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Week 17, 23 april 2019, nummer 2605

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

zondag 28 april

Vereniging/org.

Handbal

Activiteit

Locatie

Bekerfinale Dames 1

Almere

Tijd

13.30 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

CASHLESS BETALEN IN DE QUINTUS KANTINES
In de kantine van het Quintus complex kan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) uitsluitend cashless (niet meer
contant) worden betaald dus moet er worden gepind.
Op zaterdag en zondag kan er zowel worden gepind als
ook contant worden betaald.
Per januari 2019 zijn enkele prijzen in onze kantine gewijzigd, er volgen nieuwe prijslijsten, maar de kassa’s zijn al
wel hierop aangepast.
In de kantine van de Tennis kan uitsluitend cashless worden betaald (pinnen).
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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

BEKERFINALE

VELDHANDBALCOMPETITIE

Zondag 28 april
13.30 Venlo 1

Zondag 28 april
12.00 Oliveo HB2

Dames 1

Quintus HB2

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

{

UITSLAGEN

Secretariaat
Helen Loots
Naaldwijkseweg 276
2691 PW ’s-Gravenzande
Tel. 06-13416065
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

PQV XR 1
PQV HS 2
PQV DS 3
PQV DS 1

Volcano XR 2
Kratos ‘08 HS 4
DEO DS 3
DEO DS 1

1-3
3-1
3-1
3-2

PQV MC 1
Volley2B XR 4

Netwerk MC 1
PQV XR 1

0-4
0-4

AGENDA
Datum

DE RECREANTEN COMPETITIE TEAMS ZIJN KAMPIOEN!

Zoals vorige week al aangegeven in de nieuwsflits door
Harry Stijger was het recreanten team 2 kampioen geworden. Daarom is er afgelopen maandag ook taart gebracht
namens het bestuur.
Maar afgelopen woensdag is ook het recreanten team
1 kampioen geworden daarom wordt er volgende week
maandag wederom een taart gebracht misschien is het
dan ook een idee dat iedereen er bij tijds is zodat we nog
een foto kunnen maken van alle competitie recreanten?
Namens het bestuur natuurlijk van harte gefeliciteerd met
jullie behaalde kampioenschappen.

27-04-2019
14-05-2019
16-06-2019
Mei/juni
Aug

Activiteit
Evenement Koningsdag n.t.b.
Vergadering bestuur
Afsluitend diner bestuur
Evenement sportmarathon
Vreeloo
Evenement Bradelier beachtoernooi

25-27, 22-25, 25-17, 21-25
25-20, 25-14, 25-21, 11-25
26-24, 23-25, 25-16, 25-11
25-16, 25-21, 20-25, 21-25,
15-9
12-25, 21-25, 21-25, 15-25
15-25, 19-25, 11-25, 11-25

