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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

KANTINE
Tel. 0174-296454

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

 Bardienstrooster 
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

ACTIVITEITENKALENDER 
Datum Vereniging/org. Activiteit Locatie Tijd

15 april 2021 OMNI-vereniging Algemene Ledenvergadering 20:00 uur

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.

In de kantine van de Tennis kan uitsluitend cashless worden 
betaald (pinnen).
 
Helaas geldt dat beide kantines vooralsnog a.g.v. de coro-
na maatregelen van de overheid tot nader bericht gesloten 
zijn.

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

ST. BEHEER EN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIE

     Kwintsheul          0174 29 57 40          www.eekhoutbouw.nl

Al 75 jaar 
vernieuwend.
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GEMEENTE WIJST BOUWPLAN AF, DE HEULSE AANPAK TELEURGESTELD 

De gemeente Westland vindt het plan voor 29 apparte-
menten op de Verkade-locatie in Kwintsheul te massaal. 
Ook zou het niet voldoen aan de gemeentelijke Woonvi-
sie. De ontwikkelaar is gevraagd om het plan in te trek-
ken en dat is het burgerinitiatief De Heulse Aanpak in het 
verkeerde keelgat geschoten.
Woordvoerder Peter Barendse zegt de handelwijze van 
de gemeente onbegrijpelijk te vinden.

“Er is een aantal keren door de ontwikkelaar met de ge-
meente gesproken. Daar heeft ook de wethouder bij ge-
zeten. Toen is gezegd: Dien op basis van die gesprekken 
maar een plan in. Dat is gebeurd. Natuurlijk moet en kan 
er dan altijd wel alsnog wat gewijzigd worden, maar dan 
ga je geen brief sturen met het verzoek om het hele plan 
in te trekken. Als ik als ontwikkelaar zo’n brief zou krijgen, 
zou ik laaiend zijn”, aldus Barendse.

De Heulse Aanpak stelt dat het dorp staat te springen 
om nieuwe woningen. “Het is hartstikke goed dat de ini-
tiatiefnemer op zijn terrein woningen wil bouwen. Juist 
appartementen zijn nodig om voor doorstroming op de 
huizenmarkt te zorgen. En hij is ook nog eens bereid een 
deel in de sociale sector te doen. De gemeente vindt dat 
nog te weinig, maar voor ons is het genoeg. We hebben 
al veel sociale huur in Kwintsheul.”
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Kwintsheul
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Het door architectenbureau HET vorm gegeven complex 
noemt Barendse best hoog. “Maar daar kan wellicht wat 
aan gedaan worden door de parkeergarage (in het plan 
half verdiept aangelegd onder de appartementen, red.) 
nog wat te laten zakken.” Hij wijst er bovendien op dat 
op nog geen honderd meter afstand al een vijf verdie-
pingen hoog appartementengebouw staat. “Met die za-
deldaken ziet het er best dorps uit. Wij vinden het in ie-
der geval een prachtig plan. Het kan altijd wel wat beter, 
maar schiet het niet helemaal af. Heel teleurstellend.”

In het contact met dorpswethouder Ben van der Stee zal 
De Heulse Aanpak het afwijzen van het bouwplan aan de 
orde stellen. Het eerstvolgende gesprek is half april. 
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Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 
glbroch@kabelfoon.nl

Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

Voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.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

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

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

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

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

Update van het bestuur
Dinsdag 2 maart was het weer vergadertijd. Je zou denken, 
vergaderen……….nu, er gebeurt toch niet zo veel? Toch wel! 
Ondanks dat wij helaas niet kunnen volleyballen kunnen we 
nog wel vergaderen en plannen maken voor volgend jaar, zoals 
de financiën bekijken en of er nog wat aan de teams gespijkerd 
moet worden, ook zijn er enthousiaste trainers die een cursus 
gaan doen om nog beter training te gaan geven dan zij nu al 
doen. 
Volgend jaar zal Willem stoppen als jeugdcoördinator, iets wat 
iedereen jammer vindt, maar wat ook wel logisch is na al die 
jaren. Heb je interesse in deze functie? Dan kun je een snuf-
felstage doen bij Willem, meld je aan bij jeugdcoordinator@
pqv-volleybal.nl. Je kan ook gewoon eens met Willem in ge-
sprek gaan en vragen wat er allemaal komt kijken bij deze taak. 
Er zal binnenkort ook een teamenquête in je mailbox verschij-

nen. Die kun je dan invullen en inleveren bij je aanvoerder. 
Hou je mail dus in de gaten. 
Velen onder ons hebben jarenlang koninginnedag mogen vie-
ren en dat mag dit jaar weer. Wat vinden jullie van een gezellig 
oranjefeestje online? De teams zullen hier ook bij betrokken 
worden, want er kan gebrainstormd worden op hele leuke, 
goede, gezellige, sportieve vragen met elkaar. Hou 30 april 
dus vrij in je agenda, die waarschijnlijk nog een beetje leeg is 
en zet de oranjebitter maar alvast klaar.
De jeugd tot 27 mag voorzichtig weer een beetje gaan spor-
ten, buiten. Het bestuur kijkt naar de mogelijkheden en zal 
daar zo snel mogelijk informatie over geven. 
De website wordt ook druk aan gewerkt. Je kan al een kijkje 
nemen op deze mooie site, ook al is hij nog niet af. http://pqv.
dehek.online/

Groeten van het bestuur. 
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! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON

Update van de wedstrijdsecretaris
Afgelopen maanden heeft de Nevobo er naar gestreefd om in 
de dan resterende maanden een eerlijke competitie voor alle 
teams te organiseren. Daartoe hebben ze bij de diverse vereni-
gingen om hun mening gevraagd, onder andere of de leden 
zelf nog wel wilden spelen, alsook de beschikbaarheid van de 
zalen als er vaker wedstrijden zouden worden georganiseerd.

