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U kunt dit blad ook lezen op onze website:
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Week 22, 27 mei 2013, nummer 2300

IN

handbal
voetbal
badminton
volleybal
gymnastiek
tennis
jeu de boules

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

VELDHANDBALCOMPETITIE	

Zondag 2 juni Velddienst spelend team
DBJ6 10:00 8598 Quintus DB6 Verburch 2
			
Kees Jansen ?
DBJ4 11:00 8478 Quintus DB4 VELO DC1
			
Peet Zwinkels
E1
11:05 9474 EHC E1
Quintus E1
DAJ1 11:50 1333 VELO DA2
Quintus DA1
DBJ3 12:15 8592 Westlandia 2 Quintus DB3
DCJ6 12:35 8927 Gemini DC3 Quintus DC6
DDJ3 12:45 9328 VELO E1
Quintus D3
DCJ2 13:30 8912 Westlandia 1 Quintus DC2
DBJ5 15:10 9155 Foreholte 2
Quintus DB5
DCJ3 15:15 8916 VELO DC2
Quintus DC3

Ruud Adema Bokaal.
Komende week staan er 2 teams in de halve finale van
de RAB. Beide teams spelen thuis. Heel veel succes
toegewenst!
Dinsdag 28 mei
DBJ 19.30 DBJ06 Quintus DBJ Velo DBJ
Woensdag 29 mei
DCJ 19.15 DCJ10 Quintus DCJ Velo DCJ
Vrijdag 31 mei Velddienst spelend team.
DCJ4 19.30 9613 Quintus DC4 Foreholte 2
			
Tara van Ruijven

WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN
Maandag 27 mei
19:00 uur       	 WPK/Westlandia DA1 - HWC DA1
 			
SR: J. de Groot

Zaterdag 1 juni Velddienst spelend team
DCJ6 11:30 9545 Quintus D1
Westlandia 6
			
Yvonne Warmerdam
GDJ5 11:40 9644 DIOS D2
Quintus D5
DDJ2 12:20 9308 Quintus D2
Stompw’92 1
			
Elly de Vette
DDJ4 13:10 9331 Quintus D4
Verburch D2
Mandy Treffers en Camilla Vijverberg bgl Ron Gra
HCJ 1 14:00 9187 Quintus HC1 Ventura GC1
			
Lars Jansen en Gylian Zwirs
DCJ5 14:50 8967 Quintus DC5 Wings DC1
			
Mirjam Koole
DCJ7 15:40 9003 Quintus DC7 Oliveo DC3
			
Lisa Bellekom en Cindy Olierhoek

Klaverjas 8 juni 2013
13.30 ontvangst 14.00 uur starten tot + 18.00 uur
(men kan blijven hangen voor een hapje en drankje)
Prijs: € 15,- per koppel
Locatie: Zwethlaan 1a te Honselersdijk
Aanmelden bij: marjolein018@hotmail.com
b.steekelenburg@live.nl
Tel: 06- 30304618 (mob. Marjolein)
Hoofdprijs: (groentekist + VVV- bon twv € 50,-

Zet alvast in je agenda:
Maandag 24 juni Algemene Ledenvergadering
1

vo
e
tb
a
l

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

Pasfoto’s
Op onze site staat een bijgewerkte lijst van mensen die
nog een pasfoto moeten inleveren. Voor al deze mensen
geldt: een pasfoto met achterop je naam af geven aan de
Hooghe Beer 14, te Kwintsheul.
Zonder pasfoto kunnen wij geen spelerspas laten maken
en zonder spelerspas kun je niet aan wedstrijden deelnemen.

De oranjeloop komt er weer aan!
NIFE is de nieuwe hoofdsponsor van de jaarlijkse Oranjeloop, welke dit jaar op vrijdag 21 juni zal worden gehouden. De oranjeloop is weer voor jong en oud.
Het (jeugd)programma van de Nife Oranjeloop ziet er als
volgt uit:
19.00 uur – 1.1 km 0 t/m 8 jaar
19.15 uur – 2,2 km 9 t/m 12 jaar en 13 t/m 15 jaar
19.45 uur – 5,0 km 16 jaar en ouder
19.45 uur – 10 km 16 jaar en ouder.
Inschrijven in de tent aan de Kievit of via de website van
Olympus’70 (www.olympus70.nl)
Misschien een leuk idee om het voetbalseizoen af te sluiten met een actieve happening? We zien uw deelname
graag tegemoet!