Vrijwil- Plaats
ligers
H1
Kwintsheul
Kwintsheul
H2
De Lier
D4

De Lier

BESTUURSVERGADERING
Afgelopen donderdag, 18 april, heeft het bestuur weer
vergaderd. Deze keer ook een gedeelte met de kledingcommissie er bij en de nieuwe bestuursleden en ondersteuningsleden.
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•	Aan het begin heeft John, voorzitter a.i. , een kleine uiteen zetting gegeven over wat wij nu doen als bestuur
en de nieuwe bestuursleden voorgesteld. Deze nieuwe
leden zijn: Ferdy en Erik van Geest die samen de voorzittersrol op zich gaan nemen
•	Petra en Marianne die de Penningmeesterrol op zich
gaan nemen
	Coby, was helaas afwezig, gaat sowieso helpen met het
verwerken van de vereniging enquête.
	Karlijn en Yvonne gaan samen het magazine samenstellen en coördineren.
	Jolanda, helaas ook afwezig, gaat de activiteiten coördineren.
•	De kledingcommissie heeft het shirt laten zien en het
bestuur (oud en nieuw) hebben nog wat op een aanmerkingen gegeven waarmee men weer terug gaat naar de
leverancier. Ook is er gesproken over de rug nummering en zoals het er naar uit ziet krijgt iedereen weer een
ander rugnummer. Er wordt een bijdrage gevraagd van
de huidige leden die een shirt willen kopen. (zie ook het
stukje van de kledingcommissie)
•	Petra en Marianne gaan binnenkort met Henk meekijken
en ingewerkt worden zodat ze goed beslagen ten ijs komen vanaf het komende seizoen.
•	Ferdy en Erik zullen door John begeleid gaan worden
het komende seizoen.
•	De zaalhuur is besproken en welke kant we op moeten,
ook omdat er vragen zijn gesteld vanuit de Eekhouthal
met betrekking tot het gebruik van onze club.
•	De ALV is vastgesteld op 17/9/2019 a.s. in de Eekhouthal.
•	Verder is nog verteld dat we nog steeds op zoek zijn
naar leden voor diverse commissies.
•	Er is een enquête gestuurd over het DWF, dit betekend
wel een kleine wijziging want de opstellingen moeten
komend seizoen wel weer genoteerd worden ons wedstrijdformulier wordt aangepast of we gaan over naar
een NeVoBo formulier.
•	Voor het PQV magazine wordt elk bestuurslid verzocht
zijn/haar stuk(ken) optijd aan te leveren.
Dit ook alvast, indien mogelijk, voor de ALV
•	Financieel staan we er goed voor op dit moment.
•	Afgelopen zaterdag 13 april heeft PQV het eind toernooi
georganiseerd waarbij er 81 teams aanwezig waren.
Nick van Uffelen heeft de eindacts (goochelen) gedaan
terwijl de standen werden doorgerekend. Waarvoor natuurlijk nog bedankt. De Mannen van Heren 3 hebben
de organisatie van de dag op zich genomen wat prima is
verlopen. Waarvoor natuurlijk ook nog bedankt.
•	De TC op dit moment drukdoende met de voorbereidingen voor het komend seizoen. A.s. dinsdag komen ze
weer samen.
•	Het bestuur maakt zich zorgen om het grote aantal afmeldingen bij de senioren op het moment.
•	We hebben dit seizoen maar liefst 3 kampioenen nl. D2,
XR1 en XR2 natuurlijk van harte gefeliciteerd.
•	Er komt een handleiding voor het opbouwen van de netten in De Lier. Sommigen vinden dat toch lastig daar.
•	In de Eekhouthal lijken de verbouwingen klaar hebben
en hebben we samen met de badminton 1 kast gekregen waar onze spullen staan. Deze kast kan worden afgesloten.
•	Volgende bestuursvergadering is 4 juni a.s.

TROTS
Onze gezellige vereniging bestaat uit 145 actieve leden,
waarvan 50 jeugdleden. Wij zijn trots op onze jeugd en mini’s spelers, de vele competitieteams en de commissies
die onze club draaiende houden. Wij zijn Trots op onze
kampioenen de dames 2, de recreanten Mix 1 en Mix 2.
Wij zijn Trots dat wij komend seizoen een volwaardig bestuur hebben om de PQV vereniging een nieuwe richting
te geven en samen te blijven volleyballen.

Wij zijn goed bezig met een groeiende jeugd en de onderlinge binding is waar te nemen wanneer je tijdens de wedstrijden rondloopt. De spirit en de drive van onze leden
geeft aan dat volleybal binnen de Westlandse kernen gegarandeerd blijft. Het bestuur kijkt tevreden terug op het
afgelopen volleybalseizoen. Wij willen iedereen bedanken
voor haar en zijn inzet. De komende weken wordt hard gewerkt bij het vormen van de teams voor het komend seizoen die voor ons ligt.
John Kerkhof - bestuur PQV Volleybal

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie

Eekhout
Bouw

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740

Willem van Vliet
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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

BADMINTON RONDOM DE FEESTDAGEN
Er is GEEN badminton op:
maandagmiddag 22 april
zaterdagmorgen 27 april
woensdagmorgen 1 mei
woensdagavond 1 mei
zaterdagmorgen 4 mei

NIEUWSBRIEF
Er komt dit seizoen nog één nieuwsbrief uit vol met weetjes, nieuwtjes van en voor alle leden!
Kopij kan worden ingestuurd naar Wim Arbouw wim.arbouw@gmail.com
Deadline is 20 mei

We zijn dringend op zoek naar mensen, die deel willen
gaan uitmaken van onze sponsorcommissie!
Wie wil zich hiervoor inzetten?
Het bestuur

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

GYMNASTIEK
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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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