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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

28 oktober 2021 OMNI-vereniging Bestuursvergadering vd Knaap Corner 19:30 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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Nieuwe website historisch Wateringen-Kwintsheul 
 
De Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul heeft een nieuwe website gelanceerd. De 
nieuwe site is het voorlopige eindpunt van de veranderingen die de vereniging de afgelopen 
jaren heeft doorgevoerd. 
 
Voorzitter Chris Batist: "Onze vereniging heeft vanaf 1973 een rijk verleden gekend, maar we 
willen ook in de toekomst onze collectie en ons werk goed aan de Wateringers en 
Heulenaren kunnen presenteren. Daarom hebben we een nieuwe naam en logo, zijn ons 
ledenblad en jaarverslag vernieuwd en is nu ook onze website toegankelijker en 
informatiever gemaakt." 
 
De website www.hvwk.nl geeft veel informatie over de geschiedenis van Kwintsheul en 
Wateringen en zal de komende tijd nog verder worden uitgebreid. De restyling is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het 'Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-
Holland' van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. De vormgeving is verzorgd door 
Bart van der Schoor van NL34. 
 
De coronamaatregelen hebben hun effect gehad op het werk van de Historische Vereniging. 
Batist: "Helaas konden we ons historisch spreekuur in de Hofboerderij niet houden en ook de 
speciale expositie over 75 jaar Bevrijding bleef in de kast liggen. Toch wisten veel mensen 
ons te vinden met oude foto's en documenten. De Foto van de maand ging gewoon door en 
we hebben de afgelopen maanden de grote foto's uit de Tweede Wereldoorlog in het 
Hofpark kunnen laten zien. We staan in de startblokken om, zodra het kan, weer volledig aan 
de slag te gaan." 
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Wandelen langs de gebouwen van Jan van Beurden 
 
In 1946, dit jaar 75 jaar geleden, kwam Jan van Beurden in dienst van de gemeente 
Wateringen als gemeentearchitect en hoofd van Openbare Werken. Met 212 
gebouwen drukte hij zijn stempel op de wederopbouw van Wateringen en 
Kwintsheul. Onlangs zijn al deze gebouwen gedocumenteerd door zijn zoon. Helaas 
is er al een aantal verdwenen, zoals De Wingerd en de Pius X school. 
 
Op zaterdag 19 juni 2021, de landelijke Dag van de Architectuur, organiseert de 
Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul een wandeling langs een aantal van 
de werken van Van Beurden. Onder het thema 'Woonklimaat' wordt getoond dat er 
veel parallellen zijn tussen de naoorlogse schaarste en de huidige wooncrisis. In 
beide gevallen zijn creatieve oplossingen noodzakelijk. 
 
De wandeling duurt 1,5 uur en is 3,5 km lang. De start is elk heel uur van 10.00 tot 
15.00 uur op de hoek van het Oosteinde en de Kwaklaan en het eindpunt is in de tuin 
van het woonhuis van Van Beurden aan de Heulweg. Hier kan, met een drankje, 
worden nagepraat. Zoon Peter van Beurden is aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Alle wandelaars krijgen een publicatie over het werk van Jan van 
Beurden mee als aandenken. 
 
Deelname aan de wandeling is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan 
uitsluitend per telefoon op (06) 42 19 47 80 (ma t/m za tussen 19.00 en 21.00 uur). In 
verband met de coronamaatregelen wordt er in kleine groepen gewandeld. Het 
programma is mede mogelijk gemaakt door Cultuurweb Westland. 
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Voorontwerp bestemmingsplan De Driesprong ligt ter inzage 

De gemeente West land maakt bekend dat het volgende plan ter inzage ligt: 

Naam : De Driesprong te Kwintsheul 
Soort plan: Bestemmingsplan 
Status: Voorontwerp 
Publicatiedatum: 10-06-2021 
Reactietermijn: vrijdag 11-06-2021 t/m donderdag 22-07-2021 
Nummer: NL. IMRO.1783.KWIDRIESPRONGobp-VO01 
Artikel: 1.3.1 Besluitruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening 

Omschrijving 
Het voorontwerp bestemmingsplan “De Driesprong” beoogt in het gebied De Driesprong te 
Kwintsheul een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. 
Bij raadsbesluit van 21 januari 2020 is voor het gebied Driesprong een structuurvisie 
vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan “De Driesprong” is op deze visie 
gebaseerd en vormt een voorzetting van de planvorming voor De Driesprong. Voor het 
gebied betekent dit onder andere dat wordt uitgegaan van de realisatie van de woonwijk 
en een centrale groenvoorziening, het een en ander conform het 
voorontwerpbestemmingsplan. 

Wilt u het plan bekijken? 
U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij 
het Omgevingscontactcent rum. U belt hiervoor tijdens kantoor tijden op 14 0174. 

Wilt u reageren op het plan? 
U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: 
het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster 
Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk.  
Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact 
op met het Omgevingscontactcentrum via 140174. 

Zie Bestemmingsplannen in procedure - Gemeente Westland 
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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{
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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

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


