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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

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.

9 maart 2017

OMNI

Qlympics overleg

Commissiekamer

VetHeuls

VetHeuls

Quintus complex

16 maart 2017

OMNI

26 maart 2017

OMNI / VetHeuls

24 t/m 26 maart 2017

Activiteit

Algemene ledenvergadering

Bestuur Voetbal

Qlympics

Quintus complex

20:00 uur
20:00 uur
12:30 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

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174 292864 – fax 0174 290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl

Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174 292864 – fax 0174 290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl

Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant
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Qlympics 2017
Na de successen van vorige jaren, kan je dit jaar ook weer meedoen aan de Qlympics.
De afdelingen van Quintus organiseren gezamenlijk een “allround-sportmiddag” voor
alle sportliefhebbers van 8 tot 14 jaar. Dit vindt plaats op de zondagmiddag in het VetHeuls weekend, op zondag 26 maart. Zorg dat je er op tijd bij bent!
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Hoe kan je meedoen?
Je mag zelf met een aantal vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden of sportvrienden een team maken van 8 tot 10 sporters. Het maakt niet uit of het een gemengd
team is, of jongens en meiden apart, welke sport ze doen , en ook de leeftijden in het
team mogen variëren. Het is voor leden van de sportvereniging, maar ook introducees
zijn van harte welkom. Als je geen team hebt, maar wel graag mee wil doen, kan je je
ook individueel inschrijven. Het is dus gewoon voor iedereen die zin heeft om een middagje te sporten. Ook is het leuk als je als team zelf voor een coach zorgt; bijvoorbeeld
een oudere broer of zus, of een vader of moeder die jullie deze middag langs alle onderdelen begeleid.
Wat gaan We doen?
Elk team speelt deze middag alle sporten die bij Quintus gespeeld worden. Dus bij de
QLYMPICS speel je allemaal : volleybal, badminton, voetbal, tennis, gym, jeu de boules, handbal en rolstoelhandbal. Een echt allround-sport-spektakel dus op ons eigen
sportcomplex.
Waar en Wanneer vindt Het plaats ?
De start vindt plaats op zondag 26 maart om 12.30 uur in de eekhouthal, die dit
weekend ook in het teken staat van” VetHeuls”. Daarna verspreiden de teams zich over
de sporthallen, het handbalveld, het kunstgras voetbalveld en de tennis- en jeu-deboules-banen. En rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking van de QLYMPICS zijn Hal 2
(tijdens het rad van Avontuur).
Hoe inscHrijven ?
Als je 8 a 10 sportliefhebbers verzameld hebt, verzin je een leuke naam voor jullie team
en stuur je een mail naar : Qlympics@vetheuls.nl . Hierin noem je je teamnaam, de namen en leeftijden van jullie spelers, samen met de sport die ze beoefenen. Als je een
coach hebt, geef deze dan ook door. Per team willen we graag één mailadres van de
contactpersoon. Als je je individueel in wilt schrijven, of met een kleiner groepje, stuur
je ook je gegevens door naar dit mailadres. Let op dat je een bevestiging krijgt van je
inschrijving, dan pas weet je zeker dat je er bij bent.
Er is plaats voor 16 teams, dus geef je snel op, want VOL = VOL.
Uiterlijke inschrijfdatum is zaterdag 4 maart 2017.
8 sporten op één middag! Zorg dat je erbij bent!
Wat ga je nU doen ????
vraag je vrienden en vriendinnen of zij meedoen op 26 maart en geef je op voor
de Qlympics bij: Qlympics@vetheuls.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

ERE/EERSTE DIVISIE
Zaterdag 25 februari
20.15 Dames 1

KWARTINALE Challenge Cup dames
Virto-Quintus
De wedstrijden worden allebei in Kwintsheul gespeeld en
wel op zaterdag 4 maart om 15.00 uur en zondag 5 maart
om 14.00 uur. Die week is het voorjaarsvakantie en worden er geen jeugdwedstrijden gespeeld. DAAROM EVEN

VZV

ZAALHANDBALCOMPETITIE

EEN OPROEP AAN DE JEUGD: JULLIE KUNNEN DUS ALLEMAAL KOMEN KIJKEN!!!! De dames hebben jullie steun

Dinsdag 21 febrauri
20:30 ROWAH DMW1 Quintus DMW2

hard nodig!
Jeugd t/m 12 jaar heeft vrije toegang, van 13 t/m 18 jaar
en 65+ betalen € 5,-- en overige leeftijden € 10,--. Als u
beide wedstrijden wilt bezoeken kunt een passe-partout
kopen, dan betaalt u € 7,50 (65+ en 13 t/m 18) en € 15,-(volwassen). Graag tot ziens bij deze wedstrijden, natuurlijk ook de volwassen supporters!

