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Q U I N T U S

Week 24, 12 juni 2017, nummer 2509
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

QUINTUS gym gala preSeNTeerT!
Vertrek    Airport Kwintsheul 2 juli 2017
Vertrekhal  Hal 1 : De Eekhouthal
Vertrektijd  14.00 uur
Gate open   13.30 uur
Tickets verkrijgbaar Woensdag 14 juni   vanaf 17.00 uur
   Vrijdag 16 juni vanaf 17.00 uur
   Zaterdag 17 juni vanaf 10.00 uur

Prijs Ticket  Volwassenen  9 tot 99 jaar € 8,-
   Kinderen 4 tot 9 jaar  € 4,-

Veiligheidsgordels vast ….check, vliegtuig klaar voor vertrek….check
Laat u verrassen op deze reis rond de wereld in 2 uur.

Het vliegtuigpersoneel van Air Quintus heet u van harte welkom
op zondag 2 juli in de Eekhouthal te Kwintsheul
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En het is een groots welkomsfeest geworden, 
dat de Heulenaars voor hun nieuwe en enige 
B. en W. organiseerden. De Kwintsheulse Har-
monievereniging haalde de burgemeester en 
zĳn echtgenote en beide   wethouders en de 
gemeente-secretaris binnen. 

Overal hingen de vlaggen uit en honderden en hon-
derden mensen waren op de been. Er werd een rond-
gang door het dorp gemaakt en daarna trok de stoet 
het veilingplein op. De éne politieagent die wĳ zagen 
had de handen vol. Stromen belangstellenden drom-
den de veilinghal binnen om toch maar vooraan te 
staan en alles goed te kunnen horen wat er allemaal 
gezegd zou worden. Stil is het niet geweest in de hal. 
Misschien kwam het door de grote ruimte die nogal 
veel echo gaf maar de jeugd is in geen geval hele-
maal stil geweest. Voor degenen die werkelijk ieder 
woord wilden horen was het beslist moeilijk. 
De voorzitter van het Oranjecomité, de heer van Vree, 
hield een toespraak, waarin hĳ o.m. vertelde dat men 
al een honderd jaar bezig is in Kwintsheul om te be-
werkstelligen wat vanavond eindelĳk is gebeurd. 
Na zĳn toespraak sprak de echte en enige burge-
meester van de Heulenaars een kort woord. Hĳ gaf 
de verzekering dat het gemeentebestuur werkeIĳk 
alles in het werk zal stellen om het dorp zoveel te 
geven als in het belang is voor het geheel.
Gezamenlĳk zong men het Wilhelmus en nadat een 
machtig driewerf hoera door de veiling had geklon-
ken werd deze officiele gebeurtenis afgesloten.

De winnende foto in 1957 : ‘ELKE HEULENAAR 
WENST : ÉÉN BURGERVAAR’. 
Wie was de winnende jongeman op deze foto? Wie 
kan het ons vertellen? En heeft u nog oude foto’s 
van Kwintsheul uit de vorige eeuw. Die ontvangen 
we graag via mail info@oud-wateringen.nl naar ‘His-
torische werkgroep ‘Oud Wateringen en Kwintsheul’. 

Of op kom langs op ons spreekuur 1e zaterdag van 
de maand in de kaaskelder van de Hofboerderij; dan 
maken we een scan van uw foto’s. Of we komen even 
langs : telefoontje 0174-296909. 

Herhaalde Oproep van de Historische Werkgroep 
‘Oud Wateringen en Kwintsheul’:
Vlaggen op 1 juli 2017 ‘.

gaaN We op 1 jUlI IN heel kWINTSheUl de vlag UIThaNgeN???
zoalS 60 jaar geledeN bIj de greNSWIjzIgINg: ja Toch!!!!

annexatie van kwintsheul bij gemeente Wateringen nu een voldongen feit.
groots Welkomsfeest!

(tekst uit ,’DE WESTLANDER’ dd. VRIJDAG 5 JULI 1957, vervolg )
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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

{

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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Secretaris Quintus badminton
miranca van Zeijl
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

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

QUINTUS gym gala preSeNTeerT!
Vertrek    Airport Kwintsheul 2 juli 2017
Vertrekhal  Hal 1 : De Eekhouthal
Vertrektijd  14.00 uur
Gate open   13.30 uur
Tickets verkrijgbaar Woensdag 14 juni   vanaf 17.00 uur
   Vrijdag 16 juni vanaf 17.00 uur
   Zaterdag 17 juni vanaf 10.00 uur

Prijs Ticket  Volwassenen  9 tot 99 jaar € 8,-
   Kinderen 4 tot 9 jaar  € 4,-

Veiligheidsgordels vast ….check, vliegtuig klaar voor vertrek….check
Laat u verrassen op deze reis rond de wereld in 2 uur.

Het vliegtuigpersoneel van Air Quintus heet u van harte welkom
op zondag 2 juli in de Eekhouthal te Kwintsheul


