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Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
Inleveren teksten en advertenties:
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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

24-26 maart 2017

VetHeuls

VetHeuls en Qlympics

15 oktober 2016

VetHeuls

Feestavond

Quintus hal

Quintus complex

21:30 uur

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

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie

Eekhout
Bouw

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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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

EREDIVISIE

15:05
15:55

Zaterdag 3 september
20.15 Heren 1

Sasja

Zondag 4 september
13.00 Borhave

Dames 1

ODIS D1
Quintus D2
Quintus D5
Saturnus Leiden D1
Tessa Jansen/Rhode Uittenbroek

Zondag 4 september
10:45 WHC D1
10:50 Quintus D3
Lois Strik
11:45 Quintus DC1
Peet Zwinkels
11:50 Gemini E1
12:40 WHC DC1
12:50 Quintus/DIOS 1
Lars Jansen
13:20 Westlandia DB3
13:20 Oliveo HA1
14:00 Quintus DB1
Aad van Dijk
14:20 Olympia’72 1
15:10 Quintus DB3
Joost van Dijk

VELDHANDBALCOMPETITIE		
Zaterdag 3 september
11:45 Quintus F1
VELO F3
12:20 Oliveo D3
Quintus D4
12:30 Verburch F2
Quintus F2
12:40 Quintus E3
HVV ‘70 E1
Melissa Pijl/Melissa Radder
13:45 Quintus E2
EHC E1
Nicky de Bakker/Ivana Barendse
14:00 Oliveo HC1
Quintus/DIOS HC1
14:50 Quintus E4
ODIS E3
Jessica Bruggeling/Sharon

Quintus D1
ODIS D2
Gemini DC1
Quintus E1
Quintus DC2
Hellas HB1
Quintus DB2
Quintus/DIOS HA1
Verburch DB1
Quintus DC3
Verburch DB2

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

badminton
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Dus neem je vriend(in) mee, haal je buren over, overtuig je
(klein) kinderen, dat badminton echt een hele leuke sport
is, die op elk niveau beoefend kan worden. Er zijn voor
deze mensen leenrackets aanwezig.

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

Wel lekker komen badmintonnen, maar liever niet gebonden zijn? Wij bieden ook een strippenkaart aan, op deze
manier kan je voor €30,- 6 keer komen spelen. Per persoon worden maximaal 2 strippenkaarten in een seizoen
verstrekt. Na het proberen de smaak te pakken? Iedereen
die dit seizoen lid wordt ontvangt een gratis racket!

SEPTEMBER BADMINTONMAAND
Badminton Quintus is op zoek naar nieuwe leden. Op
alle speeldagen zijn nieuwe leden van harte welkom.DE
HELE MAAND SEPTEMBER kunnen mensen GRATIS
komen spelen om daarna te beslissen of ze lid worden.
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volleybal
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• Om extra inkomsten de kunnen genereren is het bestuur voor de sponsor/PR-commissie op zoek naar versterking van minimaal één, liefst enkele, persoon. Ben
jij die persoon, of ken je iemand die geschikt is, laat het
dan weten aan een van de bestuursleden.
• Ook de opvolger van Margriet als bestuurslid Technische Zaken is nog niet rond. Ook hiervoor geldt ben jij
die persoon, of ken je iemand die geschikt is, laat het
dan weten aan een van de bestuursleden.
• De samenwerking met Monza voor een gezamenlijk Dames 3 zijn nog niet afgerond.
• Op het allerlaatste moment heeft een Meisjes-A lid
haar lidmaatschap opgezegd. Dit betekent dat PQV één
meisjes A-team zal moeten terugtrekken uit de competitie. Hierdoor ontstaat er wel een heel erg groot meisjesA team. Gekeken zal worden of enkele meisjes kunnen
invallen bij de senioren.
• Aan de Westland-cup doen vanuit PQV drie jeugdteams
en herenteam mee.
• Het bestuur heeft het idee opgevat om het seizoen te
beginnen 1met een thuiswedstrijd voor alle teams op
dezelfde dag. Daarom is ervoor gekozen om eenmalig
op een zaterdag (24 september) thuiswedstrijden in te
plannen. De activiteitencommissie is druk bezig met de
voorbereidingen.

