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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

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).
 

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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Heulse leerlingen op leeftijd 
 
De Foto van de maand april van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul neemt ons mee 
terug naar Kwintsheul. Er is niet veel van deze foto bekend, maar waarschijnlijk is het een reünie van 
leerlingen van de Andreasschool ergens in de jaren zeventig. Oorspronkelijk hebben de kinderen, 
gezien hun leeftijd op de foto, in de periode 1930-1935 op school gezeten. 
 
De Andreasschool was vroeger, in ieder geval toen deze mensen daar zaten, een jongensschool. De 
dames op de foto zijn misschien echtgenotes. Een gecombineerde reünie met de Theresia van 
Avilaschool is natuurlijk ook een mogelijkheid. 
 
De zesendertig mannen en vrouwen zouden allemaal bekende Heulenaren moeten zijn. Misschien 
wonen er nog kinderen en kleinkinderen in het dorp. 
 
Wie zijn de reünisten die op deze foto staan? Waar en wanneer is de foto gemaakt? Reacties zijn 
welkom bij de Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en Facebook staan er 
nummers bij de mannen en vrouwen als hulpmiddel bij het reageren. 
 
Foto van de Maand 
De Historische Vereniging plaatst maandelijks een foto op de website www.hvwk.nl en op de 
Facebookpagina www.facebook.com/hvwateringen. Het gaat om historische foto’s waarvan de 
werkgroep de achtergrond niet kent. 
Informatie en tips kunnen direct worden gezonden naar foto@hvwk.nl. Alle reacties komen op de 
website te staan. Op Facebook kunnen reacties direct worden geplaatst. De bundeling van alle 
reacties verschijnt in het ledenblad. 
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De Driesprong ontwerp bestemmingsplan informatie 
avond
Op maandag 11 april 2022 houdt de gemeente een in-
formatie avond over het ontwerp bestemmingsplan voor 
de Driesprong in de Kastanjehof van 19:00 tot 21:00 uur.
Lees het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente op: 
https://www.gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen/
bestemmingsplannen-in-procedure.html
Meldt u voor 6 april a.s. door te mailen naar info@ge-
biedsontwikkelingdedriesprong.nl onder vermelding 
van: Inloopavond De Driesprong, uw adres en het aantal 
mensen waarmee u komt.
Op 17-02-2022 heeft de gemeente in een digitale pre-
sentatie een overzicht gegeven van de status en de plan-
ning voor het bouwen van 190 huizen op de bouwlocatie 
De Driesprong.

DE DRIESPRONG

Kijk naar de presentatie 
Kijk naar de vragen en 
antwoorden van deze pre-
sentatie https://gebiedsont-
wikkelingdedriesprong.nl/
veelgestelde-vragen/
Alle informatie van de 
gemeente over het gebied: 
http://gebiedsontwikkeling-
dedriesprong.nl/
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Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 
glbroch@kabelfoon.nl

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

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
JO19: Patrick Mansveld 06-13776695
  patrickmansveld@caiway.nl 
JO17: Gino Zwirs 06-36548774
	 	 gino.zwirs@significant.nl	
JO15: Karin Grootscholten 06-19034755
  grootscholtenkarin@gmail.com 
JO13: Dirk Zwinkels 06-13366864
  dirk.zwinkels@outlook.com 
JO11: Daniël van Holsteijn 06-38626357
  dvanholsteijn@hotmail.com 
JO9 / JO7: Willem Dijkhuizen 06-14039000
  willem.dijkhuizen@gmail.com 

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

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

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

Foute Bingo 1 april:
Nadat door storm Eunice de vorige bingo niet door kon gaan, 
leek dit keer bijna de sneeuwval roet in het eten te gooien. Ge-
lukkig was op vrijdagmiddag alle sneeuw verdwenen en kon de 
bingo doorgaan! Na een gezellige kinderbingo en daarna een 
druk bezochte bingo voor volwassenen kunnen we terugkijken 

Competitie en trainingen jeugd:
Wat zijn er weer spannende potten gespeeld afgelopen zater-
dag. Ontzettend gezellig dat er ook weer veel ouders waren 
om onze jeugd aan te moedigen en te tellen! Heb je geen 

op een geslaagde editie! We hebben €1010 opgehaald voor 
onze kamplocatie, wat natuurlijk ontzettend gaaf is. Dank voor 
jullie enthousiasme en aanwezigheid!! 

Jeugdcommissie Quintus Badminton

wedstrijd dan is er altijd de mogelijkheid om te trainen bij Den-
nis en Esther! Lukt het een keer niet om te komen? Meld je dan 
netjes af! 

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