PROGRAMMA SENIOREN

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)
Zaterdag 1 juni 2013
184735
13:00
VELO 1

- Quintus 3

PROGRAMMA JEUGD

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)
Zaterdag 1 juni 2013
toernooi
09:00
Quintus MP - bij Quintus
eindtoernooi Westlandse competitie Mini Pupillen
(einde ca. 12:00 uur)

Bericht van de ledenadministratie
De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn alweer in
volle gang, daarom willen we weten hoeveel teams we in
kunnen schrijven, dus graag nu aan- of afmelden voor komend seizoen.
Leden die volgend seizoen stoppen met voetballen dienen zich vóór 31 mei af te melden, dit kan door een mail
te sturen naar ivanschie@tomselect.nl.
Bij afmelden na deze datum brengen we € 35,- kosten in
rekening.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een inschrijfformulier te downloaden vanaf de Quintus-site onder het
kopje Algemeen. Het ingevulde formulier (bij voorkeur
met de machtiging) kan samen met een pasfoto en het inschrijfgeld gezonden worden de ledenadministratie, t.a.v.
Ingrid van Schie, Hooghe Beer 14, 2295 MX Kwintsheul.

Uitslagen
Woensdag 22 mei 2013
comp.		
Quintus E1

- VVK E1

Zaterdag 25 mei 2013
comp.		
SVH F3		
nacomp.
Quintus 1		

- Quintus F2 4-3
- RAS 1
3-1

Voor al uw fietsplezier, voor groot en klein
moet u bij Boutkan tweewielers zijn

Boutkan tweewielers
Kerkstraat 2-4 2295 LG Kwintsheul
Tel. 0174 292394

Nu ook uw adres voor het laten maken van uw sleutels. Ook hebben wij een groot assortiment gloeilampen.
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De toernooicommissie
Anneke Keehnen
Rob Borst
Peter van Kester
Stefan Vellekoop
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Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

Eindtoernooi vrijdag avond
Als afsluiting voor de vrijdag avond was er een mix-toernooitje georganiseerd. Omdat de jeugd ook op de vrijdag
avond training hadden en het voor hun ook een afsluiting
was, mochten zij ook meedoen. Er was bedacht dat de
jeugd dan een koppel vormde met een senior.
Er waren te weinig meisjes, dus er was ook mannen dubbel poule. Verder zat iedereen in een mix poule van 4 of
5, dus kon iedereen sowieso 3 of 4 wedstrijden spelen.
De winnaars natuurlijk meer. De winnaars van de poules
moesten tegen elkaar. Er waren 4 poules, dus 4 winnaars,
dus 2 wedstrijden.
De halve finales waren erg spannend! Het was Kevin en ik
tegen Sander en Erik. Na spannende rally’s etc. wonnen
Kevin en ik net aan. De andere halve finale was ook erg
spannend. Marlène en Nick tegen Sanne en Michael Vellekoop. Na wat ‘bam’ geroep van de zijkant en een leuke,
spannende wedstrijd, waren de winnaars bekend: Sanne
en Michael.
Toen kwam de finale!!! Kevin en ik tegen Sanne en Michael. Het was een erg leuke wedstrijd en volgens mij ook
zelfs nog een 3-setter! na een hele spannende wedstrijd
die vol aandacht werd bekeken en die nog rond 12 uur ’s
avonds werd gespeeld waren de winnaars… Kevin en ik!
Ik had echt nooit gedacht dat ik met Kevin zou winnen. De
hele avond was heel gezellig en ik heb in die ene avond
veel geleerd.
Carly van Marrewijk

