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Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
Inleveren teksten en advertenties:
zondag vóór 19.00 uur bij de redactie.
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OMNI-vereniging
Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

OMNI

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.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

Activiteitenkalender
Datum

Vereniging/org.

Activiteit

17 juni 2016

Oranjecomité

39e Verkade-Klimaat Oranjeloop

8 juni 2016

Avond4daagse

10 t/m 16 juli 2016

15 oktober 2016

24-26 maart 2017

Sportkamp

VetHeuls

VetHeuls

Wandelvierdaagse start Quintus

Sportkamp Quintus

Feestavond

Leeuwerik

Wanssum

Quintus hal

VetHeuls en Qlympics

Persbericht:

Kleine kantine

Quintus complex

18:00 uur
18:00 uur
21:30 uur

twee zeilwedstrijden gevaren tegen de andere deelnemende teams. Zeilervaring is hierbij niet vereist. De dag
wordt afgesloten met een captains dinner in het botenhuis
van Scouting Kwintsheul.
De opbrengst van de Westlander Business Trophy is volledig bestemd voor Scouting Kwintsheul. Scouting Kwintsheul is een vereniging waarbij ongeveer 120 jeugdleden
actief zijn en wordt volledig draaiende gehouden door
vrijwilligers.
Inmiddels hebben al diverse teams zich aangemeld. Er
zijn nog maar enkele plekken beschikbaar.
Meer informatie over het evenement is te vinden via www.
westlanderbusinesstrophy.nl. Tevens kan contact opgenomen worden met de organisatie van de Westlander
Business Trophy via wbt@scouting-kwintsheul.nl.

Nog enkele plaatsen vrij voor deelnemers Westlander Business Trophy 2016
Op zaterdag 4 juni 2016 wordt voor de 14e keer de Westlander Business Trophy georganiseerd. De Westlander
Business Trophy is een zeilevenement voor bedrijven en
vriendengroepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van authentieke, ruim 100 jaar oude zeilschepen. Deze schepen,
zogenaamde Westlanders, zijn oorspronkelijk gebruikt in
de regio voor het transport van tuinbouwproducten en
worden tegenwoordig gebruikt als pleziervaartuig.
Deelnemers aan de Westlander Business Trophy zijn verzekerd van een gezellige, actieve en volledig verzorgde
dag op en rond het water. Ieder team bestaat uit ca. 8 personen. Onder leiding van een ervaren schipper worden

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

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

Tel. 0174-294208

Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

Bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl
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handbal
Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
Jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@hvquintus.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

VELDHANDBALCOMPETITIE		

De stukken zijn digitaal vanaf medio juni op te vragen bij secretaris@hvquintus.nl

Zaterdag 4 juni
11:50 Hercules D1
Quintus D3
13:00 Oliveo D2
Quintus D2
14:00 Quintus F3
VELO F5
14:50 Quintus F2
Hellas F1
15:40 Quintus E2
VELO E2
Melissa Pijl / Melissa Radder

rolstoelhandbalverslag
Beste lezers,
Afgelopen zondag 22 Mei zijn we met twee teams van
5 spelers naar de Paragames in Schijndel geweest. De
wekker moest vroeg gezet worden, want we verzamelden
al om kwart voor 8. Dat was natuurlijk voor niemand een
probleem, want iedereen had er zin in! Gelukkig was het
allemaal binnen, want over het weer was niet echt te spreken.

Zondag 5 juni
9:30
Quintus E4
Northa E1
Joey Kooij / Sander Bellekom
10:25 Quintus E1
ODIS E2
Thessa Jansen / Rhode Uitbroek
10:35 Hellas DB1
Quintus DB2
10:55 ROAC D1
Quintus D4
10:55 Stompw ‘92 E1 Quintus E3
11:00 ODIS DC1
Quintus DC4
11:20 Quintus D6
VELO D6
Sabine Vollebregt
12:10 Quintus DC1
DIOS DC1
13:00 EHC HC1
Quintus/DIOS HC1
13:00 Westlandia DB1 Quintus DB1
13:10 EHC DC1
Quintus DC2
13:15 Quintus DA1
VELO DA1
14:30 Quintus DC3
Hellas DC2

Nadat we alle rolstoelen hadden uitgeladen, gingen we
het veld verkennen. We speelden tijdens de toernooitjes
niet op een groot veld, maar op 1/3 van het veld en ook
de doeltjes waren een stuk kleiner. Dit was even wennen,
maar het was zeker een goede oefening. Op de andere
twee veldjes werd er rolstoelbasketbal gespeeld.
In totaal speelde we 6 wedstrijdjes van 15 minuten. Wij als
Quintus waren met twee teams.
De wedstrijdjes werden in teams van 3 en een keeper gespeeld. Quintus heeft het zeker goed gedaan. Er is duidelijk te zien, doordat we veel trainen er vooruit gang in het
spel zit. Maar het belangrijkste is dat er een goed teamverband is. Er wordt echt met plezier gespeeld en dit is
zeker terug te zien op het veld.