Zondag 26 febrauri
14.00 Quintus/Dios B1 Commandeur B1

voetbal

_

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren:
Susan v.d. Wansem
email: susan@vdwansem.nl
A:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
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
Freek Batist
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
tel: 06-41 53 68 77
e-mail: secretaris@quintus-voetbal.nl

Materiaal:

Tim de Kok
06-42747752
Koen
van
Zeijl
TEL. 0174 - 29 72 79 06-47500623
Kledingcoörd.:
VACANT

WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL

Voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

Voor al uw

personenvervoer

BEl 06-1088 1420

•

Taxi

•

Groepsvervoer (tot 50 pers.)

•
•
•
•
•
Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P
2295 RV Kwintsheul
06-10881420
info@vanmeteren.net
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Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)
Zakelijk vervoer
Kindervervoer
Rolstoelbus

Airport vervoer

24 uur staan wij voor u klaar!
Vraag vrijblijvend een offerte.

volleybal

{

Competitieprogramma in de
komende twee weken

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

Ma 20-02-2017_Zo 26-02-2017

woensdag 22 februari 2017
19:30 D4I-LI

21:00 RHXA-EB

21:45 H1F-LF

Agenda
07-03-2017

Klankbodgroep TZ - Quintus

Kwintsheul

26-03-2017

Qlympics Quintus

Kwintsheul

11-03-2017

30-03-2017

08-04-2017

22-04-2017
06-05-2017

Minitoernooi Velohal

Bestuursvergadering Quintus
Minitoernooi Zuiderpark
Einde competitie

Eekhout, Kwintsheul

Wielepet, Monster

PQV MC 2

19:30 H2J-DC

21:30 H3O-FA

PQV DS 3

Kalinko DS 9

DEO MC 2

Yaarana DS 1

Sovicos HS 3

Netwerk HS 3

PQV DS 2

PQV HS 2

PQV HS 5

VVV Delta HS 6 PQV HS 4

Ma 27-02-2017_Zo 5-03-2017

P/D wedstrijden

Kalinko XR 2

PQV HS 1

19:30 MC2N2-AC

21:00 H4H-FA

Den Haag

Monza HS 1

Zaaldienst: SC Vreeloo

19:30 D3O-DC

Kwintsheul

PQV DS 5

PQV XR 1

vrijdag 24 februari 2017
21:15 D3P-FA

Wateringen

Zaaldienst:
Eekhout hal
Punch DS 10 Eekhout, Kwintsheul

Wielepet, Monster

J.Janssen, Nootd.

R.Visscher, Den Haag

Steenwijkln, Den Haag

Viergang, Pijnacker
Kerkpolder, Delft

woensdag 1 maart 2017

Zaaldienst: Eekhout hal

vrijdag 3 maart 2017

Zaaldienst: SC Vreeloo

19:30 D3P-KF

PQV DS 3

Sancties Nevobo
Afgelopen maand hebben we de nodige sancties (lees
boetes) en waarschuwingen weer van de Nevobo mogen
ontvangen. De meeste hebben betrekking op het onjuist
invullen van het wedstrijdformulier (geen spelerskaart,
verkeert bondsnummers). Dit is allemaal onnodig.
Het dringend verzoek hierbij is aan alle PQV spelers om
tijdens het invallen bij een ander team je eigen spelerskaart bij je te hebben en het juiste Nevobo spelersnummer
(relatiecode) aan de aanvoerder te verstrekken. Verzoek
aan de aanvoerders is om goed de wedstrijdformulieren
te controleren voordat deze wordt door de scheidsrechter
wordt afgetekend. Alleen op deze wijze kunnen wij met
zijn allen de sancties van de Nevobo voorkomen. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot
de spelersnummers of andere zaken op het wedstrijdformulier laat het mij dan even weten.

Scheidsrechterbeoordelingen thuiswedstrijden
Vergeet niet na je thuiswedstrijd de digitale scheidsrechter beoordeling in te vullen. Voor het beoordelingsformulier
zie: http://www.pqv-volleybal.nl/teamindeling-en-trainingstijden/sr-beoordelen. Voor standen en uitslagen competitie
zie: http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125,de
Nevobo competitie-app en onze eigen PQV-app.

