi van dit seizoen
Het wordt een mix toernooi, Geef je op met of zonder
partner en ga er maar vanuit, dat de toernooicommissie
er een hele leuke indeling van gaat maken met, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau, leuke partijen.
Er zijn een aantal leden, die in de wandelgangen tegen
mij hebben gezegd of ze wel of niet mee doen. Ik kan dat
allemaal niet onthouden. Als je mee wilt doen met dit MIX
toernooi of als je verhinderd bent, stuur dan even een
mailtje naar: jt.keehnen@kabelfoon.nl
Anneke Keehnen

Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

2 belangrijke datums

Zet ze in je telefoon of schrijf deze dagen in je agenda!
24 mei clubtoernooi gemengd dubbel
1 juni slotavond.
Meer hierover in de INFO, die iedereen binnenkort ontvangt of de komende weken in het Quintusblaadje en natuurlijk kunt u ook alles nalezen op onze eigen website
www.quintus-badminton.nl!
De toernooicommissie

Mannen- en Vrouwencompetitie
Vrijdag 10 mei om 19.45 uur
BC Quintus H1		
- LUSV H1
BC Quintis H2		
- USSR H2
5

JEUGDCOMPETITIE

Woensdag 15 mei om 19.00 uur Onder Voorbehoud
BC Quintus V1		
- ABC Swindregt V1

Uitslagen:
Kjoebie 3
Kjoebie 4

NIEUWE JEUGDVOORZITTER
Het bestuur is ontzettend blij, dat het, na lang zoeken,
toch gelukt is om een nieuwe jeugdvoorzitter te vinden!
Zijn naam is DANNY RADDER!
Danny is bepaald geen onbekende bij Quintus, maar we
willen hem graag nader bij alle leden introduceren.
Al 15 jaar is hij actief badmintonlid. Hij heeft al de nodige
ervaring opgedaan in de jeugdcommissie en de kampcommissie. Hij is begeleider van een jeugdteam en geeft
op de vrijdagavond, samen met Marco, training aan de
selectie.
Een aantal keren is hij door diverse mensen benaderd
voor deze functie. Na rijp beraad heeft Danny besloten
deze functie op zich te nemen. Zijn filosofie is: “de jeugd
heeft de toekomst”
Hij is al begonnen om zijn eerste doel door te voeren en
dat is de jeugdcommissie uit te breiden met meer vrijwilligers met een Quintus hart en hart voor de jeugd. Zodat
alle activiteiten en bezigheden in een heel badminton jaar
op en top verlopen. Te denken valt aan: Jeugdcompetitie,
zaterdagochtend, woensdagavond en vrijdagavond training, toernooien, deeldiploma’s, jeugdkamp, jeugduitjes,
dagje vissen, clubtoernooi, feestavond, etc. etc.
Danny staat open voor vragen, opmerkingen etc.
Welkom en veel succes!
Het bestuur

- Velo 3 		 3 – 5
- BC Vlist 1 		 6 – 2

PROGRAMMA
Wedstrijden zaterdag 11 mei
aanvang 8: 45uur
Kjoebie 2
- Boomgaardshoek 2
Kjoebie 3
- BC Astrix 1
Kjoebie 4
- Sluyk Lekkerkerk 6
Wedstrijden zondag 12 mei
aanvang 10:00uur
BC Hillegom 3 - Kjoebie 1
aanvang 12:00uu
Conquesto 7
- Kjoebie 5
Veel plezier weer met de wedstrijden! Voor de teams die
vrij zijn zaterdagochtend is er
gewoon training. Maar let wel,
beide trainingsgroepen starten dan weer om 8:45uur!!!
Grtz, Mike

Agenda
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Secretariaat
Wouter Loots
Wilgenhove 36
2295 RB Kwintsheul
Tel. 0174-295436
www.pijlslagquintus.nl

ALV PQ, ALV Vollier, ALV PQV Pijl
Kwintsheul
Solutions
17-05-2013 Kennismakingstoernooi PQV Pijl Solutions De Lier
Pijl Solutions Straten en Bedrijventoernooi
24-05-2013
Naaldwijk
in De Pijl

14-05-2013

Update Pijlsolutions stratentoernooi 2013.
Nog een paar weken en dan is het 24 mei. De dag van
het Pijlsolutions stratentoernooi. We hebben inmiddels al
een aantal aanmeldingen binnen, van zowel bedrijven-,
familie-, als recreantenteams, maar er kunnen best nog
een paar teams bij. Dus; als je je team nog niet hebt opgegeven, of je zoekt nog snel wat mensen bij elkaar, geef
je opgave dan snel door aan één van ons, via wilfred.
zeeuw@kpnplanet.nl of via d.c.vangeest@caiway.nl.
Zoals je inmiddels wel weet, bestaan de teams uit tenminste twee dames, spelen we op recreantenhoogte met
recreantenregels. De kosten zijn € 20,== per team, maar
daar ben je wel een hele avond voor onder de pannen (
vanaf 19.00uur), met een hoop gezelligheid op de koop
toe.
Dus: 24 mei, vanaf 19.00uur in sporthal de Pijl.
Be there.

Zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers
zie bardienstrooster http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/
Algemene Ledenvergaderingen op di 14 mei 2013
Op dinsdag 14 mei 2013 om 20:00 uur houdt Volleybal
Vereniging Pijlslag Quintus een Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Grote Kantine bij Quintus. In deze ALV
zal het seizoen 2012 – 2013 vervroegd worden afgesloten
en zal er worden gestemd over de fusie met Vollier.
Tegelijkertijd houdt volleybalvereniging Vollier een Algemene Ledenvergadering in de Kleine Kantine bij Quintus
om haar seizoen af te sluiten en te stemmen over de fusie.
Als beide verenigingen de fusie goedkeuren houden wij
vervolgens om 21:00 uur de eerste Algemene Ledenvergadering van de Volleybal Vereniging PQV Pijl Solutions
in de Grote Kantine bij Quintus. In deze vergadering zal
het nieuwe bestuur worden benoemd en zal de begroting
inclusief voorstel voor de contributies voor het seizoen
2013 – 2014 worden behandeld.
De uitnodigingen met de agenda’s voor de ALV’s zullen
de komende week worden verstuurd.

De toernooicie, Wilfred, Rick en Dick
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Een aantal deelnemers heeft door gegeven verhinderd te
zijn. Onderstaande wedstrijden worden daarom op een
andere dag gespeeld. De eerstgenoemde speler neemt
contact op met zijn/haar tegenstander om de wedstrijd
te plannen. De uitslag graag mailen naar tvqtoernooi@
gmail.com, deze moet uiterlijk vrijdag 24 mei binnen
zijn.

Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl
Ledenadministratie
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

Berry Jansen
Geert Broch
Laurens Vis
Astrid Vis
Yvonne vd Arend
Femke Dekkers
Jorien Koning
Melanie vd Wetering

3e speeldag piramidecompetitie 2013
Zondag 5 mei was de derde speeldag van de piramidecompetitie 2013. In de ochtend waren er veel afmeldingen
helaas. Daar in tegen was de middag goed gevuld en met
een lekker zonnetje goed toeven in de uithoek. Hierbij de
uitslagen van de wedstrijden die wel gespeeld zijn.
tijd
10.00 Luzia ten Westenend
_ Carla Disseldorp
10.00 Irmgard Bomers
_ Gon Zwirs
10.00 Ellen Mol
_ Kim Bruggeling
10.00 Astrid Rieswijk
_ Marjolein Reith
10.45 Theo Rieswijk
_ Peter Meint Heida
11.00 Cies Duijndam
_ Bram van Zeijl
11.00
_
11.00 Arjen van Laarhoven
_ Daan Bos
11.30 Bart de Groot
_ Remi Broch
11.30 Loek Broch
_ Edwin van Koppen
_ Damon van der Stap
12.00 Barry Jansen
12.00 Marjan van Kester
_ Mariska Boerma
12.30 Willem Torn
_ Richard Moerman
12.30 Dennis Duijvestijn
_ Jordy van Schie
13.00 Dave de Recht
_ Kees Grimbergen
13.00
_
13.30 Rob Roessingh v Iterson _ Robbin Jansen
13.30 Nicolet Broch
_ Anneke Faber
14.00 Bas Bruijn
_ Mart van Zeijl
14.00 Daniël Spaans
_ Arno v Steekelenburg
14.30 Tessa Gardien
_ Esmee Krijgsman
De
Heul
Openingstijden:
14.30 Annelies v Heijningen
_ Charlotte Vergouwen
08.00
Supermarkt
15.00
Dide van Adrichemma t/m_ zaLia
Kester- 20.00 uur
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30

uitslag
0-2
Verzet
Verzet
Verzet
Verzet
Verzet

Verzet
2-0
2-1
Verzet
2-1
0-2
Verzet

“Samen sterk voor muziek en kerk”
Zaterdag avond 5 oktober zal voor de 7e maal een kerkenveiling worden gehouden in Kwintsheul.
De opbrengst van deze veiling zal in zijn totaliteit ten
goede komen aan de Andreas-parochie en de muziekvereniging St. Gregorius.
Met elkaar zullen wij trachten om er een spetterende
en muzikale avond van te maken. De avond zal plaatsvinden in de aula van de basisschool “de Andreashof”.
Naast de veiling kunt u een optreden verwachten van
de muziekvereniging, het smartlappenkoor de Waterlanders en een muzikale verrassing.
Voor deze avond roepen wij u hulp in. Heeft u een leuk
idee om een kavel aan te bieden meld u zich dan aan
via onze website of neemt u telefonisch contact op
met onderstaan nummer. Alle kavels zullen vermeldt
worden op de website: www.kerkenveilingkwintsheul.nl

_ dagelijkse
Koen van Zeijl
Verzet
Voor al uw
boodschappen
Ron van den Berg – Brood_ André van
Meurs
2-0
– Vleeswaren
Erika Jongerius – Sigaretten
_ Samantha
van
Schie
2-0
– Zuivelproducten
Jan Hofland
_ Roy Jansen
0-2
– Groente/fruit
– Telefoonkaarten
Corné Duijvestijn – Tevens
_ zijn
Bart
Bakker
1-2
wijdeov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt

_
_
_

Gerard Koop
Rik van Adrichem

Johan Enthoven
Hans Bal
Freek Batist
Marja v Leeuwen
Corien de Bruin
Miranda v Meurs
An Dekkers
Carola de Bakker

2-1
Verzet
Verzet
2-0
2-0
0-2
Verzet
Verzet

Bas Otten

Marco van Schie
Jimmy Broch

_
_
_
_
_
_
_
_

2-1
2-0

Openingstijden:
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
Voor al uw dagelijkse boodschappen
– Brood
– Vleeswaren
– Sigaretten
– Zuivelproducten
– Groente/fruit – Telefoonkaarten
– Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

André van Meurs tel. 0174-297706
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