Vooraankondiging Algemene Leden
Vergadering HV Quintus

Na wat losse onderdelen en wat mensen die uit de rolstoel zijn gevallen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Wij als team van de rolstoel handbal zijn trots op de
prestaties die wij hebben geleverd. Een zeker verdiende
3e plaats en een welverdiende 1e plaats. Op naar het volgende toernooi!

Maandag 20 juni 2016
Aanvang 20.00 uur
Quintuscomplex, Van der Knaap Corner (1e verdieping)
Corner open vanaf 19.30 uur
Een hartelijk welkom aan alle leden!

Cynthia.

De voorzitter, Eric van Steekelenburg

voetbal

_
Materiaal:
Kledingcoörd.:

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren:
Susan v.d. Wansem
email: susan@vdwansem.nl
A:
Freek Batist
06-41536877
B:
Berry Jansen
06-12319640
C:
Ron v.d. Merwe
06-11245493
D:
Michel Tetteroo
06-40214780
email: bowsermike@live.nl
E:
Patrick Mansveld
06-13776695
F en MP:
Dave Hendriks
06-51704411
email: davenadi@xs4all.nl
Dames:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman
06-13630863
quintusscheidsrechters@gmail.com
coördinator:

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

Tim de Kok
Koen van Zeijl
VACANT

06-42747752
06-47500623

Voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl
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badminton
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EINDE SEIZOEN
Het seizoen 2015 – 2016 zit er bijna op.
De training van de woensdagavond is al gestopt.
De woensdagmorgendames spelen nog 1 en 15 juni.
15 juni is ter compensatie voor Koningsdag. 8 juni is een
uitstapje.
De maandagmiddag spelers stoppen 6 juni en hebben
nog een gezamenlijk etentje.
De vrijdagavondspelers hadden de laatste speelavond op 3 juni, maar er zijn voldoende spelers, die
door willen spelen. Op 10, 17 en 24 juni kan er in 1/3
hal gespeeld worden. De kosten bedragen € 4,00 per
persoon per avond. De hal is open vanaf 20.30 uur
De jeugd van de zaterdagmorgen hoort van hun jeugdvoorzitter, Danny Radder, wanneer hun laatste speelochtend is

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

HERENCOMPETITIE
BC Quintus M1 - Randstad
7–1
Sorry heren, dat het vorige week verkeerd vermeld stond.
JEUGDKAMP
In het weekend van 17, 18 en 19 juni is het jaarlijkse
jeugdkamp.
WESTLANDTOERNOOI
Helaas gaat het Westlandtoernooi, dat gespeeld zou worden op 4 en 5 juni niet door. Er waren te weinig inschrijvingen

volleybal

{

Tip: noteer de datum alvast in je agenda.

Secretariaat
Joyce van Schie
Poortweide 2
2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

Agenda
02-06-2016
21-06-2016
11-08-2016

Opening volleybalseizoen 2016-2017
Zaterdag 24 september starten de eerste thuiswedstrijden van het seizoen 20162017 in sportcentrum SC Vreeloo. De opening van het volleybalseizoen zal in het
teken staan van “Samen Spelen, Samen
Bouwen aan een vereniging”.

22-08-2016
08-09-2016
10-09-2016
24-09-2016

Sportmarathon in Sportcentrum
Vreeloo
Bestuursvergadering Sportcentrum
De Pijl, 19:30 uur
Beachvolleybaltoernooi De Bradelier
Start trainingen seizoen 2016-2017
Algemene Ledenvergadering, Eekhouthal,
Westlandcup sporthal Verburgh
Start competities seizoen
2016/2017 in Sportcentrum Vreeloo

De Lier
Naaldwijk
De Lier
Kwintsheul
Poeldijk
De Lier

Nog steeds Tellers en scheidsrechters gezocht
Hallo allemaal, we zijn als club nog steeds op zoek naar
tellers en scheidsrechters om het volleyballen te begeleiden bij de sportmarathon in De Lier. Bij deze sportmarathon spelen families, straten, hokken of andere vriendengroepen in diverse sporten tegen elkaar.
Dit jaar wordt er op donderdag 2 juni 2016 gevolleybald in
SC Vreeloo in De Lier.