LAATSTE SPPELAVOND VRIJDAG
Is op 31 mei! Kom allemaal nog een keer en laten we er
een gezellige speelavond van maken!
SLOTTOERNOOI
Afgelopen vrijdag was het slottoernooi van dit seizoen.
42 leden hadden zich opgegeven voor dit toernooi en er
zijn in totaal 37 wedstrijden gespeeld.
Iedereen had zich individueel opgegeven en de toernooicommissie heeft samen met Marco Eijgermans hier een
leuke indeling van gemaakt.
Er was een poule met recreanten mix. Elk koppel speelde
in deze poule 4 wedstrijden. Omdat er op de vrijdag veel
meer heren zijn, dan dames, was er ook een aparte poule
voor heren. Zij speelden allemaal 3 wedstrijden.
12 leden van de jeugdselectie deden mee. Zij waren gekoppeld aan competitiespelers van team 1 en 2.
Dit leverde hele verrassende combinaties op en er werden hele spannende wedstrijden gespeeld met de nodige
3-setters. De winnaar van poule 1 speelde in de halve
finale tegen de winnaar van poule 2 en de winnaar van
poule 3 speelde tegen de beste 2e. Hier moest even flink
gerekend worden, want Paul en Annemiek waren 2e geworden in hun poule, maar Sanne en Michael waren ook
2e geworden. Na alle winst- en verliespunten bij elkaar
opgeteld te hebben, bleek uiteindelijk, dat Sanne en Michael het minste aantal tegenpunten hadden. Zij speelden de finale tegen Kevin en Carly.
Dit werd een leuke wedstrijd met veel publiek. Kevin en
Carly wonnen de 1e set. In de 2e set ging het tot 14 – 14
heel gelijk op, maar uiteindelijk werd het 21 – 14 voor Kevin en Carly.

BARBECUE
Zaterdag 1 juni is de slotavond van de badminton van seizoen 2012 – 2013.
Dit seizoen wordt afgesloten met een barbecue. We mogen ook dit jaar weer gebruik maken van de mooie ruimte
bij onze sponsor. V&R techniek, waarvoor dank! Voor alle
duidelijkheid is deze avond voor ALLE LEDEN van badminton Quintus, dus ook voor de leden van de maandag,
de zaterdag en de woensdag! Kosten tussen de € 10,-en de € 15,--, afhankelijk van het aantal deelnemers.
In verband met de inkoop opgeven voor vrijdag 31 mei.
jt.keehnen@kabelfoon.nl of 06-18093184
Anneke Keehnen

Gezien het late tijdstip werd de prijsuitreiking direct na afloop in de zaal gedaan.
Alle winnaars gingen met een mooie bon naar huis.

RECREANTENCOMPETITIE

HERENDUBBEL
1e plaats
Edwin Albers / Aad Buitelaar
2e plaats
Paul Vijverberg / Anneke Keehnen
MIX C
1e plaats
2e plaats

Wedstrijd donderdag 30 mei
BC Mix VD 3		
- BC Quintus VD1

Mannen- en VROUWENCOMPETITIE

Joke van Leeuwen / Johan van Leeuwen
Eddie Wempe / Dukky Schreiber

Uitslagen
BC Quintus V1		
BC QUINTUS H1
BC Quintus H2		
Ritte?Spijkenissse V1
Veglor H1		

POULEWEDSTRIJDEN
1e plaats
2e plaats

Kevin v.d. Meer / Carly v. Marrewijk
Michael Vellekoop / Sanne Kleiweg

De toernooicommissie bedankt Marco voor de ondersteuning, Danny voor de hulp achter de wedstrijdtafel en
Willeke en Eddie voor de bardienst. Het was nog tot laat
erg gezellig aan de bar!

- ABC Swindregt		
- LUSV H1		 8 – 0
- USSR H2		 2 – 6
- BC Quintus V1		
- BC Quintus H2		

Programma
Woensdag 29 mei om 19.00 uur
BC Maassluis H1		
3

3–5
7–1
8–0

- BC Quintus H1

Vrijdag 31 mei om 19.45 uur
BC Quintus V1		
- BC Randstad V1
BC Quintus H1		
- Erasmus H1
BC Quintus H2		
- EVBC-Vlietwijk H1

