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Q U I N T U S

Week 23, 1 juni 2015, nummer 2403
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
INlevereN TekSTeN eN adverTeNTIeS: 

zoNdag vóór 19.00 UUr bIj de redacTIe.

haNdbal
voeTbal
badmINToN
volleybal
gymNaSTIek
TeNNIS
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
4 juni 2015 avond4daagse avond 4 daagse start Quintus
13 juni 2015 Scouting Westlander Business Trophy
17 t/m 20 juni 2015 oranje com Oranjefeesten Kwintsheul
19 juni 2015 oranje com oranje loop 
28 juni 2015 gymnastiek demo / gymnastiek gala 
4 juli 2015 handbal ouder/kind toernooi 
10 juli 2015 wielrenen hard fietsen 
17 juli 2015 jeu de boules zand toernooi 
26 juli tot 2 aug 2015 kermis wateringen wagens op parkeer terrein 
1 augustus 2015 Varend Corso Varend Corso in Kwintsheul
24 en 25 oktober 2015 vet heuls oktoberfeest 
7 november 2015 gymnastiek onerlingen wedstrijden 
19 en 20 december vet heuls christmas with love 
2 janauri 2016 voetbal oliebollentoernooi

Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

O M N I

OMNI-vereNIgINg 

Heulweg 129 Telefoon (0174) 29 28 63
2295 KE  KWINTSHEUL Telefax (0174) 29 34 74
www.eekhout.nl assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

SameNloop 
voor hoop WeSTlaNd

 
In het weekend van 27 –28 juni is er 

voor de 4e keer een Samenloop voor 
hoop in het hofpark in Wateringen.

 
Ook wij van ‘t Happieteam lopen voor de 4e keer mee. Ons team bestaat uit Survivors (o.a. vader van Quintus-
speler), Quintusleden,familie, vrienden, collega’s.
De Samenloop voor Hoop is een 24 uurs wandelevenement. Je kan je opgeven voor 1uurtje of meerdere uren wan-
delen. Overdag of ‘s-nachts.
De openingsceremonie is om 14.00 uur en wordt ge-
opend door onze survivors.
Rond de klok van 23.00 uur begint de lichtjesronde, 

alle kaarsenzakken die verkocht zijn, staan langs de 
route te branden.

Inschrijven of info bij Marijke:
mgdof@kabelfoon.nl
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haNdbal
kopij voor zondag 16.00 uur naar leonie broch 

glbroch@kabelfoon.nl
voor aanvraag digitale versie mailen naar

secretaris@hvquintus.nl

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@hvquintus.nl

In verband met de nieuwbouwplannen is ons buitenveld 
vanaf 1 juni voorlopig niet beschikbaar. De resterende 
wedstrijden zullen we daarom in Hal 1 spelen.  Willen jul-
lie hier met je schoeisel rekening mee houden? De aan-
vangstijden blijven ongewijzigd

veldhaNdbalcompeTITIe  

zaterdag 6 juni
12:00 Quintus D3 DIOS D2
 Caitlin + Larissa
13:00 Quintus E2 VELO E4
 Renee de Bakker (DA2) en Lindy
13:15 Verburch D1 Quintus D1
13:15 ODIS F3 Quintus F4
13:30 Westlandia E1 Quintus E3
13:50 Quintus E1 DIOS E2
 Ricardo de Lijster
14:05 Verburch F1 Quintus F3 
14:05 Verburch D2 Quintus D2 
15:30 Quintus D4 MSV D1
 Max de Maat
17:10 Quintus DC5 Oliveo DC2
 René de Bakker (HS2)
      
zondag 7 juni
10:00 EHC F1 Quintus F1 
10:10 Quintus DC4 DIOS DC3 
 Rox en Laura
10:20 Foreholte F1 Quintus F2
10:55 ODIS DC1 Quintus DC2
11:15 VELO DC1 Quintus DC1
11:15 Quintus DB2 Stompw’92 DB1
 Dave de Recht?
12:20 Quintus HC1 Oliveo HC1
13:20 Snelwiek DA1 Quintus DA1
13:25 Quintus DB1 Westlandia DB1
14:30 Quintus DA2 Verburch DA1
 MartinDuijvesteijn
15:45 Quintus DC3 Hellas DC1 
 Max + Mark
16:00 Gemini DC1 Quintus DC1 Vervallen??.

Het wedstrijd- en scheidsrechterssecretariaat is tijdelijk 
onbemand in verband met vakantie. Voor spoedeisende 
gevallen kunt u contact opnemen met het Secretariaat, 
quintus@handbal.nl. Andere zaken graag  zelf even op-
pakken.
 
