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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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Redeloos, radeloos, reddeloos in 1672 
 
Dit jaar herdenken we dat 350 jaar geleden ons land een Rampjaar beleefde. De 
Republiek werd over land en over zee aangevallen door Engeland en Frankrijk en de 
bisdommen Keulen en Münster. De jonge prins Willem III kreeg na het 
stadhouderloos tijdperk en de moord op de gebroeders De Witt de taak om de 
Republiek te redden. Het lukte hem om vrede met Engeland te sluiten en ook de 
bisdommen gaven de strijd op. 
 
Alleen de Franse koning Lodewijk XIV zag niets in een echte vrede en tot het 
overlijden van Willem III in 1702 bleven zij elkaar in de haren vliegen. Willem wist 
door een slimme politiek de Republiek een belangrijke mogendheid te maken. 
Daarnaast werd hij door allerlei manipulaties achter de schermen ook nog koning van 
Engeland, Schotland en Ierland. 
 
Willem III en het Rampjaar staan centraal in een lezing van historicus en schrijver 
Jan van Es op dinsdag 28 juni 2022 in de Kastanjehof in Kwintsheul. Samen met 
collega-historicus Bernt Feis schreef Van Es het onlangs verschenen boek 'In het 
spoor van de prins' over de persoon en politiek van de koning-stadhouder en over 
wat er vandaag de dag in ons land nog terug te vinden is van Willem III. 
 
Voorafgaand aan de lezing wordt de jaarvergadering van de Historische Vereniging 
Wateringen-Kwintsheul gehouden, die ook voor iedereen toegankelijk is. De 
Kastanjehof is open om 19.30 uur en de bijeenkomst start om 20.00 uur. De toegang 
en de koffie zijn gratis. 
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Racen bij het Heulse Oranjefeest 
 
Na twee jaar stilstand gaan de feestweken in de dorpen weer door als vanouds. In Kwintsheul is 
onlangs de Oranjeloop gehouden, maar het grote feest is pas volgend jaar als het Oranjecomité 
Kwintsheul honderd jaar bestaat. Tegelijkertijd viert de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul 
de vijftigste verjaardag met een jaarrond activiteitenprogramma. 
 
Om alvast in de feeststemming te komen is de Foto van de maand van juli er een van het Oranjefeest 
uit 1998, gemaakt door Hans Smeele. We zien twee kinderen racen in een soort kartwagentjes. Op de 
achtergrond staat een groepje Heulenaren die op een enkele na weinig aandacht voor de racewedstijd 
hebben. De locatie is hoogstwaarschijnlijk het veldje aan de Kievit. 
 
Wie zijn er zo fanatiek aan het racen? Wie staan er op de achtergrond toe te kijken? Reacties zijn 
welkom bij de Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en Facebook staan er 
nummers bij de personen als hulpmiddel bij het reageren. 
 
Voor een speciaal historisch café in 2023 is HVWK op zoek naar nog meer foto's van Heulse feesten. 
Iedereen die foto's heeft en die wil laten scannen, kan zich nu al melden aan foto@hvwk.nl. 
 
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. 
 
Maandelijks spreekuur 
Het historisch spreekuur op de eerste zaterdag van de maand kan weer plaatsvinden. Op 2 juli en 6 
augustus van 13.30 tot 16.30 uur is iedereen met interesse in of vragen over de geschiedenis van 
Kwintsheul en Wateringen welkom in de Kaaskelder van de Hofboerderij in het Hofpark in het centrum 
van Wateringen. Voor mensen die de drukte nog willen vermijden, is het mogelijk om een aparte 
afspraak te maken. 
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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

Het einde van een begrip: Het Quintusblaadje!
In mijn jonge jaren weet ik nog wel dat het groene ‘blaadje’ 
altijd iets was om naar uit te kijken.
De wedstrijden van het komende weekend stonden erin, even-
als de verslagen van het afgelopen weekend.
Ook veel andere informatie voor toernooien of indelingen wa-
ren er te vinden.
Het blaadje werd met de jaren echter steeds dunner door nieu-
we informatiebronnen, maar het bleef wel een begrip.
Wanneer iemand bij een hoge bal niet hoog genoeg sprong 
werd er dan ook regelmatig geroepen: ‘daar kon nog geen 
Quintusblaadje onder’!
Uiteindelijk verdween de hard-copy en werd het alleen nog 
digitaal uitgebracht.

De input werd steeds minder door alle websites, apps en soci-
al-media en nu is de tijd gekomen van de laatste uitgave. 
Alle vrijwilligers en sponsoren willen we hierbij bedanken voor 
de jarenlange bijdrage.

Namens de tennis, Freek Batist.

De  banen van de tennis zijn opnieuw gecoat en er zijn nieuwe netten 
gespannen. Ziet er weer top uit!
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! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON

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

Beste allemaal,
 
Deze week hebben we voor het eerst weer met de voetjes in 
het zand gestaan!...
Vanaf deze week spelen we weer elke woensdag, bij goed 
weer, om 19.30 uur op het Monsterse strand (strandopgang 
Molenslag, rechts).

Vandaag was de eerste keer dit jaar en we hebben genoten!
Meedoen is kosteloos en je kunt ook vrienden, familie en ken-
nissen meenemen.