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

Rectificatie trainingstijden
De recreanten in De Lier hebben vanaf 20:00 uur de zaal
in plaats van 21:30 uur.
De trainingstijd van Heren 5 moet zijn van 21:00 - 22:30
uur op woensdag.
Willem van Vliet
Wie gaat Willem helpen met training van de
jeugd?
Nu ik al een jaar niet meer in het bestuur zit, was ik erg
benieuwd naar de eerste nieuwsflits. Ik zag dat PQV het
komend seizoen zes jeugdteams heeft: 2 Meisjes A,
twee MC en twee mini-groepen. Wat ik ook zag is dat
jeugd-coördinator Willem van Vliet bij vier van de zes
teams genoemd is als trainer! Het is natuurlijk heel nobel van Willem dat hij zich verantwoordelijk voelt en de
trainingen wil oppakken omdat de jeugd nu eenmaal een
trainer nodig heeft. Willem heeft mij vorig jaar ook uit de
brand geholpen toen het mij niet meer lukte. Maar Willem
is ook niet van ijzer. Wat als hij net als het eind van het vorig seizoen last van zijn rug krijgt en moet stoppen?
  
Ik weet niet of jij (lezer) al door het bestuur gevraagd bent
om een jeugdteam te gaan trainen. Zo ja, dan vraag ik
het nog een keer. Zo nee, dan vraag ik het nu: “Wil jij een
jeugdteam gaan trainen?”
Ik hoop dat deze oproep succes heeft. Zo niet, dan denk
ik dat dit moeten bespreken op de ledenvergadering op 8
september.
Groeten, Wilfred de Zeeuw (H5)

Agenda

08-09-2016 Algemene Ledenvergadering Eekhouthal, Kwintsheul
20:00 uur
24-09-2016 Seizoenstart competitie, Vreelohal
De Lier

Recreantenvolley in Naaldwijk
Een enthousiast team recreanten, heren, die spelen in de
gymzaal van de Windroos zoeken aanvulling om eens per
week te komen spelen in en met ons team. We weten, dat
er in de vakantie velen de volleybal hebben gebruikt en
misschien hebben gedacht: ‘Dat ga ik straks ook doen’.
Nu is de kans!
We stellen ons voor: het team bestaat uit zowel oud-volleybalspelers als alleen liefhebbers die zo goed mogelijk
een balletje willen spelen. Samen trainen we een poosje
waarna er een aantal sets worden gespeeld, waarbij het
de bedoeling is, het elkaar zo goed en zo gezellig mogelijk moeilijk te maken, na afloop lachen we dan na.
Hoe je ons bereikt?

Van de bestuursvergadering 25 augustus 2016

Op 25 augustus heeft het bestuur van PQV voor het eerst
dit seizoen vergaderd. Een financiële terugblik op het vorige seizoen, de voorbereidingen voor het komende seizoen en de algemene ledenvergadering op 8 september
zijn besproken evenals de wisselingen in het bestuur en
commissies.
• Afgelopen seizoen waren de uitgaven circa €2.500,=
hoger dan de inkomsten. Hiervoor zijn verschillende
oorzaken aan te geven.
• Door de stijging van de kosten van zaalhuur met 2,5%
en daarboven op de extra verhoging van 25% die de gemeente voor de zaalhuur in De Lier heeft afgekondigd
alsmede de stijgende NeVoBo kosten hebben ertoe
geleid dat de contributie voor het komend seizoen met
minimaal €20,= per lid omhoog moet. Dit ook omdat het
aantal leden is afgenomen. Desondanks begroot het
bestuur een tekort voor komend seizoen van €1.400,=.
Dit komt ook omdat de renteopbrengsten nagenoeg nihil zijn en de standaard acties ook steeds minder opleveren.