Zaterdag zullen ‘s middags vanaf 12.00 uur door de vier
jeugdteams de eerste volleybalwedstrijden worden gespeeld, achtereenvolgend door de senioren- en recreantenteams. Een sterk punt van onze vereniging is dat ’s
middags het complete volleybalaanbod van de jeugd, senioren tot recreatief volleybal in de verschillende klassen
in de sporthal is te zien.
Rond een uur of 18:00 na de volleybalwedstrijden willen
we je graag verwelkomen met een borrel en een hapje,
om deze dag op een sportieve manier met ons te vieren
en af te sluiten. Wie onze PQV volleybalvereniging een
warm hart toewenst is bij deze afterparty aanwezig.

Deze sportmarathon wordt gespeeld op 2 en 3 juni aanstaande. En er wordt gevolleybald op donderdag 2 juni
vanaf 19:00 uur. En je raad het al we zoeken voor de volleybal nog steeds tellers en scheidsrechters. We spelen
op 2 velden dus is het wel handig om met een aardige
groep vrijwilligers aanwezig te zijn.
Dus mocht je zin hebben om te helpen met het begeleiden van het volleyballen, wat we natuurlijk allemaal hopen, laat het weten en meld je aan bij mij via het e-mail
adres jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl

Het belooft een leuke, gezellige middag te worden en we
zien je dus ook graag op zaterdag 24 september. Voor het
organiseren zoeken wij nog een aantal vrijwilligers die
zich eenmalig willen inspannen. Opgeven kan bij wedstrijdzaken@PQV-volleybal.nl
Groeten,
Activiteitencommissie PQV
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Hier wordt overigens volgens de normale spelregels gevolleybald.
Alleen voetfouten moeten streng worden afgefloten voor
de veiligheid van de spelers natuurlijk.

wedstrijden op 2 velden. (de team opgaves/publicaties
etc. wordt allemaal door de Bradelier organisatie verzorgd).
Dus een beperkt aantal uurtjes, maar wel midden in de
schoolvakantie. Wie/welk team zou ons hiermee willen
helpen??

Groeten,
Willem van Vliet

Ik hoor het graag. Alvast bedankt.

PQV Beachvolleybal toernooi
Wie van de dames en herenteams heeft zin, tijd en gezelligheid om vrijdag 17 juni met ons mee te ballen tijdens
het PQV indoor beachvolleybaltoernooi bij La Playa in
Rijswijk.
Tot op heden hebben zich zo’n 9 heren aangemeld. Dat
is nog wat weinig om door te laten. Het gaat door bij 16
aanmeldingen. Dus geef je op, uiterlijk woensdag 1 juni
aanstaande door te mailen naar ronald.vanrooijen@hotmail.com !!

Jacqueline de Gelder
Mob +31 646 260 851
E-mail JdeGelder@Kabelfoon.net

Het programma op
vrijdag 17 juni 2016:
18.00 - 19.00 uur
Ontvangst met een
drankje en satébuffet

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw

19.00 - 22.00 uur
Volleybaltoernooi

• Bedrijfsruimten

22.00 - 23.00 uur
Opfrissen en borrel met evt. warm bittergarnituur

• Verbouw/renovatie

Kosten: ongeveer 30 euro p.p.
Laten we het seizoen gezellig afsluiten.
Ronald van Rooijen

Eekhout

Beachvolley Bradelier 11 augustus 2016
In de Lierse feestweek is op donderdag 11 augustus het
traditionele beachvolley toernooi.
PQV is in de gelegenheid om een centje te verdienen
door te helpen met de organisatie en de dames, die het
de voorgaande jaren hebben gedaan zoeken opvolging.
Voor zover ik geïnformeerd ben, gaat het om het in elkaar
draaien van een wedstrijdschema en het fluiten van de

Bouw

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740

Lierweg 105, De Lier
Hollewatering 13, Kwintsheul
delentekriebelwebshop.nl
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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

clubkampioenschappen 2016

Wanneer?		
Voor wie?		
Hoe duur? 		
Aanmelden?

woensdag 8 t/m zaterdag 18 juni
Alle leden vanaf 16 jaar
€5,Ga naar: www.toernooi.nl
en zoek op: enkel en mix 2016

Uiterste inschrijfdatum:
maandag 30-05-2016
Finaledag op zaterdagmiddag 18 juni
(in verband met de Westlandse Cross)

Voor meer informatie en inschrijven www.quintus-tennis.nl

gymnastiek
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Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
Redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

jeudeboules
Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
tel 0174-294144
Voor nieuws verwijzen we u naar de
website www.quintus-jeudeboules.nl
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