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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

4 september 2018

8 september 2018

11 september 2018

20 oktober 2018

25 oktober 2018

Vereniging/org.

Badminton

OMNI-vereniging
PQV volleybal

VetHeuls

OMNI-vereniging

Activiteit

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Informatiemarkt Heulse verenigingen

Algemene Ledenvergadering (ALV)

VetHeuls oktober feest 2018

Bestuursvergadering

Locatie

Vd Knaap Corner

Quintus comlex

Vd Knaap Corner

Quintus hal 2

Vd Knaap Corner

Tijd

20:00 uur

14:00 uur
20:00 uur

21:30 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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OBLIGATIELENING SPORTACCOMMODATIE
Het komende najaar start de laatste fase om ons sportcomplex weer volledig up-to-date te verklaren, namelijk de
renovatie van de laagbouw. Dit omvat over meerdere jaren
verspreid:
•R
 enovatie van de voorzieningen van de Eekhouthal, denk
hierbij onder andere aan de kleedkamers en het sanitair.
•A
 anpassing toegankelijkheid ingang van kantine/
sporthal(len).
•R
 enovatie van de kantine en keukenfaciliteiten.
Door middel van het uitschrijven van de obligatielening 2018-2026, waarbij 2% rente wordt geboden voor een looptijd van 8 jaar, wordt de realisatie
van deze plannen op ons complex mede werkelijkheid. Maak jij het mede mogelijk?
In hoofdlijnen enkele uitgangspunten:
• Benodigd: EUR 250.000
• Minimale inleg: EUR 500 in de vorm van een
obligatielening
• Inschrijving: Verlengd tot 1 oktober 2018
•
Storting: Binnen 1 maand na bevestiging
plaatsing
• Contractant: Stichting Beheer en Exploitatie
Sportaccommodatie Quintus
• Aflossing: lineair in 8 jaar startend vanaf 1 juli
2019
• Rente: 2% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande saldo
• Volgorde toekenning: op inschrijving en storting van het saldo
• Mogelijkheid tot het schenken van rente en/of
aflossing aan Quintus verenigingen.
De obligatielening is een initiatief van de Sportaccommodatie Quintus in
afstemming met de ABN AMRO, SWS en Westland Partners. Voor meer
informatie zie: http://www.sportaccommodatiequintus.nl/obligatielening2018-2026/ of neem contact op met het bestuur van de Sportaccommodatie Quintus. Zij lichten het graag verder toe.
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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

EERSTE DIVISIE
Zondag 9 september
13:30 Dames 2

16:35

Quintus DB2
Treffers DB1
Jay Wijnvoord/Roan Zwirs

Zondag 9 september
11:25 Hillegom DA2
Quintus DA2		
11:30 Quintus DA1
Westlandia DA1
Ricardo de Leijster
11:45 Quintus HA1
Hellas HA1		
11:50 HVV ‘70 D2
Quintus D6		
11:55 Schipluiden F1 Quintus F3		
11:55 WHC DB1
Quintus DB1		
12:50 Hellas F4
Quintus F4		
12:55 Quintus DC2
HVV ‘70 DC1
Robin Kamp/Todd Hogervorst
13:00 Hellas DC1
Quintus DC1		
13:15 Gemini (Z) D2
Quintus D3		
13:30 Westlandia D2
Quintus D2		
14:00 Quintus DB3
EHC DB2
Koen de Vreeze
14:50 VELO E3
Quintus E2		

Kwiek 1		

VELDHANDBALCOMPETITIE		
Zaterdag 8 september
09:30 Hillegom E2
Quintus E3		
10:40 Quintus F2
Oliveo F2		
11:35 Quintus F1
ODIS F1		
12:30 Quintus E1
Hellas E1
Wouter Zaat / Gian Verbraeken
13:35 Quintus D5
VELO D6
Lisa Duijvesteijn /Dominique Stam
14:35 Quintus D4
Saturnus L D1
Dian Bruinen /Bente de Waard
15:35 Quintus D1
Westlandia D1
Fleur vd Wel /Sam ter Laak

