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Week 18, 30 april 2018, nummer 2554

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

10 mei 2018

16 mei 2018

25 oktober 2018

Vereniging/org.

Handbal DS1

SBQ

OMNI-vereniging

Activiteit

Locatie

Bekerfinanle

Informatieavond Obligatielening

Bestuursvergadering

Almere

Vd Knaap Corner

Vd Knaap Corner

Tijd

14:00 uur

19:00 uur

20:00 uurt

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

KLEIN ONDERHOUD QUINTUS ACCOMMODATIE

CASHLESS BETALEN (OFWEL AFREKENEN
ZONDER CONTANT GELD)

Sportieve Quintusleden, Ouders, Verzorgers, Heulenaars etc.
Onze mooie ruimtes en faciliteiten op
het Quintus complex hebben regelmatig
klein onderhoud nodig. Piepende deuren, een klein likje verfje, een losse tafelpoot, een loshangend stopcontact en vele andere kleine
zaken moeten worden bijgehouden. Erg belangrijk, zodat
de accommodatie probleemloos blijft functioneren.
Frequentie: een keer per maand, twee keer? Dat gaat de
groep zelf uitmaken.
Ik ben verheugd U te kunnen vermelden dat Ruud Zwinkels zich bereid heeft verklaard om deze groep te gaan
helpen oprichten. Ruud wordt ook Uw aanspreekpunt.
We hebben nu dus al 1 vrijwilliger (Ruud dus), maar er
zijn vast en zeker veel meer dames en heren die het leuk
vinden om hieraan mee te werken. Dus gewoon doen, gezellig en uiterst dankbaar werk.
Opgeven kunt U zich per mail: Ruudzwinkels1@gmail.
com of mondeling als U Ruud tegenkomt.
Rene van Kester

Sportieve Quintus leden/bezoekers,
Al enige jaren kunnen we in de Quintus-kantine betalen
met Pin. Sinds 1,5 jaar is ook Contactloos betalen mogelijk met de pinpas. (Tot € 25,- per keer, max 2 keer per
dag). Het aantal Cashless betalingen neemt dan ook fors
toe. Dit bevordert een vlot en veilig betalingsverkeer in
onze kantine.
Tijd voor een vervolgstap dus het volgende voorstel:
vanaf 1 Aug 2018 => Maandag - Dinsdag - Woensdag Donderdag - Vrijdag uitsluitend Cashless betalen (ofwel
afrekenen zonde contant geld) in de kantine van ons
Quintus complex.
Zaterdag - Zondag blijft vooralsnog zoals het nu is. Dit alles geldt dus niet voor de Tenniskantine. Uiteraard kunt
U op dit voorstel reageren, we zijn tenslotte gezamenlijk
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij Quintus.
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TIEN ZONNIGE HEULSE DAMES
Tijdens de expositie ‘Kwintsheul begrensd’ in de Kastanjehof ontving de Historische Werkgroep OudWateringen & Kwintsheul veel foto’s. Een van deze foto’s is uitgekozen als Foto van de maand mei,.
Jammer genoeg wist de schenker van de foto helemaal niets van de herkomst of van de tien dames die poseren
in een lekker zonnetje. De dame links heeft haar arm in een mitella. In haar andere hand heeft ze een stokje dat
ze bij haar mond houdt. Een fluitje? Een sigaar?
Vooraan zien we ook twee meisjes met nette jurkjes aan en een bloem in het haar. Waar de foto is genomen, is
ook niet bekend. Veel boerderijen hebben boogvensters en Kwintsheul had veel boerderijen. Aan de mode te
zien is de foto vlag voor of vlak na de oorlog gemaakt.
Wie zijn deze tien dames en meisjes? Wat was de gelegenheid waarvoor de foto is gemaakt? Reacties zijn
welkom bij de Historische Werkgroep via e-mail of Facebook. Op de website en Facebook staan er nummers bij
alle personen als hulpmiddel bij het reageren.
FOTO VAN DE MAAND
De Historische Werkgroep plaatst maandelijks een foto op de website www.oud-wateringen.nl en op de Facebookpagina www.facebook.com/oudwateringen. Het gaat om historische foto’s waarvan de werkgroep de achtergrond niet kent.
Informatie en tips kunnen direct worden gezonden naar info@oud-wateringen.nl. Alle reacties komen op de
website te staan. Op Facebook kunnen reacties direct worden geplaatst. De bundeling van alle reacties verschijnt in het ledenblad.
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HANDBAL
Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
annette.lie@quintushandbal.nl
Jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@quintushandbal.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
annette.lie@quintushandbal.nl

BENELEAGE
Zaterdag 5 mei
20:45 Arnhem

Zondag 6 mei
12:30 Quintus DA1
13:00 Northa DB1

Heren 1

Handb. Venlo DA1
Quintus DB3

BEKERFINALE
Donderdag 10 mei
14.00 Dames 1

VOC

Almere

VELD/ZAALHANDBALCOMPETITIE
Donderdag 3 mei
19:00 Quintus DA1

DWS DA1

VOETBAL

_
Materiaal:

