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Q U I N T U S

Week 23, 5 juni 2017, nummer 2508
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
TeNNIS
gymNaSTIek
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
21 t/m 24 juni 2017 Oranjecomite Feestweek Kwintsheul Kievit
23 juni 2017 Oranjecomite VerkadeKlimaat Oranjeloop Leeuwerik 19:00 uur
1 juli 2017 Gymnastiek Gymgala Eekhouthal 12:00uur
2 juli 2017 Gymnastiek Gymgala Eekhouthal 10:00 uur
21 juli 2017 Jeu de boules Jeu de Boules zandtoernooi Parkeerterrein

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

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

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

Stichting Beheer en
Exploitatie Sport-

accommodatie Quintus

St. Beheer en exploitatie Sportaccommodatie 
kaNtINe
Tel. 0174-294208

barcommissie
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl
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‘ Geachte inwoners van Kwintsheul.  
Aanstaande Maandag 1 Juli zal de annexatie van de gehele 
kom van ons dorp bij de gemeente Wateringen een voldon-
gen feit zijn. Dat wil dus zeggen, dat de verschillende po-
gingen, in de afgelopen honderd jaren door de Heulenaars 
gedaan, om als kerkdorp Kwintsheul bij één gemeente te 
komen nu eindelijk met succes zijn bekroond. Wij stellen hier 
even vast, zulks omdat het de laatste weken wel eens ver-
keerd is voorgesteld, dat de Heulenaars nu hun zin krijgen. 
Want niet de gemeente Wateringen heeft geheel Kwintsheul 
geannexeerd, maar de Heulenaars zelf hebben herhaaldelijk 
bij de Provinciale Staten  aangedrongen op aansluiting bij 
eenzelfde gemeente, in dit geval heel natuurlijk en geogra-
fisch juist gezien de gemeente Wateringen, omdat dit slechts 
een kilometer van Kwintsheul gelegen is. 
Juist de laatste jaren, toen met name inzake woningbouw de 
achterstelling van Kwintsheul hoe langer hoe meer bewezen 
werd, hebben standsorganisaties en veilingbestuur in gedo-
cumenteerde requesten op deze samenvoeging bij de rege-
ring aangedrongen. Natuurlijk zullen er mensen zijn, die ook 
nu weer goed op deze annexatie afgeven, maar mogelijk zijn 
dit wel dezelfde lieden, die tot nu toe het hardst geschreeuwd 
hebben, dat er op de Heul maar niets gebeurde en dat alle 
drie gemeenten ons maar aan ons lot overlieten. Het zijn de 
zgn. beste stuurlui, die aan wal staan en die zelf nooit tot 
enige activiteit te bewegen waren. Dergelijke lieden tellen we 
dus niet mee. Tevens is er al heel wat kabaal gemaakt over 
de grote feesten, die op 1 Juli zouden plaats vinden. Ook dit 
feit willen we even tot de juiste proporties terugbrengen. In 
de vergadering van de R.K. Middenstandsvereniging is een 
voorstel ter tafel gekomen, om op 1 Juli de Burgemeester, 
al dan niet vergezeld van de Gemeenteraad, in Kwintsheul 
te verwelkomen. Over grote feesten is daar niet gesproken. 
Omdat ‘t Oranje-Comité de enige vereniging is waartoe per-

sonen van alle gezindten behoren, heeft de Middenstands-
vereniging de uitwerking van dit voorstel aan dit comité ge-
delegeerd. 
Het Oranje-Comité heeft toen in een vergadering besloten 
op 1 Juli des avonds Burgemeester en Wethouders van Wa-
teringen in te halen met Harmonie en Drumband en daarna 
naar de veiling te gaan, waar eventueel de raadsleden en de 
besturen der standsorganisaties zouden kunnen worden uit-
genodigd en dat dan in enkele woorden het standpunt van de 
Heulenaars inzake deze annexatie en de wensen van onze 
buurtschap zouden worden naar voren gebracht. Bovendien, 
zo redeneerde men, als een dorp een nieuwe kerkelijke of 
burgerlijke bestuurder krijgt, vraagt de beleefdheid, dat deze 
op gepaste wijze bij de aanvaarding van zijn ambt wordt ver-
welkomd.
Wĳ, Heulenaars, weten hoe het behoort en daarom zullen 
Burgemeester en Wethouders aanstaande maandagavond 
te half acht aan de grens van ons dorp worden verwelkomd. 
Na de rondgang door het dorp tot aan de nieuwe grens van 
Naaldwĳk is de toegang tot de veiling voor iedereen geheel 
vrĳ. Vanzelfsprekend verzoeken wĳ alle inwoners tĳdens 
deze intocht te vlaggen. Ook dat hoort er bĳ.
Inwoners van Kwintsheul, wĳ rekenen op uw aller medewer-
king, want ook degenen, die reeds tot de gemeente Waterin-
gen behoorden, zullen blĳ zĳn zich nu gemeentelĳk als een 
aaneengesloten eenheid in staat te achten tot groter activiteit 
om de wensen en rechten van Kwintsheul te doen gelden.
Slechts door eendrachtig samenwerken zullen wĳ de zo vaak 
geprezen eenheid van Kwintsheul kunnen handhaven. Tot 
elke prĳs zullen wĳ deze moeten bewaren. Dat is het waar 
het nu vooral op aan komt!! 