Iedereen fijne wedstrijdstrijden!!

INformaTIebIjeeNkomST NIeUWboUW 
ageNda algemeNe ledeN vergade-
rINg hv QUINTUS 22 jUNI 2015

Aanvang 20.00 uur 
Van der Knaap Corner – 1e verdieping Quintuscomplex
Corner open vanaf 19.30 uur, koffie/thee staat klaar

1. Opening door de voorzitter, Eric van Steekelenburg
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Leden  
    Vergadering van 30 juni 2014
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag en jaarrekening
 ∙Bespreking jaarverslag bestuur
 ∙Presentatie financieel verslag 2014-2015
 ∙Verslag Kascommissie
 ∙Voorstel tot goedkeuring jaarverslag bestuur
 ∙Voorstel tot goedkeuring van het financieel 
    verslag 2014-2015
 ∙Voorstel tot decharge van het bestuur voor het 
    gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar
5. Bedanken Kascommissie
Pauze
6. Presentatie begroting 2015-2016
7. Presentatie contributievoorstellen
8. Voorstel tot goedkeuring begroting 2015-2016  
    (inclusief contributievoorstellen)
9. Bestuursverkiezing
 Etienne de Maat – bestuurslid – bekrachtiging ALV
 Voordracht kandidaten door leden van HV Quintus
10. Rondvraag Sluiting

De stukken zijn vanaf medio juni digitaal op te vragen via 
secretarishv@hvquintus.nl. Inzage in de papieren versie 
op afspraak met de voorzitter, Eric van Steekelenburg, 
voorzitter@hvquintus.nl

berIchT vaN de ledeNadmINISTraTIe.
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al-
weer in volle gang.
Naar aanleiding hiervan willen wij graag bijtijds van je 
weten of je wilt gaan handballen of dat je eventueel gaat 
stoppen.
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, je zo 
snel mogelijk op te geven (dit in verband met de opgave 
van het aantal teams voor het komende seizoen). Het In-
schrijfformulier is via de site van HV Quintus te benaderen 
(http://www.hvquintus.nl/vereniging/lid-worden).
Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 juni 
a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de ledenadminis-
tratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 2295 PC KWINTS-
HEUL. Dit is ook via de site van Quintus mogelijk, onder 
het “lid-worden-formulier” vind je het afmeldingsformulier.
Vragen? Stuur dan je mail naar ledenadministratie@hv-
quintus.nl. 
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paSfoTo al INgeleverd?
Hebt u/jij al een pasfoto ingeleverd? Hartelijk dank hiervoor.
Is dat nog niet gebeurd? Kijk even op onze site naar de lijst met 
namen van mensen die nog een pasfoto moeten inleveren.
Naam op de lijst? Lever dan met spoed een pasfoto in.
Alvast bedankt.

vOetbal

_
Kopij: Lia Stijger 0174-622822
 liastijger@hetnet.nl
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Site: www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Berry Jansen 06-12319640
C: Ron v.d. Merwe 06-11245493
D: Bas Otten 06-49885833
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Karin Grootscholten 06-19034755
Dames: Mirjam de Ruiter 06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com
Kledingcoörd.: VACANT

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

badMINtON

vaN heT beSTUUr
Afgelopen vrijdag won in de herencompetitie ons eigen 
heren team 1 van Velo met 6 – 2!
Hiermee zijn zij in deze competitie kampIoeN geworden!
Afgelopen zaterdag won in de jeugdcompetitie kjoe bie 2 
van Vlietwijk met 7 – 1!
Ook dit team werd dus kampIoeN!
Van harte gefeliciteerd allemaal, een geweldig resultaat. 
Quintus staat weer mooi op de kaart, dankzij jullie. Nog-
maals onze felicitaties met dit mooie resultaat.

vrIjdagavoNd
5 juni is nog een reguliere speelavond. Daarna hebben 
we op 12 en 19 juni nog 2 extra speelavonden. We heb-
ben dan de beschikking over 1/3 hal. Op deze dagen is de 

hal tot onze beschikking van 20.30 uur tot 22.00 uur. De 
kosten hiervoor bedragen € 3,00 per avond per speler. Dit 
kunnen jullie betalen bij Anneke Keehnen.
En ja hoor, ook op deze avonden bestaat de mogelijkheid 
om na afloop iets te drinken.. De 12e is de “Knaap Corner” 
boven voor ons geopend, op 19 juni de kleine kantine.

We gaan er vanuit, dat iedereen, die zich heeft opgege-
ven om te komen spelen ook echt komt. Heeft iemand 
zich niet opgegeven en komt toch gezellig op vrijdag een 
shuttletje mee slaan, Prima, Gewoon komen en meebeta-
len in de kosten voor de huur van de hal.

