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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

22 juni 2018

9 juli 2018

25 oktober 2018

Vereniging/org.

Oranjecomite

Handbal

OMNI-vereniging

Activiteit

41ste VerkadeKlimaat Oranjeloop

Algemene Leden Vergadering

Bestuursvergadering

Locatie

Leeuwerik

Vd Knaap Corner

Vd Knaap Corner

Tijd

19:00 uur

20.00 uur

20:00 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

CASHLESS BETALEN (OFWEL AFREKENEN
ZONDER CONTANT GELD)

KLEIN ONDERHOUD QUINTUS ACCOMMODATIE
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.
René van Kester

Sportieve Quintus leden/ bezoekers,
Al enige jaren kunnen we in de Quintus-kantine betalen
met Pin. Nu 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 :
Vanaf 1 Aug 2018 =>Maandag - Dinsdag - Woensdag Donderdag en Vrijdag:
Uitsluitend Cashless betalen (ofwel afrekenen zonder
contant geld) in de kantine van ons Quintus complex.
Zaterdag- en Zondag blijft vooralsnog zoals het nu is.
Tennis Quintus is vanaf heden volledig overgeschakeld
op Cashless betalen.
René van Kester
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Het Oranjecomité Kwintsheul organiseert in samenwerking met
Atletiekvereniging Olympus '70 op

vrijdag 22 juni 2018
41ste VerkadeKlimaat-Oranjeloop
Kwintsheul

Leeftijdscategorieën
Afstand
1. Jeugd t/m 8 jaar (+ ouders) 700 meter
2. Jeugd 9 t/m 12 jaar
1.400 meter
3. Prestatielopers
5.000 meter
4. Prestatielopers
10.000 meter

Starttijd
19.00 uur
19.15 uur
19.55 uur
20.00 uur

Kosten
€ 3,00
€ 3,00
€ 7,00*)
€ 9,00*)

Voorinschrijving
----€ 6,00
€ 8,00

De 5 km- en 10 km-loop tellen mee voor het Agium Run Circuit klassement.

*) Wedstrijdchip
Evenals in voorgaande jaren wordt bij de 5 km- en 10 km-loop gebruik gemaakt van een
wedstrijdchip. Lopers die nog niet beschikken over een loopchip, dienen er één aan te
schaffen. De kosten bedragen eenmalig € 3,00 en de chip krijg je als je bij de kassa betaalt
voor het inschrijfformulier. De chip kan bij alle loopwedstrijden in het Westland gebruikt
worden. Er is een “statiegeldregeling”; je kunt de chip inleveren voor een consumptie in de
feesttent. De chip moet bevestigd worden op de schoen van de loper.
Open Westlands Jeugdkampioenschap
Ook dit jaar wordt het OPEN WESTLANDS JEUGDKAMPIOENSCHAP gehouden. De twee
categorieën voor jongens en meisjes zijn t/m 8 jaar de 700 meter en van 9 t/m 12 jaar de
1,4 km.
Goede doel
De inschrijfkosten van de jeugdlopen gaan dit jaar naar de Heulse muziekvereniging Sint
Gregorius. Lopen u en/of uw (klein)kinderen ook mee voor dit goede doel?
Locatie start en finish
In de Leeuwerik is de start/finishlocatie voor alle afstanden. Ook dit jaar start de 5 km-loop
5 minuten eerder dan de 10 km-loop.
Inschrijving
De inschrijving van alle wedstrijden start om 18.00 uur in de tent op het terrein aan de
Kievit. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 minuten voor de start. Voorinschrijving is mogelijk tot
zondagavond 17 juni 21.00 uur via de link: https://goo.gl/HPb4IK of via de link op de site
www.oranjefeesten-kwintsheul.nl Graag een bewijs van de voorinschrijving meenemen op
de wedstrijddag.
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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

VELDHANDBALCOMPETITIE		
Zaterdag 16 juni
12:15 Oliveo HC1
13:50 TOGB F1

Quintus/DIOS HC1
Quintus F1

Zondag 17 juni
09:50 ROAC F2
10:00 TOGB DB1

Quintus F5
Quintus DB2

In het kader van duurzaamheid zijn de stukken alleen
digitaal beschikbaar vanaf eind juni en op te vragen bij
annette.lie@quintushandbal.nl.

Voor al uw

personenvervoer

BEl 06-1088 1420

VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING QUINTUS HANDBAL
Maandag 9 juli 2018
Aanvang 20.00 uur
Quintuscomplex, Van der Knaap Corner (1e verdieping)
Corner open vanaf 19.30 uur

•

Taxi

•

Groepsvervoer (tot 50 pers.)

