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BADMINTON
TENNIS
GYMNASTIEK
JEU DE BOULES

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.

Activiteit

Locatie

Tijd

15 september 2020

Handbal

Algemene Ledenvergadering

vd Knaap Corner

19:30 uur

17 september 2020

Volleybal

Algemene Ledenvergadering

vd Knaap Corner

19:30 uur

27 september 2020

Handbal-rolastoel

Toernooi

Quintus complex

29 oktober 2020

OMNI-vereniging

Bestuursvergadering

vd Knaap Corner

20:00 uur

St. Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie
KANTINE

Contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

Stichting Beheer en
Exploitatie Sportaccommodatie Quintus

Tel. 0174-296454
Barcommissie
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
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 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).

Lierweg 105, De Lier
Hollewatering 13, Kwintsheul
delentekriebelwebshop.nl
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DE NIEUWE KEUKEN....!
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Druivenoogst in Kwintsheul
De echte Westlandse druiven zijn weer te koop bij Sonnehoeck en dus werpt de Foto van de maand
september van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul een blik op dit deel van Kwintsheul.
In 1928 werden rond deze tijd de druiven geoogst in de tuin van Kouwenhoven aan het Groenepad,
op een steenworp afstand van Sonnehoeck. Vier mannen, twee jongens en de hond pauzeren even
om op de foto te gaan. De kas hangt nog vol met grote trossen druiven, Alicantes of Frankenthalers.
De kistjes met het opschrift 'Westland Holland' staan al klaar voor de export.
Wat zijn de namen van de vier mannen, twee jongens en de hond? Wat is er van ze geworden na
1928? Welke druiven hangen er in deze kas?
Reacties zijn welkom bij de Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en
Facebook staan er nummers bij de personen en de hond als hulpmiddel bij het reageren.
Foto van de Maand
De Historische Vereniging plaatst maandelijks een foto op de website www.hvwk.nl en op de
Facebookpagina www.facebook.com/hvwateringen. Het gaat om historische foto’s waarvan de
werkgroep de achtergrond niet kent.
Informatie en tips kunnen direct worden gezonden naar foto@hvwk.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.

4

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 5 september
11:45
Hercules D2
13:30
Quintus E2
12:25
Quintus E3
14:40
Quintus HC1

Quintus D3
DIOS E1
Hillegom E1
Hercules HC1

Zondag 6 september
09:00
Hellas F1
09:15
VELO F4
10:25
Hillegom D1
10:55
VELO DC2
11:40
Oliveo DA1
11:45
ODIS E1
11:55
Quintus D1
13:00
Quintus DC2
13:05
VELO HB1
14:00
Foreholte DA1
14:15
Quintus DC3
15:10
VELO DB1

Quintus F1
Quintus F2
Quintus D2
Quintus DC1
Quintus DA1
Quintus E1
Verburch D1
HVV’70 DC1
Quintus HB1
Quintus DA2
Hercules DC2
Quintus DB1

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.

VOETBAL

_
Materiaal:
Kledingcoörd.:
Scheidsrechterscoördinator:

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

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

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
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VOLLEYBAL
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Ledenadministratie
Vanaf dit seizoen ga ik de ledenadministratie van Jacqueline overnemen. Dus af- en aanmeldingen, maar ook wijzigingen van naam, adres of e-mailadres kunnen aan mij doorgegeven worden. Ook als bijvoorbeeld je pasfoto vernieuwd moet
worden kan ik dat doen en ik zal dat ook tijdig melden als dit
nodig blijkt te zijn. Dit is niet verplicht. Voor alle zaken die met
de ledenadministratie te maken hebben kun je mailen naar:
ledenadministratie@pqv-volleybal.nl
Karlijn van Lenteren

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

We gaan weer beginnen!!
Hallo allemaal we gaan weer beginnen aan een nieuw seizoen.
Na de abrupte onderbreking van vorig seizoen waarin helaas
ons Heren 1 dan wel kampioen was en een week later op eens
niet meer. En waarin we toch nog hebben geprobeerd o.a. de
jeugd weer aan het ballen te krijgen, wat gelukkig wel gelukt
is al was het buiten op de parkeerplaats. Maar het was toen
toch wel fijn om te zien dat in ieder geval de meesten het toch
wel leuk vonden om toch weer even samen te ballen en te
trainen. Dat heeft wel wat ballen gekost helaas door de doornenstruiken en een verdwenen bal…. Maar dat mocht de pret
niet drukken.
Ook hebben we natuurlijk zoals elkaar weer lekker op het
strand gebald en dat is gelukkig altijd met goed weer geweest.
Helaas konden de laatste 2 keer niet doorgaan van wege regen en wind. Maar PQV Beach was gezellig.
Dit komende seizoen gaat toch ook weer een seizoen worden
waar we met z’n allen door heen moeten. Want er zijn de corona regels vanuit het RIVM en deze regels zijn aan veranderingen onderhevig. Er zijn protocollen van onze sporthallen maar
die zullen er zeker ook voor andere hallen zijn.