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
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turnen over de plank en kwam tegen de pegases terecht.
Dat was even schrikken, maar gelukkig durfde ze toch nog
haar wedstrijdsprongen te maken! En Allysha d’r sprong
ging ook erg mooi, ondanks dat ze haar rug blesseerde
tijdens het inturnen. Het volgende toestel was vloer. Het
inturnen verliep goed en zo ook de wedstrijdoefeningen.
Sophie maakte een mooie losse radslag en Allysha turnde voor het eerst een wissel-spagaat sprong die super
ging. Door naar balk. Bij inturnen vielen de meiden er nog
erg vaak af maar geluk was dit bij de wedstrijdoefeningen bijna niet het geval. Alleen Mirte en Sophie hebben
de balk 1 keer voortijdig verlaten. Kim turnde een nette
oefening en Milou heeft er weer keihard voor gevochten
om er op te blijven met de koprol en dit lukte. Toen was
het wachten op de prijsuitreiking.. Zouden ze bij de beste
3 zitten? En jawel hoor het hoogst haalbare is gelukt: een
1e plaats voor Quintus!! Meiden jullie hebben laten zien
dat jullie karakter hebben. Doorgaan als er pijntjes zijn of
je ergens angstig voor bent!! En het resultaat was er. Jullie werden gewoon 1e!! Gefeliciteerd met jullie plek in de
finale meiden!!
Cindy, Sandra, Jeanette

Secretariaat
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@hotmail.com
tel 0174290870
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com
Redactie
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl

Verslag

Zaterdag 25 mei vond de laatste van de 3 Tucowedstrijden voor poule 4 (3e divisie onderbouw) plaats in Den
Haag. Voor Quintus kwamen in aktie Sophie vd Ark, Nikki
van Dijk, Charelle Neijts en Tessa Paalvast. Lisa Krul van
Donar maakt ons team compleet. Vooraf was al bekend
dat we ons hebben geplaatst voor de finale van 8 juni in
Amsterdam, ongeacht de uitslag van deze wedstrijd. Maar
natuurlijk wilden we weer voor de 1e plaats gaan. We startten op Vloer. Lisa zette hier de hoogste score op Vloer van
de dag neer, een mooie 12.30pt. Door naar Balk, ook hier
werd netjes geturnd, slechts 2 turnsters hadden een val.
Toch vielen de cijfers, met name van Sophie en Lisa, erg
tegen. Navraag bij de jury leerden ons dat beide meiden
vergeten zijn enkele pasjes op de tenen te maken voor
de afsprong en dan wordt er 2 punten afgetrokken van de
eindscore. Charelle daarentegen had de hoogste score
van de dag op dit toestel, een 11.35pt. Op naar Brug. De
eerste 4 meiden turnden een goede oefening. Tessa vond
de brugligger erg glad en durfde daardoor geen zolendraai te maken. Jammer, maar volgende keer beter. Als
laatste stond Sprong op het programma. Gelukkig lieten
alle meiden hier weer goede sprongen zien en op dit
toestel haalde Nikki de hoogste score van de dag, een
13.45pt. De einduitslag liet zien dat alle teams erg dicht
op elkaar geëindigd zijn. Op de 3e plaats Quintus/Donar
met 179.350, op de 2e plaats Velocitas/Dos met 181.550
en op de 1e plaats Mobilee/Tumo met 182.350. Zou je de
verloren 4 punten op Balk optellen bij de eindscore van
Quintus/Donar, zouden we 1e geworden zijn. Het belooft
dus een spannende finale te worden op 8 juni. Meiden,
alvast gefeliciteerd met deze finaleplaats.

Districtwedstrijd 4e divisie Jeugd niveau 7 te Amsterdam

Op zaterdagochtend 25 mei mocht Dagmar Davids zich
van haar beste kant laten zien tijdens de districtwedstrijd
in Amsterdam. Ze begon haar wedstrijd op sprong. Deze
ging super! Ze maakte 2 mooie overslagen: 10,666. Door
naar brug. Tijdens het inturnen kwamen we er achter dat
de brug toch wel erg glad was. Gelukkig had Dagmar haar
plantenspuit weer mee genomen, dus we konden de brug
zo prepareren dat die helemaal goed was. Haar wedstrijdoefening verliep goed. De kip werd gehaald en de horizontale opzwaai was zelfs boven horizontaal. Ook de streksalto halve draai ging goed: 10,600. Door naar balk. Het
inturnen verliep goed, haar wedstrijdoefening helaas wat
minder. Ze begon heel strak maar bij haar streksprongsisonne was er helaas een wiebel en viel Dagmar er af.
Helaas gebeurde dit ook nog met de radslag: 8,966. Door
naar vloer. Daar hadden we afgesproken om nog even
te gaan knallen. En dat deed ze! Een erg mooie arabierflikflak-salto als opening was een goed begin van haar oefening. De sprongen gingen goed en ook de laatste serie:
11,066. Toen was het wachten op de prijsuitreiking. Van
de 36 turnsters is Dagmar 16e geworden met een totaal
van 41,298. Dagmar: je hebt het super gedaan! Helemaal
als we er bij stilstaan dat je 2 weken geleden nog op krukken liep door een blessure aan je enkel. Je hebt het beste
er uit gehaald en ik ben trots op je!