•
•
•
•
•
Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P
2295 RV Kwintsheul

Een hartelijk welkom aan alle leden!

06-10881420
info@vanmeteren.net

De voorzitter, Eric van Steekelenburg

Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)
Zakelijk vervoer
Kindervervoer
Rolstoelbus

Airport vervoer

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

VOETBAL

_
Materiaal:
Kledingcoörd.:
Scheidsrechterscoördinator:

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

Tim de Kok
06-42747752
Koen van Zeijl
06-47500623
VACANT
Richard Moerman
06-13630863
quintusscheidsrechters@gmail.com

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

VOLLEYBAL

{

Secretariaat
Helen Loots
Hudson 21
2548 HP Den Haag
Tel. 06-13416065
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl
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BADMINTON
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Secretaris Quintus Badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

Daarna zijn we een aantal keer op rij op bezoek gegaan
bij de tegenstanders. Ondanks dat de einduitslagen van
wedstrijden niet in het voordeel van Kjoebie 3 waren, hebben wij in de tweede helft van de competitie enorm mooie
dingen gezien: partijen die nipt werden verloren, of juist
gewonnen, waardoor de tegenstanders een beetje van
slag waren; kids die veel meer bewogen op de baan en
goed naar hun basis liepen; goede services, lobs, clears,
drops en smashes; elkaar coachen/tegen elkaar praten
als de kids met z’n tweeën op de baan stonden; en nog
steeds het plezier, de sportiviteit en de glimlach!
Sport heeft ook mindere kanten.. Helaas heeft Lenn door
een blessure aan zijn enkel de laatste twee competitiewedstrijden niet mee kunnen doen.. Hij is het team de
laatste wedstrijd nog wel komen aanmoedigen, super!
Dit was gelijk ook het toetje van de competitie, want deze
wedstrijd werd door onze kanjers gewonnen met 6-2!!
Ondanks dat het soms wat vroeg was, hebben we het
hele seizoen genoten van jullie op de baan. We zijn trots
dat we jullie mochten begeleiden in jullie eerste competitieseizoen. Én we weten zeker dat als jullie zo door blijven
gaan, jullie hele goede badmintonners worden!
Maar nu eerst lekker genieten van de zomervakantie!

DE COMPETITIE VAN KJOEBIE 3
Op zaterdag 24 februari begonnen Moise, Lenn, Randy,
Jennifer en Ymke aan hun allereerste competitiewedstrijd.
Spannend! Hoewel het badmintonspelletje, hun teamgenoten en de hal niet nieuw waren voor ze, waren een competitiewedstrijd spelen en alles wat daarbij komt kijken, de
tegenstanders en één van hun begeleiders dat wel. Na
de eerste kennismaking met de begeleider en een korte
uitleg over hoe een competitiewedstrijd wordt gespeeld,
werd er gestart met de eerste twee dubbelpartijen. En als
we er nu op terugkijken was dat ook de start van een onwijze ontwikkeling en groei van alle vijf de kids!
De eerste vier competitiewedstrijden speelden we, door
een aantal verschuivingen, allemaal thuis. Zo kregen de
kids het tellen van partijen goed onder de knie. De één
vond het wat leuker om te tellen dan de ander, maar goed
het hoort er nu eenmaal bij. Onze eerste twee tegenstanders waren vrij sterk, maar hier en daar werden wel wat
sets gewonnen en er werd een punt behaald. Een mooi
compliment aan de kids, want ondanks het verliezen van
de partijen bleven ze allemaal sportief en met een grote
glimlach op de baan staan. De twee tegenstanders daarna waren erg aan Kjoebie 3 gewaagd. Hierdoor ontstonden er leuke, spannende partijen en werd er na een paar
verloren wedstrijden ook een keer gelijk gespeeld!

Groetjes, Ruben en Marlou

TENNIS

$

Beste Lezer,
In de kantine van de tennis wordt geen cash geld meer
aangenomen. We zijn volledig overgegaan op cashless
betalen. Voor het verdere 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

Lierweg 105, De Lier
Hollewatering 13, Kwintsheul
delentekriebelwebshop.nl
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GYMNASTIEK
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Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
Redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE
JEUDEBOULES
Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
TEL.
0174 - 29 72 79
tel 0174-294144
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL
Voor nieuws verwijzen we u naar de
website www.quintus-jeudeboules.nl
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