Over het plein van de Windroos (zij ingang) gewoon op
het geluid af, ons spel is meestal wel te horen. De tijd?
Donderdags-avonds spelen we vanaf 21.30-23.00 uur.
Het is duidelijk: we zijn geen competitieteam maar spelen
één keer in de week voor ons plezier. Dus de weekeinden
zijn vrij, wat ook de meesten van ons team belangrijk vinden. We zijn een stukje van de vereniging Pijlslag/Quintus, die de zaal voor ons beschikbaar stelt.
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Kom gewoon eens kijken of gelijk maar meedoen, je bent
welkom om het te proberen!
Namens deze heren: ntreurniet123@hotmail.com dit, als
je meer info wilt hebben.
Te koop: zwarte heren sportbroeken
Nog steeds heb ik een voorraadje heren sportbroeken
van vóór de PQV-tijd. Voor de wedstrijden staat een broek
van het PQV-tenue veel netter, maar voor de trainingen is
zo’n broek prima. Kost bijna niks: € 5,-.
Wilfred de Zeeuw, (H5) tel. 629246.

gymnastiek

p

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

tennis

$

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

een maatje van hetzelfde geslacht. Er wordt gespeeld
in 3 niveaus, de A/B/C klasse. Winnaars in de A-klasse
kunnen zich clubkampioen van 2016 noemen. Voor meer
informatie verwijzen wij naar de regelementen die op de
site staan
Kosten:
5 euro per deelnemer
Inschrijven:
Via toernooi.nl of de link op de site, tot uiterlijk 7 september.

Beste tennisleden,
De inschrijving voor de Clubkampioenschappen Dubbels is geopend. Inschrijven is mogelijk via toernooi.nl of via de
link op de site.
Wanneer:
Vrijdag 16 september t/m zaterdag 24 september
Op doordeweekse avonden starten de wedstrijden om
19.00 uur. In het eerste weekend worden de wedstrijden
overdag gespeeld. De finales vinden plaats op zaterdag
24 september vanaf 16.30 uur.
Voor wie:
Seniorleden en juniorleden vanaf 16 jaar.
Beschrijving:
De clubkampioenschappen in september speel je met

Wij hopen weer op genoeg animovoor dit gezellige en
sportieve toernooi!
Groeten,
De Toernooicommissie
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6e Speeldag Piramide
Zondag 4 september is de zesde speeldag van de piramidecompetitie 2016.
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 Duijndam: 0644480495 (liefst met whatsapp).
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
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30

uitslag
Luzia ten Westenend

Miriam van der Drift

Irmgard Bomers

Ingrid van Schie

Charlotte Vergouwen

Sandra van der Valk

Richard Noordermeer

Jos Janmaat

Roy Jansen

Richard Moerman

Stef Beun

Steef van Zeijl

Geert Broch

Frank van Schie

Miranda van Meurs

Caroline van Oostrom

Mariska Jansen-Boerma

Astrid Vis

Freek Batist

Frank van der Stap

Ron vd Berg

Remi Broch

Annelies van Heijningen

Monique Bruinen

Dennis Duijvestijn

Kees Grimbergen

Hans Bal

Damon van der Stap

Dennis van Leeuwen

Sander Zaat

Edwin Duijvesteijn

Berry Jansen

Jan Hofland

Marco van Schie

Connie van Zeijl

Anneke Faber

Arjen van Laarhoven

Edwin van Koppen

Dave de Recht

Guy Tanguy

Melanie vd Wetering

Esmee Krijgsman

Jordy van Schie

Michel de Bakker

Mart van Zeijl

Rob Roessingh

Vera vd Ende

Marlene Bruinen

Corien de Bruin

Carla Disseldorp

Sven Bontje

Bas Bruin

Gertjan Ravensbergen

Cor Bontje

Onderstaande wedstrijden zijn niet ingepland door afwezigheid van eerstgenoemde
deelnemers. Deze wedstrijd moet ingehaald worden voor 6 oktober. De eerstgenoemde
speler neemt contact op om een afspraak te maken. De uitslag graag per e-mail sturen
aan tvqtoernooi@gmail.com
Piet Onings

Stefan van der Pluijm

Jan Duijndam

Cies Duijndam

Femke Duijndam

Pascalle Rouwhorst

Maarten Suderee

Laurens Vis

Gon Zwirs

Bianca vd Abbeele

Loek Broch

Daan Bos

Desiree Rouwhorst

Yvonne vd Arend

Bas Otten

Johan Enthoven

Jorien Koning

Geen wedstrijd

Yvonne van Meurs

ZWANGERSCHAP

Cor van Ruijven

BLESSURE

Patricia Vogelaar
Sjaak van Meurs

BLESSURE
BUITENLAND
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