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OMNI-VERENIGING

Secretariaat: Wouter Loots, Postbus 181, 2290 AD Wateringen. Tel. 0174-295436
E-mail: secretaris@quintus-omni.nl – http://www.quintus-omni.nl

ACTIVITEITENKALENDER
Datum

Vereniging/org.

Activiteit

Locatie

Tijd

29 oktober 2020

OMNI-vereniging

Bestuursvergadering

vd Knaap Corner

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. 0174-296454

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).

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie

Eekhout
Bouw

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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HANDBAL

Secretariaat: Quintus Handbal, Postbus 209, 2290 AE Wateringen
Jeugdsecretariaat: jeugdcommissie@quintushandbal.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
glbroch@kabelfoon.nl
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VOETBAL

Materiaal:

Secretariaat: Freek Batist, Grutto 1f, 2295 PR Kwintsheul, tel: 06-41 53 68 77
E-mail: 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

Kledingcoörd.:
Scheidsrechterscoördinator:

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

Secretariaat: Joyce van Schie, Poortweide 2, 2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176 – secretariaat@pqv-volleybal.nl – www.pqv-volleybal.nl

Update rondom coronavirus en volleybal PQV
In navolging van de recente regels, en zoals eerder gecommuniceerd via email, worden de volleybalactiviteiten van onze
vereniging tijdelijk (gedeeltelijk) gestaakt. De huidige maatregelen gelden voor de komende vier weken; we moeten afwachten welke maatregelen daarna nodig zijn.
Voor de senioren geldt dat zowel de competitie als de trainingen voor de komende vier weken worden gestaakt. Dit geldt
ook voor trainingen met vier personen of minder.
Ook de competitie voor de jeugd is stilgelegd. Voor hen geldt
dat trainingen wel door kunnen gaan, met inachtneming van
de geldende maatregelen buiten het veld.

trainingsvelden. Gezien het sterk toenemende aantal besmettingen in onze regio en de specifieke oproep om de grenzen
van de regels niet op te zoeken, zien we geen andere mogelijkheid om te besluiten dat extra training voor de jeugd nu
niet mogelijk is (ondanks dat we het zelf ook graag zouden
willen). Dit besluit wordt gesteund door de meerderheid van
het bestuur.
Over 4 weken zullen we ook de mogelijkheid tot extra training
heroverwegen.

We hebben een aantal keer de vraag gekregen of er ruimte is
voor de jeugd om extra te trainen, gezien het vrijkomen van de

Erik en Ferdy, voorzitters

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen en besluiten.
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Wedstrijden/scheidsrechters in de komende 2 weken

Ja, je leest het goed. We hebben weer een nieuwe sponsor.
Zo leuk om dit ook even met jullie te delen. De man van Karlijn (dames 2) Ronald Ruigrok wil ons dit seizoen sponsoren en
wellicht als we ook iets interessants vertellen over het bedrijf
DailyOps , dan wil Ronald ons volgend seizoen ook wel weer
sponsoren

De competitie is door de NeVoBo geheel stilgelegd conform de overheidsrichtlijnen.
Alle trainingen voor iedereen vanaf 18 jaar zijn stilgelegd.
De reguliere trainingen voor jeugd tot 18 jaar gaan door
op de bekende tijden en locaties.
Alle extra trainingen voor de jeugd zijn vervallen.

DailyOps was bij ons nog niet bekend, maar is gelegen in Delft
(daar spelen wij vaak, ons zeker niet onbekend), dus wij gingen
even op onderzoek uit.
DailyOps stelt jou in staat om werk beter te laten werken. Wat
de omstandigheden ook zijn. Medewerkers kunnen productiever worden, waar ze ook zijn. En klanten krijgen wat ze nodig
hebben, wanneer ze dat nodig hebben”.

WIJ ZIJN BLIJ MET EEN NIEUWE SPONSOR!

Kortom, klinkt erg interessant, innoverend en echt van deze
tijd! Natuurlijk wil je meer weten wanneer je dit leest. Ga dus
naar: https://www.dailyops.com/ voor meer informatie!

Hierbij een warm applaus voor onze nieuwe sponsor!!!
Enthousiaste groetjes van de penningmeesters, want ja hier
worden wij blij van!
Petra Hartsuiker en Marianne van den Berg-Moerman
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TENNIS

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

Beste Lezer,
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
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BADMINTON

Secretariaat: Miranca van Zeijl
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl – http://www.quintus-badminton.nl

GYMNASTIEK

Secretariaat: info.quintusgymnastiek@gmail.com, tel. 06-51959722
Redactie: info.quintusgymnastiek@gmail.com – www.quintusgymnastiek.nl

JEU DE BOULES

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