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren:
Susan v.d. Wansem
email: susan@vdwansem.nl
A:
Tim de Kok
06-42747752
email: timdekok86@hotmail.com
B:
Berry Jansen
06-12319640
email: witteber@gmail.com
C:
Karin Grootscholten 06-19034755
email: grootscholtenkarin@gmail.com
D:
Michel Tetteroo
06-40214780
email: bowsermike@live.nl
E:
Patrick Mansveld
06-13776695
email: patrickmansveld@caiway.nl
F en MiniF:
Dave Hendriks
06-51704411
email: davenadi@xs4all.nl

Secretariaat
Freek Batist
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
tel: 06-41 53 68 77
e-mail: secretaris@quintus-voetbal.nl

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE

Tim de Kok
06-42747752
Koen van Zeijl
06-47500623
Kledingcoörd.:TEL. VACANT
0174 - 29 72 79
Scheidsrechters- Richard Moerman
06-13630863
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL
coördinator:
quintusscheidsrechters@gmail.com
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

{

Secretariaat
Helen Loots
Hudson 21
2548 HP Den Haag
Tel. 06-13416065
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

TRAININGSSCHEMA MAANDAG 30 APRIL 2018
AANGEPAST
We kunnen de rest van het seizoen niet meer terecht in
het ISW dus moeten we de trainingen aanpassen.

PQV BEACH APP
Het zaalseizoen zit erop. Nog wat trainingen, maar dan
geldt er voor velen een periode van rust in de zomerperiode. Er zijn er ook bij die graag door willen volleyballen,
maar dan op het strand. Het Beachevent van vorige week
was geslaagd en een mooie start om de zomer in te luiden.
Om met elkaar te kunnen afspreken introduceren we de
PQV Beach App, een What’s App groep waarbij je kan
aansluiten door een SMS met je mobiele nummer te
sturen naar Jeroen Brand (06-28571326). Hij zal je toevoegen aan de groep. Het idee is vanaf eind mei iedere
woensdagavond af te spreken op het strand van Monster.
Ik heb horen zeggen dat daar volleybalnetten staan opgesteld. Maar misschien hebben mensen of de vereniging
materiaal beschikbaar. Laat het a.u.b. even weten. We zijn
natuurlijk afhankelijk van het weer.
Dus voel je vrij op andere dag met mooi weer
teamgenoten te mobiliseren. Meld je aan, iedereen is welkom.
Veel plezier en maak er
een mooie zomer van.

Op maandag 30 april 2018 is de indeling in de Eekhouthal
als volgt:
19:00 – 20:30 uur
1 MC1 – Karin Meere
2 MA + MB – Willem van Vliet
3 D4 + D5 – Njirock Reeberg
20:30 – 22:00 uur
1 D2 + D3 – Sandra Pruisken
2 Recreanten Kwintsheul
De trainingen van de mini’s in Naaldwijk verhuizen naar
SC Vreeloo in De Lier van
18:00 – 19:00 uur Willem van Vliet
In de Nieuwsflits van 6 mei zullen we het schema voor de
volgende weken bekend maken.
Wouter Loots
Agenda

Datum
Activiteit
17-05-2018 Bestuursvergadering
juni 2018
Sportmarathon volwassenen
aug. 2018 Beach Bradelier

Groetjes Jeroen en Ronald

Vrijwilligers

Plaats
Kwintsheul
DS1 + HS2 (6) De Lier

DS5 (6)

De Lier

BADMINTON

!

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

voor het clubtoernooi van 25 en 26 mei aanstaande! En,
er zijn weer verrassende koppels. Natuurlijk willen jullie
ook mee doen met dit jaarlijks terugkerend toernooi met
leuke, sportieve en spannende wedstrijden! Iedereen
wordt ingedeeld op eigen niveau en we gaan zelfs zo ver,
dat we ook nog proberen om met alle wensen omtrent
speeldagen etc. rekening te houden. Ook de jeugdleden
kunnen zich inschrijven voor dit clubtoernooi
toernooi@quintus-badminton.nl

SPEELDAGEN
Er is GEEN badminton op de volgende dagen:
Woensdagmorgen 2 mei Voorjaarsvakantie
Woensdagavond 2 mei Voorjaarsvakantie
Zaterdagmorgen 5 mei Voorjaarsvakantie
Maandagmiddag 21 mei 2e Pinksterdag
CLUBTOERNOOI
Er hebben zich al wat enthousiastelingen zich opgegeven
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TENNIS
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Beste Lezer,
Voor het laatste nieuws en het overzicht van de aankomende activiteiten van Tennisvereniging Quintus verwijzen wij u vanaf heden graag naar onze website
www.quintus-tennis.nl .
Sportieve groet,
Het bestuur van TVQ

Secretariaat: Luzia ten Westenend
Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul
Tel: 06-17184669
e-mail tvqbestuur@gmail.com

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

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
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