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

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

{
AGENDA
Datum
11-092018
17-092018

Voorlopig oefenwedstrijdprogramma (tijden kunnen nog
worden aangepast)

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

Tijd
19.30h – 20.30h
19.30h – 21.00h
19.30h - 20.15h
20.15h - 21.00h
21.00h - 21.45h
20.45h – 22.15h

Activiteit
Vrijwilligers Plaats
Algemene LedenKwintsvergadering
heul
Start competitie

Team
MC
Dames 4
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Heren 2

Team
MC
MB-1
Dames 2
Dames 3
Dames 1
Heren 3

Veld
3
2
1
1
1
3

Scheidrechter
Onderling
Dames 3
Dames 1
Dames 2
Onderling

Met vriendelijk groet,
John Kerkhof, Wedstrijdsecretaris PQV
OBLIGATIELENING SPORTACCOMMODATIE
Het komende najaar start de laatste fase om ons sportcomplex weer volledig up-to-date te verklaren, namelijk
de renovatie van de laagbouw. Dit omvat over meerdere
jaren verspreid:
•
Renovatie van de voorzieningen van de Eekhouthal,
denk hierbij onder andere aan de kleedkamers en het
sanitair.
•
Aanpassing toegankelijkheid ingang van kantine/
sporthal(len).
• Renovatie van de kantine en keukenfaciliteiten.

DE GROTE CLUBACTIE
Dit jaar doet onze jeugd weer mee aan de Grote Clubactie, zij zullen proberen zoveel mogelijk loten te verkopen.
De opbrengst van de Grote Clubactie gaat zoals ieder jaar
besteed worden aan onze jeugd.
De Grote Clubactie heeft weer een kids site, waar onze
jeugd zich in kan schrijven om mee te doen aan de landelijke Kids-verkoopwedstrijd (met de mogelijkheid om
een PS4 te winnen. Wij als vereniging hebben zoals altijd
onze eigen verkoopwedstrijd waar we ook dit jaar weer
leuke prijzen uitreiken aan diegene die de meeste loten
heeft verkocht. Vanaf zaterdag 15 september mogen de
loten verkocht worden, niet eerder!!!!. De komende week
komen de lotenboekjes binnen en zodra ik deze heb zal ik
ze uitdelen of uit laten delen op de trainingen.
Ook dit jaar hebben we ruim voldoende boekjes, dus
mochten er nog seniorleden zijn die hun kinderen ook
deze loten voor PQV willen laten verkopen laat mij dat
even weten. Dan zorg ik dat er een boekje of boekjes jullie
kant op komen.
Kijk alvast op de website www.kids.clubactie.nl.
Veel succes met de verkoop van de loten,

Door middel van het uitschrijven van de obligatielening
2018-2026, waarbij 2% rente wordt geboden voor een
looptijd van 8 jaar, wordt de realisatie van deze plannen
op ons complex mede werkelijkheid. Maak jij het mede
mogelijk?

Willem van Vliet
Jeugd coördinator PQV Pijl solutions.

In hoofdlijnen enkele uitgangspunten:
• Benodigd: EUR 250.000
• Minimale inleg: EUR 500 in de vorm van een obligatielening
• Inschrijving: Verlengd tot 1 oktober 2018
• Storting: Binnen 1 maand na bevestiging plaatsing
• Contractant: Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
• Aflossing: lineair in 8 jaar startend vanaf 1 juli 2019
• Rente: 2% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande
saldo
• Volgorde toekenning: op inschrijving en storting van het
saldo
• Mogelijkheid tot het schenken van rente en/of aflossing aan
Quintus verenigingen.

