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U kunt dit blad ook lezen op onze website:
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Week 30, 22 juli 2013, nummer 2308

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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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)

Secretariaat
Jeugdsecretariaat
HV Quintus
jeugdcommissie@
Postbus 209
hvquintus.nl
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl

Beste Quintusleden/geinteresserden,
HV Quintus doet al jaren aan handbal op het hoogste
niveau. Er wordt ten minste 4 x per week getraind door
de dames- en de herenselectie en de trainingen zijn
intensief. Daarom is er bij elke training een verzorger
of fysiotherapeut aanwezig. Wij willen graag de groep
verzorgers voor het komende seizoen uitbreiden met
één of twee personen. De vraag is of je één avond
(waarschijnlijk de vrijdagavond) beschikbaar kunt zijn
voorafgaande en gedurende de training voor het tapen,
masseren of andere verzorgingswerkzaamheden. Als
je een opleiding in die richting hebt gevolgd is dat mooi
BOUWBEDRIJF meegenomen. Echter, je kunt ook een verkorte opleiding bij Hofland-Van Geest Sportbegeleiding volgen
JONGERIUS
van drie avonden waarin je de basisprincipes van tapen en masseren zowel in theorie als in praktijk worden
Kortom, als je denkt hierin een leuke uitHeulweg 105 – 2295 KDaangeleerd.
Kwintsheul
Tel. 0174 292864 – fax 0174
290123
daging
te zien, dan kun je contact opnemen met Corné
www.bouwbedrijfjongerius.nl
van Geest van Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
Nieuwbouw – Verbouw
– Onderhoud
via 0174-20
00 20.
Wij zijn aangesloten bij BouwGarant

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE

TEL. 0174 - 29 72 79
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL

De Heul
Supermarkt

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
Openingstijden:
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Voor al uw dagelijkse boodschappen
– Brood
– Vleeswaren
– Sigaretten
– Zuivelproducten
Telefoon
(0174) 29 –28Telefoonkaarten
63
– Groente/fruit
Telefax
(0174) 29 34 74
– Tevens zijn wij ov-oplaadpunt
assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

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
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We hebben bij elkaar 4 partijen gespeeld . De dames en
heren achter de computertafel hadden het er maar druk
mee om alles zo goed mogelijk vermeld te krijgen.
En Aad maar schuiven aan het bord zodat iedereen weer
kon zien waar de volgende partij gespeeld moest worden.
Na afloop van het tournooi was er de prijsuitreiking .
De tafel stond goed gevuld met prijzen.
Iedereen ging met een goed gevoel naar huis. (ook diegene zonder prijs).
Na alles weer opgeruimd te hebben (dank voor diegene
die dat gedaan hebben) was er een heerlijk buffet. Er was
ook nog een bruidspaar in ons midden (Aad en Ada Vijverberg) die ons allen op een borrel trakteerden. (nog vele
fijne jaren Aad en Ada).
Het was een geweldige dag. Voor iedereen die zich heeft
ingezet om deze dag maar weer zo gezellig mogelijk te
maken HARTSTIKKE BEDANKT voor al het werk wat jullie eraan gehad hebben Volgend jaar ben ik er in ieder
geval weer bij, en hopelijk vele met mij.

Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
tel 0174-294144
Redactie
Jan de Boer

Beach Jeu de Boules
Wat was het weer bere gezellig en wat zaten de weer goden ons toch mee met het zand tournooi.
Na een lekker kopje koffie gedronken te hebben en wat
bij gekletst heette Sjors ons welkom en werd er gezellig
gestart met het boulen.
Er waren ruim 200 enthousiasten boulers(ters) uit alle
hoeken van en buiten het Westland aanwezig.
Nadat de eerste partij gespeeld was, was er gelegenheid om pauze te nemen en weer even te genieten van
een kopje koffie of wat fris. Iedereen had bonnen gekregen voor wat fris, koffie of zelfs een wijntje ook waren de
broodjes kroket niet vergeten.

Een boulster uit “Het Heultje”.
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