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Q U I N T U S

Week 25, 19 juni 2017, nummer 2510
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
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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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NotuleN dd. 28 jaNuari 1957: 
Nieuwjaarsrede voorzitter burgemees-
ter dr. m.P.a. meisseN: greNswijzigiNg. 

in de afgelopen jaar hebben de plannen van de 
regering tot een kleine wijziging van de gren-
zen der gemeente met betrekking tot de ge-
meenten ’s-gravenhage, monster en Naaldwijk 
vaster vorm gekregen. op de agenda voor de 
eerste vergadering van de tweede Kamer der 
staten generaal, welke morgen aanvangt staat 
de behandeling van het wetsontwerp. 

Het is te verwachten dat, nu er een blanco verslag 
daarover door Kamercommissie is uitgebracht, 
reeds woensdag aanstaande een gunstige beslis-
sing door enkele hamerslag ven de voorzitter ge-
nomen wordt. Zo nabij en toch zo eenvoudig is de 
oplossing van dit eeuwenoude probleem nog niet 
geweest. De ingangsdatum zal, daar dan nog be-
handeling in de Eerste Kamer en de Koninklijke en 
Ministeriële ondertekening ontbreekt, zeker niet later 
zijn dan 1 juli 1957. Een veelzijdige en zeer spoedige 
besluitvorming tot oplossing van vele problemen ten 
behoeve van het gehele dorp Kwintsheul zal in dit 
jaar zeker van U gevraagd worden. Van Uw sterke wil 
daartoe ben ik verzekerd. 
Notulen dd. vrijdag 5 juli 1957 : De voorzitter burge-
meester Dr. M.P.A. Meissen opent de vergadering 
met het uitspreken van het openingsgebed. Daarop 
spreekt hij de raad toe. Hij memoreert de per 1 juli 
1957 in werking getreden grenswijziging met de 
gemeenten Monster, Naaldwijk en ’s-Gravenhage. 
De nieuwe inwonersheet hij van harte welkom bin-
nen de gemeente. Een strijd van 1 ½ eeuw is geëin-
digd in de eenheid van Kwintsheul. Nieuwe grenzen, 
nieuwe moeilijkheden. Kwintsheul doet thans op 

ons een beroep om hulp. De burgemeester rekent 
op de medewerking van de raad om in Kwintsheul 
een woon- en recreatiecentrum te scheppen. Wat er 
dient te gebeuren is in het verleden al vaak bespro-
ken. God moge zijn zegen aan het werk geven. Hij 
brengt dank aan allen die tot de éénwording hebben 
meegewerkt. Tenslotte wordt afscheid genomen van 
hen, die inwoners van ’s-Gravenhage zijn geworden; 
hij wenst hen een goed bestaan.

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

grenswijziging kwintsheul geeft gemeente Wateringen meer inwoners.
raadsvergaderingen gehouden in 1957!

(tekst uit Wateringse Quohieren 7 ’notulen van de gemeenteraad 1953-1958, 
bewerkt door Maxim van Ooijen )

 Lierweg 105, De Lier 

 Hollewatering 13, Kwintsheul

delentekriebelwebshop.nl



4

acTIvITeITeN

Woensdag 21 juni 2017
Bingo voor volwassenen in de Kastanjehof
19.30 uur deuren open 
De bingo begint om 20.00 uur. 
De kaarten kosten € 12,50 en u kunt daar 6 ronden voor 
mee spelen.
De volwassenen kunnen naar huis gaan met een bolder-
kar, een hoverboard of een skottel.
 
donderdag 22 juni: Boegsprietlopen over het water van 
de Blankvoorn
Inschrijven is mogelijk vanaf 18.15 uur, start is om 18.30 
uur.
Wie haalt de overkant? Kom in een te gekke outfit en 
maak de snelste overtocht! Of misschien is het toch beter 
om rustig aan te beginnen, wat is jouw tactiek?
 
vrijdag 23 juni: bingo voor kinderen in de Kastanjehof
13.30 uur Deuren open voor kinderen tot 16 jaar.
Er wordt geteld bij de deur en vol is vol, dus kom op tijd.