Helaas is de start van de competities een aantal keer uitgesteld 
nav de beslissing van de overheid agv Corona. 
Afgelopen maand heeft de Nevobo alsnog besloten om dit 
jaar geen competitie meer te spelen, daar de beschikbare tijd 
daarvoor te kort is.
Zoals eerder gemeld zal een eventuele competitie sowieso 
geen invloed hebben op promotie en degradatie.

Het PQV bestuur vindt het uiteraard heel jammer dat er dit 
jaar zo weinig gespeeld is/wordt. Wij houden de toegestane 
ruimte om te volleyballen in de gaten en proberen eea te orga-
niseren, rekening houdend met diverse factoren. Ook denken 
we na over de mogelijkheden voor de komende weken mocht 
er dan meer mogelijk zijn. Nadere berichtgeving hierover vin-
den jullie in andere items.

Gerard Scholtes, wedstrijdsecretaris

Hierbij een bericht van de penningmeesters
Hallo volleyballers. Bijna iedereen heeft de contributie betaald 
en dat is fijn! 
Zeker voor ons om het overzicht te bewaren is dat handig.

We hebben het al eerder gehad over het eventueel terugge-
ven van een deel van de contributie als dat mogelijk zou zijn. 
Dit zijn wij ook zeker nog van plan!
We hebben tijdens de bestuursvergadering besloten dat we 
de gelden die wij terugkrijgen of niet hebben hoeven beta-
len zullen minderen op de contributie van het nieuwe seizoen 
2021-2022.

De gelden die wij van dit seizoen terugkrijgen/overhouden ko-
men vanuit:
- de accommodaties 
- de Nevobo (alleen wanneer je competitie speelt)
- resterende trainersvergoeding

Hoe hoog de korting zal zijn op de contributie van het nieuwe 
seizoen, kan pas in de zomer worden berekend en zal worden 
gedeeld op de Algemene Ledenvergadering in september.
Mocht je onverhoopt ervoor kiezen om geen lid meer te blijven 
na het huidige seizoen, dan zal het kortingsdeel uiteraard ook 
worden uitgekeerd.

De Penningmeesters
Petra Hartsuiker en Marianne van den Berg-Moerman

BINGO Quintus Badminton
Zoals ieder jaar, organiseren wij ook dit jaar weer een BINGO. 
Dit jaar zal dit een digitale versie zijn i.v.m. de huidige corona 
maatregelen. We proberen er weer een onvergetelijke editie 
van te maken. Speel je mee?
 
Wanneer: 10 april 2021
Tijdstip: van 20:00 u. tot +/-21:30 u.
Hoe: via een inloglink van ZOOM kijk en speel je live mee
Aanmelden kan t/m 31 maart: https://qb-bingo.herokuapp.
com/ 
 
Na het aanmelden ontvang je van ons binnen 5 dagen een 
betaalverzoek. Heb je betaald ontvang je een link om op za-
terdagavond 10 april gezellig mee te spelen! Je krijgt 1 di-
gitale bingokaart. Deze gebruik je alle 3 de rondes. Print de 
bingokaart dus 3 keer uit of speel digitaal mee.We spelen 3 
rondes met een bingokaart. In elke ronde spelen we een keer 

voor 1 rij, 2 rijen en een volle kaart. Dit doen we dus 3 keer. 
Doe je ook mee aan de loterij? Na elke volle kaart is er een 
kleine loterij. Via de aanmeldlink is het ook mogelijk om loten 
te kopen. Je naam komt dan in een grabbelton.
 
We hebben de volgende opties:
1 bingokaart (om 3 keer uit printen)              € 10
2 bingokaarten                                               € 17,50
3 bingokaarten                                               € 25
4 bingokaarten                                               € 30
 
Wij bezorgen de gewonnen prijzen. Woon je verder dan 10 
km van Quintus, dient de prijs zelf opgehaald te worden bij de 
organisatie. Cadeaubonnen kunnen eventueel per post. 
 
Tot bij de digitale BINGO!

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

Sportieve groet,
Het bestuur van TVQ

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

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

$ Secretariaat: Luzia ten Westenend, Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul. 
Tel: 06-17184669. E-mail: tvqbestuur@gmail.comTENNIS

Ledenadministratie: Jan de Recht, Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen. Tel. 0174-295566. E-mail: janerna@kabelfoon.nl

Verslag Wintertoernooi voor de jeugd 28 februari
De jeugdcommissie had een hele mooie zonnige dag uitge-
kozen voor het wintertoernooi en er werd dan ook volop ge-
noten door alle deelnemers! 14 kinderen deden gezellig mee 
en speelden allemaal enkele partijtjes tegen wisselende tegen-
standers. Het was heel leuk dat ook de jeugdleden die nog 
niet zo lang op tennis zitten gezellig meededen en ook zij heb-
ben het prima gedaan. Alle kinderen nog bedankt voor jullie 
deelname en hopelijk tot de volgende keer.

De jeugdcommissie