Overzicht trainingstijden en trainingslocaties
Hieronder het overzicht van trainingstijden en de locaties voor
het komende seizoen.
Sporthal Eekhouthal (Quintus) - Kwintsheul
Maan
dag

tijd

1

19:00-20:30

D3

*MA1 van 19:30
tm 21:00

Njirock

2

3
MA1*

vrij van
19:00 - 20:30

Bram
Lindthout

Reeberg
20:30-22:00

H3

Recreanten

zelf

Kwintsheul
Ronald
Boot?

vrij van
21:00 - 22:00

Sportcentrum Vreeloo - De Lier
tijd
Woens
dag

Even kort wat punten die genoemd zijn in de protocol van
Vreeloo.
De tribunes mogen niet gebruikt worden, dus moeten we de
banken gebruiken.
Er mogen maximaal 100 man in de hal aanwezig zijn. Dus voor
Vreeloo maximaal 200 in beide hallen. Dat inclusief de sporters
Douchen mag maar niet met zeep dus alleen afspoelen. De
banken in hal 2 zijn opgeklapt op een breder pad te maken. En
er is maar plek voor 40 man in de kantine dus met z’n allen de
bittergarnituur testen gaat niet lukken.
Maar ook alle spelers, scheidsrechters, tellers en publiek moet
worden geregistreerd. Voor de spelers enz. is daar het DWF
voor. Dit betekend voor de aanvoerders dat men wel heel
goed moet bij houden wie er bij de wedstrijd is. Voor het publiek wordt nog aan een oplossing gewerkt maar ook die moeten we de triage vragen stellen en registreren.
Voor alle trainers hebben we het verzoek om bij te houden wie
er op de training aanwezig is.
Dit geldt voor alle locaties i.v.m. een eventueel contact onderzoek mocht er onverhoopt een uitbraak komen.
Dit zullen we ongetwijfeld ook in andere sporthallen gaan
meemaken. En zodra er wat wijzigt wordt dat medegedeeld
dus hou de nieuwsflitsen, app groepen enz. in de gaten.
De training locaties/groepen en de teams worden in deze
nieuwsflits ook vermeld.
We moeten er met z’n allen weer een top seizoen van zien te
maken en dat is ons wel toevertrouwd al kunnen we niet samen
zitten na afloop van de wedstrijden. Maar allicht dat dat weer
wijzigt de komende tijd.

1

18:00-19:00*

Mini's

MC1*

* MC1 tot 19:30

Willem
van Vliet

Margriet vd
Lingen

19:30-21:00

21:00-22:30

D1

D2

Erik
Bongaard
s

Sandra
Pruiskens

3

H1/H2
Zelf

Vrijda
g

2

wedstrijden
recreanten
recreanten

20.00-22.00

De Lier
Gymzaal ISW – Naaldwijk
tijd
Maan
dag

18:00-19.00

19.00-20:30

1
Mini's
Willem
MB1
Karin
Meere

MC2
Willem van
Vliet

PQV Startdag
Hier alvast een voor aankondiging voor de PQV Startdag.
Wij als bestuur willen graag een startdag organiseren en wel
op zaterdag 12 september a.s. op het strand in Monster. Mocht
het nu blijken dat het weer wel heel slecht wordt, dan zal deze
startdag een startavond worden op vrijdag 11 september in
SC Vreeloo.
Deze dag is natuurlijk voor alle leden dus ook de mini’s en recreanten. Meer info volgt z.s.m.
De organisatie

Namens de TC in ieder geval een goede en blessure vrije start
toegewenst.
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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

TENNIS

$

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

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

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
Peter Smits
petercorriesmits@gmail.com
tel 0174-296412
Voor nieuws verwijzen we u naar de website
www.quintusjeudeboules.com
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