14.00 uur Start bingo voor de jeugd
Voor € 7,50 kun je vier ronden meespelen. Je kunt een 
action camera, drone en zelfs een google chrome cast 
winnen.
 
vrijdag 23 juni: 40e VerkadeKlimaat Oranjeloop 
zie: http://oranjefeesten-kwintsheul.nl/ 
 
vrijdag 23 juni feestavond met de band D!k. Het optreden 
begint om 20.45 uur.
D!K staat voor hoogwaardige muziek, humor, sponta-
niteit, een spetterend entertainment en zorgt voor een 
avond om nooit meer te vergeten! De band bestaat uit vijf 
professionele muzikanten die zich voor 200% inzetten om 
een unieke show neer te zetten, waarbij de vloer zeker 10 
cm verzakt door een collectief dansende menigte!
Het repertoire bestaat onder meer uit nummers van Blof, 
Jeroen van der Boom, Marco Borsato, Prince, Stevie 
Wonder, Wham!, Robbie Williams en vele andere arties-
ten. Deze nummers zijn vervolgens door ons in een D!K 
jasje gestoken. Tevens spelen wij enkele zelf gearran-
geerde medleys die variëren van rock (Europe, Van Ha-
len, Surviver) tot dance-classics (Chic, Kiki Dee, Pointer 
sisters).
 
zaterdag 24 juni: diverse activiteiten op en rond het veld 
aan de Kievit
8.00 uur: opbouw rommelmarkt en Kofferbakverkoop

9.00 uur: start rommelmarkt en Kofferbakverkoop
10.00 uur: Quintus/badminton geeft een demonstratie op 
het veld en mensen kunnen zelf de sport beoefenen. Ook 
zal er een informatiemarkt zijn over gezondheid, Wanders 
podologie zal onder andere aanwezig zijn voor alle vra-
gen betreft voet en voet gerelateerde klachten.
 
13.00-17.00 uur: activiteiten op het veld:
-  Zeskamp; bestaande uit een springkussen, een spring-

tapijt, een springslangenrace, een superballen race, een 
skilatten race en touwtrekken!

-  Freerunning demo en kinderen/volwassenen mogen zelf 
over het parcours onder begeleiding van top freerunners 
van Nederland uit Den Haag. Bekend van Holland’s Got 
Talent.

 
Tijd: 13.00 – 14.00 uur
Madscience: funstation. Dit is een doe-eiland waar kinde-
ren iets kunnen maken. Ze zijn hier ongeveer 15/20 minu-
ten mee bezig. Inschrijven bij de tent.
Omschrijving:
Welkom in de wereld van polymeren! Lange kettingen van 
moleculen zorgen voor het ultieme speelplezier, want hier 
maak je je eigen kneedgum en jij mag een kleur uitkiezen.
 
Tijd: 14.30 – 15.30 uur : workshops Andeco
Er zijn verschillende workshops waar je aan kan deelne-
men. Meiden kunnen een indianentasje maken, jongens 
een basketbalpet pimpen en volwassenen kunnen een 
wijnplankhouder bewerken. 
Per workshop kunnen er 25 deelnemers meedoen.
Inschrijven in de tent!
 
16.00 tot 18.00 uur: Pubquiz door Quiz brothers
Aanmelden kan hiervoor op de dag zelf of vooraf bij Jan 
Duijndam via info@quizbrothers.nl. De kosten voor deel-
name bedragen € 4,- per persoon. 
 
De zaterdag zal worden afgesloten met een vet optreden 
van Valium. Het optreden begint om 20.30 uur. 
Het repertoire van Valium bestaat momenteel uit meer 
dan 200 songs. Valium probeert het repertoire zo breed 
mogelijk te houden zodat zij op iedere gelegenheid het 
publiek kunnen geven waar zij om vraagt. Het repertoire 
bestaat uit covers van de afgelopen jaren alternatieve 
lowlands pop, zo ook uit de jaren ’60, ’70, ’80 & ’90 ver-
deeld in Pop, Rock, Singer Song Write, Blues, Soul, Funk 
en Rock & Roll.
 
Het Oranjecomité kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor schade en/of letsel.

FeeSTWeek kWINTSheUl
woensdag 21 juni t/m zaterdag 24 juni
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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

{

•  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
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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


