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U kunt dit blad ook lezen op onze website:
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Week 27, 1 juli 2013, nummer 2305

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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Fax:

0174-387927

www.bontehaas.com

h

Ons eetcafé is zeven dagen
per week geopend.
De keuken is dagelijks geopend
Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
tot 21.30 uur.
glbroch@kabelfoon.nl
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Secretariaat
Jeugdsecretariaat
HV Quintus
jeugdcommissie@
Postbus 209
hvquintus.nl
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl

Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl
Voor uitgebreide versie zie
www.quintus-sportfederatie.nl (Quintusblad)

attentie ! ! attentie ! !
In verband met de vakantieperiode
van de verenigingen van Quintus
OMNI Sport en de weinige kopij dat deze
weken binnen komt, hebben wij besloten
het blad enige weken (8 juli - 15 juli - 22 juli 29 juli - 5 augustus, dus 5 weken) NIET in de
papieren versie uit te laten komen.
De digitale versie zal wel nog
gemaakt worden.
Wilt u hier rekening mee houden met het
inzenden van uw programma.
Het belangrijke nieuws voor uw vereniging
kunt u gewoon doormailen zoals u gewend
bent aan Marga. Dan komt uw bericht wel op
de SITE onder het kopje Quintusblad.
www.quintus-omni.nl
Dus u kunt het gewoon doormailen.

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

Prettige vakantie allemaal!
De drukkers van uw Sportblad.

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

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

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
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• Bedrijfsruimten

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer

• Verbouw/renovatie

Eekhout
Bouw

info@vanmeteren.net

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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www.vanmeteren.net
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Agenda
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Secretariaat
Wouter Loots
Wilgenhove 36
2295 RB Kwintsheul
Tel. 0174-295436
www.pijlslagquintus.nl

Kwintsheul

26-08-2013 Bestuursvergadering 19:30 uur

Naaldwijk

02-09-2013 Aanvang trainingen seizoen 2013-2014
07-09-2013 Westlandcuptoernooi in de Verburchhal
Poeldijk
09-09-2013 Volleybalinstuif mini’s, Windroos,
Naaldwijk
18:00 uur
11-09-2013 Volleybalinstuif mini’s, SC Vreeloo,
De Lier
18:00 uur
16-09-2013 Start competitie seizoen 2013-2014
18-01-2014 Recreanten Nieuwjaarstoernooi 19:00 uur Kwintsheul

Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront.
Nieuw wedstrijdshirt en pasmomenten!
Nu de fusie rond is en PQV pijl solution een feit is, wordt er
hard gewerkt aan nieuwe wedstrijd shirts. Zoals in de ALV
besproken hebben Nathalie en Ik (Linda) ondersteund
door Richard, Geoffrey en uiteraard het bestuur, de eer
om deze uit te zoeken. Iets wat in het korte tijdsbestek nog
een hele klus is, maar wij hopen een heel eind te zijn voor
de start van het nieuwe seizoen! Komende week zullen
wij nog wat knopen moeten doorhakken en zullen er nog
onderhandelingen plaatsvinden en daarna hopen wij jullie
meer te kunnen vertellen. Als we shirts gaan bestellen willen wij natuurlijk wel de goede maat voor een ieder hebben. Daarom hebben we alvast 2 data voor pasmomenten geprikt: namelijk woensdag 3 juli en donderdag 4
juli. De vraag of jullie één van deze twee avonden vast
een plekje vrij willen houden in de agenda. Meer informatieDe
volgt
via de mail, dus
houdt deze goed in de gaten.
Heul
Openingstijden:
Alvast bedankt
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
Supermarkt namens
de Kledingcommissie, Linda

Teamindeling seizoen 2013-2014
De voorlopige teamindelingen en de voorlopige trainingsindeling zijn in te zien via de website in de laatste Nieuwsflits van PQV, nummer 44 d.d. 01-07-2013.
Veel belangstelling voor instuiftraining
voor nieuwe mini’s
Op 10 juni organiseerde PQV Pijl solutions een instuiftraining voor kinderen van groep 5, 6 en 7 van de basisschool.
Op veel scholen in Naaldwijk en Honselersdijk waren de
kinderen uitgenodigd via een flyer. Er kwamen 13 kinderen op af, 10 meisjes en 3 jongens, die meededen met de
training van Sabine en haar assistent Wilfred.
Onder andere Britt, de dochter van H2-kampioen Erik
Wessels en Rory, de dochter van Claudia Gerritse (recreant in Naaldwijk).
Dat zien we graag, een nieuwe generatie!
De kinderen wilden de week erna meteen nog een keer
komen en ook op 17 juni waren er 11. Weer drie jongens,
maar nu had Wouter zijn vriend Duuk meegenomen.

Voor al uw dagelijkse boodschappen
Ik zie de zon: zullen we beachvolleyballen?
– Brood
– Vleeswaren
De echte doorzetters zijn al een paar keer geweest, maar
Sigaretten
Zuivelproducten
nu de zon zich eindelijk– laat
zien, heb jij– ook
geen excuus
– Groente/fruit op– het
Telefoonkaarten
meer! Kom je ook beachvolleyballen
strand achter
de molen in Monster? – Tevens zijn wij ov-oplaadpunt
Morgenavond 1 juli en elke maandag, ongeveer om half 8.