In tegenstelling tot eerdere berichten hebben we de hal 
niet op 26 juni. Maar dan is wel de slotavond met een PUB 
QUIZ. Alle vrijdagavondleden, en de jeugdleden, die op 
vrijdag trainen, krijgen hiervoor nog een hernieuwde uit-
nodiging per mail toegestuurd. Heb je nog vragen over 
26 juni, dan kan je contact opnemen met Marlou Gar-
dien (marlougardien@gmail.com) of Anneke Keehnen (jt.
keehnen@kabelfoon.nl)

Het bestuur

programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

Woensdag 3 juni 2015    
oefenw 17:00 Honselersdijk F1 - Quintus F1 (nieuw)
oefenw. 17:00 Honselersdijk F2 - Quintus F2 (nieuw)

Voor al uw fietsplezier, voor groot en klein 
moet u bij Boutkan tweewielers zijn 

Boutkan tweewielers 
Kerkstraat 2-4 2295 LG Kwintsheul 
Tel. 0174 292394 
 
Nu ook uw adres voor het laten maken van uw sleutels. Ook hebben wij een groot assortiment gloeilampen. 
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Secretariaat
Joyce van Schie
Poortweide 2
2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

vOlleybal

{
vaN eeN overvolle beSTUUrSTafel
Waarom overvol?     
Omdat er zat te bespreken was én; omdat er een aantal 
mensen extra aangeschoven was. 
Jacqueline de Gelder, omdat zij vanaf volgend seizoen 
onze nieuwe voorzitster is. Welkom terug, want je hebt 
al eerder met dat bijltje gehakt. Margriet van der Lingen, 
omdat zij vanuit de TC volgend jaar het bestuur komt ver-
sterken. En Karin Meere en Annemarie van Geest, omdat 
zij volgend seizoen samen de baan van scheidsrechters-
coördinator gaan doen, al is dat dan niet als bestuurslid. 
“Women rule the world” realiseer ik me nu ik dit schrijf; laat 
het maar gebeuren.

eN WaT Werd er daN beSprokeN:
Dat we een brief aan de bond gaan sturen, om het ho-
rizontaal invallen te maximeren. Sommige verenigingen 
hebben daar misbruik van gemaakt en daar zijn o.a. wij 
de dupe van geworden.
Dat Velo van plan is een soort set-upperworkshop te gaan 
organiseren om het set-uppen meer smoel te geven. Deze 
positie dreigt een beetje onder te sneeuwen, terwijl die 
zo belangrijk is. Ook en juist voor de langere medemens. 
Heb je interesse, laat het ons weten. Dat Velo ook bezig is 

met het opzetten van een trainerscursus en dat wij bij ons 
gericht trainers gaan benaderen, of zij daar tijd en energie 
in willen steken.
Dat de algemene ledenvergadering  op 10 september 
plaatsvind in de kantine van de van der Voorthal en dat 
daaraan voorafgaand een aanvoerdersvergadering zal 
worden belegd.
Dat alle vroege thuiswedstrijden in de Lier, Naaldwijk en 
Kwintsheul om 19.30 uur zullen beginnen en de betref-

voorjaarSmaNNeNcompeTITIe

UITSlageN 
BC Quintus M1  - Van Zundert Velo M1 6-2
gefeliciteerd team 1 met jullie kampioenschap!
BC Quintus M2  - BC Tab Fly Over M2 3-5

jeUgdcompeTITIe

UITSlageN
BC ESPE Papendrechtse 1 - KjoeBie 1 6 – 2 
BV EVBC Vlietwijk 4 - KjoeBie 2 1 – 7 
gefeliciteerd team 2 met jullie kampioenschap!
Nerash 4 - KjoeBie 3   7 – 1 

kjoebIe 2, verSlag kampIoeNSWedSTrIjd
Na een hard bevochten 8-0 overwinning op het niet op-
dagende Onder Ons lag er voor team 2 nog maar één 
obstakel op de weg naar het kampioenschap:  Vlietwijk. 
Slechts twee punten in Voorschoten waren al genoeg om 
het kampioenschap te bezegelen, dus we gingen alles op 
alles zetten om in de eerste twee dubbels de eerste plaats 
vast te stellen.

Hoewel we door Dennis’ afwezigheid  niet van zijn krach-
ten gebruik konden maken, konden we de eerste twee 
dubbels alsnog erg snel winnen: eerst maakten Ruben 

en Lennard het in twee korte sets af, daarna deden Mi-
chael en Quint het kunstje na. Het was nu officieel: TEAM 
2 WAS KAMPIOEN GEWORDEN!