OEFENWEDSTRIJDEN
Vrijdag 14 september worden oefenwedstrijden georganiseerd voor de Dames- en Herenteams en beide jeugdteams in Sportcentrum Vreeloo de Lier. Tijdens deze oefenwedstrijden wordt weer het wedstrijdritme opgedaan
en kan elke speler zich verbeteren en eigen tactieken uit
proberen. Wij rekenen op Jouw aanwezigheid en houdt
deze datum dus vrij in je agenda.
Voor dames 1, 2 en 3 wordt een driekamp georganiseerd
en bestaat uit twee onderlinge gespeelde sets. Dames 4
zal tegen meisje MB-1 spelen en worden 3 sets gespeeld.
Voor beide teams is deze oefenwedstrijd bedoeld om het
wedstrijdritme goed onder de knie te krijgen waaronder
het doordraaien, aanvallen en serveren.
De meisjes MC-1 zullen onderling een wedstrijdje spelen
dit om de veldpositie te verbeteren. Het verzoek aan de
coaches van MC1 om aanwezig te zijn en meiden zo goed
mogelijk te begeleiden.
Heren 2 en 3 zullen een onderlinge oefenwedstrijd spelen
om aan elkaar te laten wennen in het veld.

De obligatielening is een initiatief van de Sportaccommodatie Quintus in afstemming met de ABN AMRO,
SWS en Westland Partners. Voor meer informatie zie:
http://www.sportaccommodatiequintus.nl/obligatielening-2018-2026/ of neem contact op met het bestuur van
de Sportaccommodatie Quintus. Zij lichten het graag verder toe.
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WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE
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.
- 29 72 79
Tel:0174
06-17184669
e-mail tvqbestuur@gmail.com

WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL

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

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

Airport vervoer

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

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

BADMINTON

!

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

FLYEREN
Al eerder had de pr-commissie een oproep gedaan voor
leden die wilden flyeren. We hopen door middel van flyeren, dat Quintus Badminton meer onder de aandacht
gebracht wordt en dat we daardoor nieuwe leden gaan

krijgen. Jacqueline, Petra B, Gerrit, Bertus, Petra J., Judith, Anneke, Kevin, Sander en Joke heel erg bedankt!
Misschien zijn er nog meer leden, die nog wel 1 of meer
straten willen voorzien van flyers, dan horen we dat graag!
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COMPETITIE
Komende week gaat de competitie weer van start. We
willen alle competitiespelers erop wijzen, dat het bij alle
wedstrijden verplicht is om het verenigingsshirt te dragen.
Dit heeft mede te maken met afspraken, die met sponsors
zijn gemaakt.

INFORMATIEMARKT HEULSE VERENIGINGEN
Op zaterdag 8 september kan iedereen op het Quintusterrein kennis maken met alle 7 Quintus verenigingen.
Verder zijn ook de scouting en muziekvereniging St. Gregorius aanwezig.
Wij zijn nog op zoek naar leden, die van 14.00 – 16.00
uur willen komen badmintonnen, zodat geïnteresseerden
de sport kunnen zien en eventueel mee kunnen spelen.
Iedereen is welkom, ook de jeugd kan met vriendjes of
klasgenootjes komen badmintonnen. Het is fijn als je van
tevoren even vermeld dan aanwezig te zullen zijn, heb je
zaterdagmiddag ineens zin in een potje badminton, ook
prima!

Wil je via internet kijken wanneer wedstrijden zijn of de
uitslagen zien dan kan dat via:
http://badmintonnederland.toernooi.nl/find/
league?StartDate=2018-08-19&EndDate=2019-0902&StatusFilterID=false
Teams 1 t/m 4 staan bij de bondscompetitie en de heren
bij de najaar competitie, even zoeken naar Quintus.

HET BESTUUR NODIGT ALLE LEDEN UIT:
Wat?
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Algemene ledenvergadering BC Quintus
Dinsdag 4 september 2018
20:00 uur
Van der Knaap Corner

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen, ingekomen stukken
Vaststellen verslag d.d. 26 september 2017
Jaarverslag Penningmeester
Begroting en contributie
Verslag en benoeming Kascommissie
Rapportages commissies
- Ledenadministratie
- Wedstrijdsecretariaat
- Technische commissie
- Jeugdcommissie
- Vrijdagavondcommissie
- Woensdagmorgencommissie
- 55+ commissie
- Toernooicommissie
- Sponsorcommissie
- Barcommissie
8.
AVG
9.
Rondvraag
10. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot gezellig napraten onder het genot
van een drankje.

Graag tot 4 september; we hopen op jullie komst!
Het bestuur
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