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Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
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OMNI-vereniging
Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436
e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

OMNI

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

Activiteitenkalender
Datum

Vereniging/org.

Activiteit

handbal

ouder /kind toernooi

28 juni 2015

gymnastiek

10 juli 2015

wielrenen

4 juli 2015

17 juli 2015

26 juli tot 2 aug 2015
1 augustus 2015
17 oktober 2015
24 oktober 2015

7 november 2015

17,18 en 19 december
2 janauri 2016

16 januari 2016
3 april 2016
3 april 2016

demo / gymnastiek gala
hard fietsen

jeu de boules

zand toernooi

kermis wateringen

wagens op parkeer terein

Varend Corso

Varend Corso in Kwintsheul

VetHeuls

Herfst feestavond Jeugd

Quintus Leeft

Ouderejongeren feestavond

gymnastiek

onderlingen wedstrijden

Quintus Leeft

Evenement

voetbal

oliebollentoernooi

volleybal

volleybaltoernooi

wielrennen

ronde van de glazen stad

wielrennen

ronde van de glazen stad

Quintus Sportblad vanaf 1 juli 2015 alleen nog digitaal
Vanaf 1 juli 2015 stoppen wij met de verspreiding
van de papieren versie van het Quintus Sportblad.
De oplage is gestadig terug gelopen en de leeftijd
van de drukploeg en de apparatuur is gestadig opgelopen en daarom gaan wij nu uitsluitend digitaal.
Het laatste Quintus Sportblad op papier komt uit op
29 juni 2015.
Daarna wordt uitsluitend de digitale versie verspreid

door de verenigingen en is deze ook te vinden op
onze website: http://www.quintus-omni.nl onder het
hoofdje Quintusblad.
Wilt u het Quintus Sportblad per e-mail ontvangen?
Stuur dan een e-mail met het onderwerp “Quintusblad per e-mail” naar secretaris@quintus-omni.nl.
U ontvangt dan het Quintus Sportblad elke week
gratis per e-mail.

St. Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie

Stichting Beheer en
Exploitatie Sportaccommodatie Quintus

Contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

kantine

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454

Barcommissie
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

Tel. 0174-294208

Stichting Beheer en
Exploitatie Sportaccommodatie Quintus

e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl

Bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

http://www.sportaccommodatiequintus.nl
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sponsorroeitocht

kom jij aanmoedigen?

iedereen is welkom

voor een hapje & drankje
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vragen over de historie van onze vereniging aan bod zullen komen. Teams voor de quiz (max. zes personen per
team) kunnen van tevoren of ter plaatse geformeerd worden, zorg er gewoon voor dat je op tijd aanwezig bent als
je mee wilt doen.
Na afloop van de quiz zullen de DJ’s Ruud de Niet en Peet
de Haas de feeststemming nog verder verhogen met hun
muzikale bijdrage.
Op deze feestavond worden alle drankjes tegen het gereduceerde tarief van € 1,- verkocht, en de laatste ronde
wordt om 00.30 uur geserveerd. Gelieve je aan te melden door te mailen naar tvq30jaar@hotmail.com . Je hoeft
geen quizteam op te geven, we willen alleen graag weten
of je komt.
Wij hopen uiteraard op een geweldige opkomst, dan maken we er met zijn allen een gedenkwaardige avond van!

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

Uitnodiging feestavond vrijdag 26 juni: TVQ
30 jaar
In 2015 bestaat Tennisvereniging Quintus alweer 30 jaar
en dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het
bestuur nodigt alle leden daarom uit voor een feestelijke
avond op vrijdag 26 juni.
Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom in de kantine van TVQ, waar men verwelkomd zal worden met koffie/thee en een lekkernij. Vervolgens zal er om 20.15 uur
een pubquiz worden georganiseerd, waarbij ook enkele

Het bestuur

badminton
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Secretaris Quintus Badminton
Marlène de Vreede
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl

Vrijdagavond
Vrijdag 26 juni is er ter afsluiting van het seizoen een PUB
–QUIZ. Jullie hebben hier allemaal een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. Momenteel hebben rond de 25
leden zich opgegeven. Wil je ook nog komen? Gezellig,
doen! Laat het even weten aan Marlou of aan Anneke.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Of je komt vrijdag gewoon binnen wandelen, kan natuurlijk ook.
De kleine kantine is open vanaf 20.00 uur en de PUBQUIZ begint rond 21.00 uur.
Tot vrijdag!
Marlougardien@gmail.com of jt.keehnen@kabelfoon.nl
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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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