Op dezelfde dag op dezelfde plaats had ook poule 3(5e
divisie bovenbouw) de laatste TUCO wedstrijd. Dit team
bestaat uit alleen maar meiden van Quintus. Kim v.d.
Valk, Stella v.d. Ende, Mirte Oosterwijk, Milou Klunder,
Sophie v. Dijk en Allysha van Dijk. Voor dit team was het
deze wedstrijd nodig om minimaal 3e te worden om zich
te plaatsten voor de Finale. De meiden mochten beginnen op brug. Het ging hier allemaal voorspoedig. Stella en
Milou haalde gelukkig hun ophurken en maakte daardoor
een heel mooie oefening. Het tweede toestel was sprong.
Hier werd ook netjes gesprongen. Sophie schoot met in-

Groetjes Cindy
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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 5 juli 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

tijd						
Ron van den Berg
_
Roy Jansen
_
Johan Enthoven
_
Astrid Vis
_
Yvonne vd Arend
_
Lia Kester
_
Jorien Koning
_
Melanie vd Wetering _
Annelies v Heijningen _
Dave de Recht
_
Bart de Bakker
_
Loek Broch
_
Arjen van Laarhoven _
Dennis Duijvestijn
_
Mart van Zeijl
_

4e speeldag piramidecompetitie 2013
Zondag 2 juni is de vierde speeldag van de piramidecompetitie 2013. De tijden in het speelschema hieronder zijn
richttijden. We verwachten je wel op de aangegeven tijd
op Quintus. Mocht je onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met je tegenstander en met
Femke Dekkers: 0644480495.
tijd						
10.00
10.00
10.30
10.30
11.00
11.00
11.30
11.30
12.00
12.00
12.30
12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.00
14.30
14.30
15.00

uitslag

Laurens Vis
_ Cies Duijndam
Corien de Bruin
_ Marjan van Kester
Irmgard Bomers
_ Luzia ten Westenend
Gon Zwirs
_ An Dekkers
Theo Rieswijk
_ Arno van Steekelenburg
Samantha van Schie _ Ellen Mol
Charlotte Vergouwen _ Erika Jongerius
Tessa Gardien
_ Astrid Rieswijk
Kees Grimbergen
_ Remi Broch
Geert Broch
_ Jimmy Broch
Marjolein Reith
_ Mariska Boerma
Gerard Koop
_ Jordy van Schie
Willem Torn
_ Rob Roessingh v Iterson
Marja van Leeuwen _ Carola de Bakker
Richard Moerman
_ Robbin Jansen
Bram van Zeijl
_ Barry Jansen
TEL. 0174
29 72Krijgsman
79
Kim Bruggeling
_ Esmee
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL
Daniël Spaans
_ Marco van Schie
Daan Bos
_ Bas Bruijn
Bas Otten
_ Freek Batist
Jan Hofland
_ Corné Duijvestijn

De Heul
Supermarkt

Berry Jansen
Hans Bal
Damon van der Stap
Femke Dekkers
Dide van Adrichem
Miranda van Meurs
Nicolet Broch
Carla Disseldorp
Anneke Faber
Koen van Zeijl
André van Meurs
Bart de Groot
Edwin van Koppen
Rik van Adrichem
Peter Meint Heida

uitslag

Veel plezier met jullie Wedstrijden!

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE

BOUWBEDRIJF

JONGERIUS
Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174 292864 – fax 0174 290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl

Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij BouwGarant

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

De Heul
Supermarkt

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

Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

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

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING
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