Met vriendelijk groet,
John Kerkhof
Wedstrijdsecretaris PQV,
wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl

Met vriendelijk groet,
John Kerkhof
Wedstrijdsecretaris PQV,
wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl

21:00 RHXB-BG

Kalinko XR 4

19:30 MC2M2-DC PQV MC 1

Punch DS 6

zaterdag 4 maart 2017

12:30 MC2N2-BC Kalinko MC 5

15:45 MA2J2-DE

gymnastiek

p

PQV XR 2

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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Monza MA 1

Eekhout, Kwintsheul

Netwerk MC 1 Vreeloo, De Lier

PQV MC 2

PQV MA 1

Vreeloo, De Lier

Houtrust, Den Haag

Wielepet, Monster

badminton

!

Secretaris Quintus Badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl

BEDRIJVENTOERNOOI / INVITATIETOERNOOI
Het bedrijventoernooi is verzet naar 7 april. Iedereen
heeft dan ruim tijd om collega’s te vragen. Zie je het niet
zitten om buiten je werk om ook nog iets te gaan doen
met je collega’s, neem dan je vriendengroep of je familie
of je buren mee. Dit toernooi is bedoeld om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met badminton. Rackets zijn aanwezig, het enige dat men nodig heeft is zaalschoenen. Natuurlijk zijn leden van de woensdag en de
maandag ook van harte welkom om met één of meerdere
mensen deel te nemen aan dit toernooi. Inschrijfgeld voor
niet leden bedraagt voor deze avond € 3,00 per persoon.
Dit is inclusief 1 consumptie na afloop.
Zijn er nog vragen, neem contact op met:
toernooi@quintus-badminton.nl

VAN DE PENNINGMEESTER
Op 24 februari zal een incassoronde plaats vinden voor
gezinnen met meerdere leden op de vereniging of mensen die aangegeven hebben in termijnen te willen betalen. Ook zal dan de incasso plaatsvinden voor de leden
die trainen en/of veren shuttles gebruiken en een machtiging hebben afgegeven. De nota’s voor de bijdrage van
de najaar competitie, trainingen en veren shuttle training/
competitie worden deze maand verzonden. Door de wisseling van penningmeester ontvangt u deze nota later dan
u gewend bent. Wilt u daarom voor spoedige betaling zorgen.

WOENSDAGMORGEN
Sportieve vrouwen slaan een shuttletje
De WoMoDa’s, oftewel de WoensdagMorgenDames van
Quintus badminton houden woensdag 22 februari een
kennismakingstoernooi in de Eekhouthal. Sportieve vrouwen van allerlei niveaus en verschillende leeftijden kunnen een shuttletje slaan. De warming up is om 9.00 uur en
meedoen aan het toernooi is geheel vrijblijvend.
Zegt het voort! Jullie mogen natuurlijk ook een introducé
meenemen!

Marja Middelburg
marjamiddelburg@yahoo.com
SPEELDAGEN
Maandag 27 februari kan er gewoon gespeeld door de
maandagmiddagleden. woensdag 3 maart is de badmintonhal de hele dag gesloten, dus de woensdagmorgendames spelen NIET en er is ’s avond GEEN training.
Zaterdag 4 maart is er GEEN training voor de jeugd. Vrijdagavond 3 maart kan er wel worden gespeeld, maar op
vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is de hal gesloten!

Groetjes Ingrid, Elma, Trudy en Judith
NIEUWSBRIEF
Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief voor alle leden. Wilt ook iets vermelden, stuur het dan naar:
voorzitter@quintus-badminton.nl

het bestuur

tennis

$

Tapas
Het leek ons gezellig om tennis te combineren met lekkere hapjes.
Daarom de vraag aan iedere deelnemer om 10 hapjes
mee te nemen: zoet, hartig, warm of koud, alles is mogelijk! Ook smeersels voor op brood zijn van harte welkom.
De Toernooicommissie zorgt voor voldoende stokbrood
en toast.

Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl

Ledenadministratie
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

Speelschema
Van alle aanmeldingen maken wij een mooi speelschema, zodat iedere deelnemer verschillende dubbelpartijtjes speelt.

Hallo dames,
Lekker bijkleppen na een potje
meppen, dat is waar het om
draait bij de Ladies Evening!

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 maart.
Wij hebben er zin in!

We nodigen jullie van harte uit
om deel te nemen op vrijdag 17
maart van 19.30-22.30 uur.

Groeten,
De dames van de Toernooicommissie
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