Na kort het binnengehaalde kampioenschap gevierd te 
hebben, mocht Michael aan zijn single beginnen. Net als 
zijn dubbel beëindigde hij deze snel in zijn voordeel. Het-
zelfde gold voor Ruben en Lennard, aangezien ze beiden 
met op het oog weinig moeite hun singles wonnen. Quint 
slaagde er echter niet in om de flow van de wedstrijd door 
te zetten en moest na twee sets zijn meerdere erkennen 
in de tegenstander.
Het stond nu 5-1 en ondanks het al behaald hebben van 
de titel, gingen we er nog vol voor. Dat verklaarde ook de 
snelle overwinningen in de tweede serie dubbels. Eerst 
hadden Michael en Lennard zichtbaar geen moeite met 
hun tegenstander, daarna wonnen Ruben en Quint de 
laatste game van het seizoen.

Eindigen met een mooie 7-1 overwinning is de kers op 
de taart voor dit prachtseizoen: een seizoen vol plezier, 
passie en progressie, afgesloten met het kampioenschap. 
Alle invallers bedankt voor het invallen, alle ouders en an-
dere fans bedankt voor de steun bij de wedstrijden en Ri-
chard bedankt voor het coachen; zonder jullie waren we 
nooit zover gekomen!

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
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fende zaaldiensten dan ook ruim op tijd kunnen beginnen 
met het speelklaar maken van de velden. Dit laatste nog 
eens nadrukkelijk vermeld, omdat dat nog wel voor verbe-
tering vatbaar is.
Dat de jeugd in Naaldwijk, die afgelopen seizoen nog in 
de Windroos trainde, komend seizoen in het ISW Hoog-
eland terecht kan. ’t Kost wel wat, maar dan heb je ook 
veel meer.
Dat de opbrengst van speciale akties als Rabo clubkas, 
AH sponsoraktie en grote clubaktie bestemd zal worden 
voor de jeugd en dat daar al ideetjes voor trainingsmate-
riaal voor bestaan.
Dat de inschrijving voor de Westlandcup in september 
open is. Als je als team mee wilt doen, bespreek dat dan 
tijdens de teamBBQ en geef het door aan Willem. Dat 
voor de bekerwedstrijden van volgend seizoen zijn in-
geschreven dames1 t/m 4 en heren 1,2,3 en 5 en beide 
Meisjes B teams
Dat we niet allen sportmarathon hebben op 4 juni in de 
Vreeloohal, PijlSolutions S-F-B toernooi op 5 juni in de Pijl 
en bij aardig weer beachen op het strand bij Molenslag op 
maandagen (20.00uur) maar ook en vooral aandacht voor 
de NEVOBOBUS, die op 18 juli op het Wilhelminaplein in 
Naaldwijk geparkeerd staat en waar allerlei leuke volley-
balaktiviteiten plaats vinden. 

Let op de sandwichborden, die overal door het Westland 
verspreid worden.
Dat we nog wat aan de teamindeling en alles wat daar-
mee te maken heeft hebben te schaven, maar dat we naar 
verwachting half juni met de voorlopige teamindeling voor 
het seizoen 2015/2016 naar buiten zullen treden. Nog 
even geduld dus.
Dat in week 26 begonnen zal worden met de bouw van de 
2de Quintushal en dat de oplevering dan gepland staat 
voor half februari 2016. Dat wij daar ook best eens in te-
recht zullen kunnen komen.

Dit en nog veel meer andere zaken passeerden de revue, 
allen bedoeld om PQV te laten groeien en bloeien. Dat 
we daar allemaal ons steentje maar aan mogen bijdragen.

Dick

ageNda
05-06-2015 Pijl solutions bedrijven-, straten- en 

vriendentoernooi, Sportcentrum De Pijl
Naaldwijk

12/14-06-15 Duinrell-toernooi Wassenaar
18-07-2015 Volleybaltour NeVoBo, Wilhelminaplein Naaldwijk

preSeNTaTIe over boUW 2e hal bIj QUINTUS 
Op zaterdag 30 mei 2015 van 15:30 tot 17:00 uur is er bij 
Quintus een presentatie over de bouw van de 2e perma-
nente sporthal. Zie bijgevoegde uitnodiging.

hUlp gevraagd voor de SporT maraThoN IN 
de lIer
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar scheidsrechters en/of tellers voor bij 
de sportmarathon van 4 juni a.s. in SC Vreeloo in De Lier. 
Tot nu toe heb ik nog maar 1 helpende hand en dat is niet 
genoeg om het volleyballen doorgang te laten hebben.