(Oproep van de Historische Werkgroep ‘Oud Waterin-
gen en Kwintsheul’ om 1 juli 2017 ‘te vlaggen’.)

(tekst uit ,’DE WESTLANDER’ dd. VRIJDAG 5 JULI 1957)
Annexatie van Kwintsheul bij gemeente Wateringen nu een voldongen feit
Intocht van B. en W. met muziek

gaaN We oP 1 jUlI IN heel kWINTSheUl de vlag UIThaNgeN???
zoalS 60 jaar geledeN bIj de greNSWIjzIgINg: ja Toch!!!!
met het oog op de annexatie van kwintsheul bij de gemeente Wateringen werd door het kwintsheulse oranje-
comité, onder voorzitterschap van de heer j.h. van vree, een blaadje verspreid dat de volgende inhoud had:
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hallo jUmbo koorNNeef!
‘’s ochtends vroeg je bed uit om van 6h15 tot 
7h15 krachttraining te doen!’ 

Het gehele seizoen doen de dames van de C,B en 
A selectie ’s ochtends krachttraining bij Hofland- Van 
Geest onder leiding van Ben van der Valk en Arthur 
Hofland. 

Voor afsluiting van het seizoen en om andere meiden 
kennis te laten maken met het krachttrainen werd er 
dinsdagochtend 25 april een krachttraining met ont-
bijt en advies van diëtiste georganiseerd.

Na een uur hard trainen konden de meiden aan ta-
fel schuiven voor een heerlijk en goed (sport)ontbijt, 
voorgeschreven door diëtiste Marjolein van Dop en 
gesponsord door jUmbo koornneef. 
Bedankt voor deze leuke ochtend!
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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

VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING QuINTuS HANDBAL

maandag 26 juni 2017

Aanvang 20.00 uur 
Quintuscomplex, Van der Knaap Corner (1e verdieping) 
Corner open vanaf 19.30 uur

Een hartelijk welkom aan alle leden!

De voorzitter, Eric van Steekelenburg

De stukken zijn digitaal vanaf medio juni op te vragen bij 
secretaris@hvquintus.nl

vOetBal

_
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT

voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 email: susan@vdwansem.nl
A: Mirjam de Ruiter 06-28720829
B: Berry Jansen 06-12319640
C: Ron v.d. Merwe 06-11245493
D: Michel Tetteroo 06-40214780
 email: bowsermike@live.nl
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Dave Hendriks 06-51704411
 email: davenadi@xs4all.nl
Dames: Mirjam de Ruiter 06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

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

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

vOlleyBal

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

BadMINtON

•  Taxi
•  Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)

•  Groepsvervoer (tot 50 pers.)
•  Zakelijk vervoer
•  Kindervervoer
•  Rolstoelbus
•  Airport vervoer

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

Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P

2295 RV Kwintsheul
06-10881420

info@vanmeteren.net

Voor al uw 
personenvervoer

BEl 06-1088 1420 

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

Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
tel 0174-294144
Voor nieuws verwijzen we u naar de 
website www.quintus-jeudeboules.nl 

jeudeBOuleS

gyMNaStIek

p
Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

$
teNNIS

Secretariaat
Luzia ten Westenend
Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul
Tel: 06-17184669
e-mail tvqbestuur@gmail.com
ledenadministratie
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

Beste Lezer,
Voor het laatste nieuws en het overzicht van de aanko-
mende activiteiten van Tennisvereniging Quintus verwij-
zen wij u vanaf heden graag naar onze website 
www.quintus-tennis.nl .

Sportieve groet,
Het bestuur van TVQ