Op maandag 2 september 18.00 uur is Naaldwijk in de
Windroos de eerste training van het nieuwe seizoen. De
week erna komt er een nieuwe instuif-traning. Dan zitten
de kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Dat zal zijn in Naaldwijk op maandag 9 september en in De Lier op woensdag
11 september, beide vanaf 18.00 uur. In de Lier zal Willem
van Vliet hiervoor de flyers verspreiden.

Aad Bes, Ard van Marrewijk, Wilfred de Zeeuw

De Heul
Supermarkt

19-06-2013 Bestuursvergadering 20:00 uur

Wilfred de Zeeuw, Sabine Kleijweg, Willem van Vliet

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

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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Haagse Bosan Cup
Afgelopen weekend deden veel van de meiden van Quintus mee aan de Haagse Bosan Cup. Dit leuke toernooi is
de laatste turnwedstrijd van het seizoen, waar de meiden
per toestel en allround strijden om medailles.
Het was een succesvol weekend met heel veel medailles
en fantastische resultaten, die helaas niet altijd voldoende
waren voor een medaille maar zeker noemenswaardig!!
Hieronder het overzicht van de resultaten:
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Secretariaat
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@hotmail.com
tel 0174290870
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com
Redactie
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl
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Naam

Marit Nederpelt
Julia v.d. Voort
Dewi Boeters

Niveau
Instap D2

Sprong
12,50 (6e)

Brug
11,85

Balk
11,90

Vloer
10,05 (6e)

Instap D2

11,675

10,25

10,75

7,50

Instap D2

11,70

10,75

10,85

8,45

Totaal

46,30 (8e vd 26 dln)

41,75 (20e vd 26 dln)
40,175 (23e vd 26 dln)

Sophie v.d. Ark
Nikki van Dijk
Charelle Neijts
Tessa Paalvast
Naomi Eijgermans
Eva v.d. Valk
Julia Zuurendonk
Sophie v. Dijk
Mirte Oosterwijk
Milou Klunder
Stella v.d. Ende
Lois v. Adrichem
Allysha v. Dijk
Britt Alleblas
Dana v. Kesteren
Maudi Verbeek

3e div. P1 8
3e div. P2 7
3e div. P2 7
3e div. P2 7
Voorinstap D2
5e div. P1 10
5e div. P1 10
5e div. jeu 8
5e div. jeu 8
5e div. jeu 8
5e div. jeu 8
3e div jeu 6
5e div. jun 7
4e div. P1 9
4e div. P2 8
Instap D1
Instap D1

10,65
13,75 (3e)
13,20
13125,00
11,875
12,45 (6e)
11,95
10,20
9,65
9,30
9,00
11,05
11,20 (3e)
13,30 (8e)
13,05 (7e)
13,05
13,65 (2e)

12,30
12,90 (5e)
12,35 (8e)
8,90
11,10
12250,00
13,00 (3e)
11,30 (3e)
8,40
10,75
9,70
6,30
12,00 (1e)
13,05 (3e)
12,85 (8e)
13,70
14,00

10,85
12,30 (5e)
12,40 (4e)
9,25
11,55 (9e)
12,05 (5e)
8,65
11,45 (3e)
11,35 (5e)
9,15
10,70
11,45 (1e)
10,90 (1e)
7,70
8,30
11,10
12,50

10,70
12,35
12,40 (6e)
12,45 (5e)
8,00
9,35
10,30
11,45 (3e)
11,45 (3e)
11,55 (2e)
10,95
11,55 (6e)
10,10
10,00
12,30 (4e)
9,05
11,8 (2e)

44,50 (19e vd 23 dln)
51,30 (5e vd 14 dln)
50,35 (6e vd 14 dln)

Dagmar Davids

4e div. Jeu 7

11,00

10,25

10,90

10,75 (2e)

41,60 (2e vd 36 dln)

Maéva Alfred

Aantal medailles per onderdeel
Totaal medailles
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18!!

4

3

4

43,725 (13e vd 14 dln)
42.525 (18e vd 29 dln)
46,10 (6e vd 15 dln)
43,90 (11e vd 15 dln)
44,40 (2e vd 40 dln)
40,85 (15e vd 40 dln)
40,75 (16e vd 40 dln)
40,35 (20e vd 40 dln)
40,35 (20e vd 37 dln)
44,20 (1e vd 22 dln)
44,05 (16e vd 24 dln)
46,50 (11e vd 13 dln)
46,90 (19e vd 46 dln)
51,95 (2e vd 46 dln)
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Meiden wat hebben we met zijn allen toch weer een fantastisch resultaat neergezet. Wij zijn trots op jullie.

meedoen weten al hoe laat ze aanwezig moeten zijn, dus
wees op tijd. ( half uur voor aanvang.)

Groeten van alle Leiding,
Linda, Shanna, Jeanette, Cindy en Sandra

Naast de wedstrijden zijn er ook nog een aantal groepen
die tijdens hun lesuren een demo/voorstelling willen verzorgen, hartstikke leuk allemaal. Zo kunnen de kinderen
toch nog een keer laten zien, wat ze allemaal hebben geleerd. Kinderen die hieraan meedoen zijn hiervan al op de
hoogte.

Springwedstrijden.
Aanstaande zaterdag doen onze turnmeiden nog mee
met de springwedstrijden in Naaldwijk. Sporthal de Pijl
om precies te zijn. Zowel in de ochtend als in de middag
zijn ze op verschillende onderdelen bezig. Degene die

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

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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