Ben jij er volgende week bij?

Namens het bestuur PQV

Eind juni 2022 het laatste Quintusblad…..
Om met Wim Zonneveld te spreken, het is de moderne tijd, net wat u zegt…….

Wekelijks kwam het Quintusblaadje bij alle Heulenaren in de 
bus. Op maandag werd dit blaadje verzorgd door o.a. Flip van 
Steekelenburg, Geert Zwinkels, Cock van Steekelenburg en 
Lou Verbraeken. Er hebben vast nog veel meer mensen ge-
zorgd, dat dit blaadje er elke keer keurig verzorgd, met een 
groene herkenbare, voorkant klaar gemaakt werd. Eerst met 
stencilen, later met kopieerapparaten. Het werd niet alleen 
huis-aan-huis bezorgd, het lag ook bij de bibliotheek, de sla-
ger, de bakker etc. Iedereen keek er naar uit, want zo werd je 
niet alleen op de hoogte gehouden wat er bij je eigen sport 
gebeurde, maar kon je alle nieuwtjes van alle Quintus vereni-
gingen lezen!

Om bij de badminton te blijven, elke week stonden er versla-
gen in van de competitiewedstrijden. Ooit hadden we bij de 
badminton 9 competitieteams! Er werd ook een recreanten-
competitie gespeeld en een aparte dames- en herencompeti-
tie. Iedereen was nieuwsgierig naar de verslagen en wat er op 
alle afdelingen gebeurde. Er was een grote jeugdafdeling en 
zo ontstond ook de rubriek van de KjoeBie Kids. Deze rubriek 
werd door de toenmalige jeugdvoorzitter Pieter van Velden 
met zoveel humor beschreven, dat mensen deze rubriek als 
eerste lazen en pas daarna alles omtrent hun eigen sport. Elke 
sportafdeling had een bepaald aantal kolommen om het Quin-
tusblaadje niet te dik te maken. Werd er meer vermeld, dan 
moest je er voor betalen!
Gelukkig heeft de badminton een behoorlijk archief met dank 

aan onze archivaris, Ed Schooneman.
In het Quintusblad van 1989 stond het volgende te lezen….
“We gaan het 10-jarig bestaan van de afdeling badminton vie-
ren. Het was een vreemde eend in de Quintusbijt, maar het 
lukte! Spontaan boden mensen aan om bestuurslid te worden. 
Een eerste voorzitter van deze afdeling werd gevonden in de 
persoon van Eric van Tienhoven. Henk Ouwerling die toen fe-
deratievoorzitter was, geloofde in de komst van deze nieuwe 
tak aan de Quintus stam. Doordat de badminton op de vrijdag-
avond ging spelen, werden Haagse voetbalclubs, die op deze 
avond aasden, buiten de deur gehouden.”

Nog steeds is Badminton Quintus een belangrijke tak aan de 
Quintus-stam met speeltijden op de maandagmiddag, woens-
dagmorgen, woensdagavond, vrijdagavond en zaterdagmor-
gen. We hopen in 2024 ons 45-jarig bestaan te vieren en we 
hopen dat er weer veel mensen, ook jeugd, de weg weet te 
vinden naar deze leuke en gezellige afdeling!
 
De badminton heeft tot het eind toe het Quintusblaadje gevuld 
met informatie omtrent de vereniging. Helaas kregen steeds 
meer mensen een ja/nee sticker op de brievenbus, waardoor 
de verspreiding van het Quintusblaadje steeds moeizamer ver-
liep. Steeds vaker werd er via de mail met de achterban van de 
verenigingen gecommuniceerd. Jammer, want nu kan men niet 
meer gemakkelijk lezen wat er zich afspeelt bij collega sporten! 
En nu, na 2771 Quintusblad exemplaren, valt ook het doek 
voor wat eens een zeer geliefd huis-aan-huis blad was. 

Het is de moderne tijd, net wat u zegt……
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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

QUINTUS “DISCO TRAIN” GYM GALA 2022
 
Zondag 3 juli a.s. organiseert Quintus Gym na 3 jaar afwezig-
heid eindelijk weer haar Grote Eind Gala.
Om half 2 is Quintus open voor de toeschouwers, de deuren 
naar de hal zullen ongeveer 10 voor 2 open gaan.
Wij verwachten rond 17.00 uur klaar te zijn met de demo.
 
Voorverkoopdata Hal 2 (nieuwe Hal) :
Woensdag          29-6       17.00-18.00 uur
Donderdag         30-6       19.30-20.00 uur
Vrijdag                 01-7       16.15-16.45 uur
Zaterdag              02-7       11.30-12.00 uur.
 

Verder is er uiteraard nog een mogelijkheid om kaartjes en 
muntjes te kopen op 3 juli aan de deur.
 
Wij zijn er klaar voor, de kinderen zijn heel erg enthousiast aan 
het oefenen (we zien zelfs al stukken van de demo langkomen 
op social media van kinderen die thuis aan het oefenen zijn.)
Kortom we hebben er zin in om na 3 jaar weer een mooie show 
voor u neer te zetten.
 
Tot ziens op 3 juli !
 

Groeten
Ronald van Dijk

Voorzitter Quintus Gym