Op deze sportmarathon hoeven we alleen maar te fluiten 
en te tellen en hoeven NIET te coachen.
Er wordt gevolleybald volgens de normale NeVoBo regels 
met 2 uitzonderingen.
1. Voet op de middenlijn is altijd fout, dit omwille van de 
veiligheid.
2. Smashen op een dame is niet toegestaan, dit overigens 
altijd ter beoordeling van de scheids.
Kun je niet een hele avond (18:30/19:00 t/m ongeveer 
22:00 uur) is dat geen probleem. Je kan ook een vroege 
of een late sessie fluiten. Als we maar voldoende mensen 
houden die willen fluiten en of tellen op 2 velden.

Met vriendelijke groeten, Willem van Vliet

INSchrIjvINg WeSTlaNdcUp 2015 IS geopeNd
De Westlandcup 2015 wordt dit jaar gehouden op 12 sep-
tember aanstaande. Het is de bedoeling dat de jeugd so-
wieso mee speelt maar senioren teams staan sowieso vrij 
om zich aan te melden voor dit voorbereidingstoernooi. 
Zeker als het team weer aardig door elkaar gehusseld is. Is 
dit een mooi moment om elkaar goed/beter te leren kennen 
en te zien waar je staat zo aan het begin van het seizoen. 
Dus speel mee en meld je aan bij Willem van Vliet. 

PQV Pijl solutions straten- bedrijVen- fami-
lie- enzoVoorts-toernooi 2015
Op vrijdag 5 juni hebben we als PQV de hele avond de 
beschikking over sporthal de Pijl voor het jaarlijks terugke-
rende s-b-f enz.toernooi. Als je je nog niet hebt opgegeven 
voor deze sportieve maar vooral ook gezellige avond vol-
leyballen, trommel dan snel nog wat mensen op voor jouw 
team en ga o.a. de strijd aan met de bekerwinnaar van 
vorig jaar. Wellicht staan jullie deze avond op het hoogste 
schavot met bijpassende eeuwige roem. Voorwaarde, net 
als alle vorige editie’s, is, dat er tenminste 2 dames in het 
team moeten zitten. Alle andere randvoorwaarden hoor je 
wel op de avond zelf.  De Pijl is open vanaf 19.00uur en 
het eerste fluitsignaal staat gepland voor 19.30uur.

De kosten voor deelname zijn niet inflatieonderhevig, na-
melijk nog steeds € 20,-- per team, in de zaal zelf en con-
tant te voldoen, zodat we daar de bitterballen van kunnen 
betalen.
Dus résùméé : 
vrijdag 5 juni, vanaf 19.00uur, sporthal de pijl, 
nu opgeven bij Wilfred (wilfreddezeeuw@gmail.com ) 
of bij Dick (d.c.vangeest@caiway.nl )

TEL. 0174 - 29 72 79
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL

W E S T L A N D S E
V E R H U I S
S E R V I C E
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UITNodIgINg feeSTavoNd vrIjdag 26 jUNI: 
TvQ 30 jaar
In 2015 bestaat Tennisvereniging Quintus alweer 30 jaar 
en dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  Het 
bestuur nodigt alle leden daarom uit voor een feestelijke 
avond op vrijdag 26 juni. Vanaf 19.30 uur is iedereen van 
harte welkom in de kantine van TVQ, waar men verwel-
komd zal worden met koffie/thee en een lekkernij. Vervol-
gens zal er om 20.15 uur een pubquiz worden georga-
niseerd, waarbij ook enkele vragen over de historie van 
onze vereniging aan bod zullen komen. Teams voor de 
quiz (max. zes personen per team) kunnen van tevoren of 
ter plaatse geformeerd worden, zorg er gewoon voor dat 
je op tijd aanwezig bent als je mee wilt doen. Na afloop 
van de quiz zullen de DJ’s Ruud de Niet en Peet de Haas 
de feeststemming nog verder verhogen met hun muzikale 
bijdrage. Op deze feestavond worden alle drankjes tegen 
het gereduceerde tarief van € 1,- verkocht, en de laatste 
ronde wordt om 00.30 uur geserveerd. Gelieve je aan te 
melden door te mailen naar tvq30jaar@hotmail.com . Je 
hoeft geen quizteam op te geven, we willen alleen graag 
weten of je komt.
Wij hopen uiteraard op een geweldige opkomst, dan ma-
ken we er met zijn allen een gedenkwaardige avond van!

Het bestuur

$
teNNIs

Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl
ledenadministratie
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740


