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Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
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OMNI-vereniging
Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

OMNI

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Telefoon
(0174) 29 28 63
Telefax
(0174) 29 34 74
assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Activiteitenkalender
Datum

Vereniging/org.

Activiteit

12 juli

Handbal

Handbalclinic Yvette Broch

Quintuscomplex

19, 20 augustus

Handbal

Ooievaarscup DS/HS

Sporthal Hellas en
Loosduinen

21 juli

Jeu de boules

Jeu de Boules zandtoernooi

Parkeerterrein

St. Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie

Stichting Beheer en
Exploitatie Sportaccommodatie Quintus

Contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

kantine

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul

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

Tel. 0174-294208

Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

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

2

Postbus 170, 2290 AD Wateringen
info@oud-wateringen.nl

Persbericht

1 juli 2017

Kwintsheul viert 60 jaar verdwenen grenzen
De viering van de zestigste verjaardag van de eenheid van Kwintsheul is een groot succes geworden. Ruim 150 Heulenaren en andere Westlanders kwamen bij elkaar in het centrum van het dorp voor deze activiteit van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul.
Om elf uur begonnen de klokken van de Sint Andreaskerk te luiden, teken dat het feest kon beginnen. Onder aanvoering
van de eveneens jarige muziekvereniging Sint Gregorius liepen de genodigden, waaronder maar liefst drie wethouders
naar de kruising van de Kerkstraat met de Pastoor Vinkesteijnstraat.
Hier verhaalde werkgroepvoorzitter Chris Batist over de moeizame strijd om Kwintsheul onder één gemeente te laten vallen, in plaats van onder drie. Hierna was het de beurt aan de wethouders om elk een plaatsnaambord te onthullen op het
grondgebied van de toenmalige gemeenten. Marga de Goeij stond in Monster, Theo Duijvestijn in Naaldwijk en als laatste
onthulde Bram Meijer het bord van de gemeente Wateringen.
Het hele gezelschap verplaatste zich naar Kwintrum om daar het laatste stukje van de geschiedenis van de Heulse eenheid
te horen. Vervolgens onthulden de drie wethouders gezamenlijk het bord uit 2017: Kwintsheul gemeente Westland. Wethouder Duijvestijn roemde de Heulenaren voor hun eigen identiteit en voor het vermogen die te behouden in een grote gemeente.
Ook verzekerde hij dat het college zich flink zou blijven inspannen om de nieuwe supermarkt geopend te krijgen.
Onder de vrolijke klanken van Gregorius konden de aanwezige kinderen en volwassenen genieten van een ijsje. Meesterbakker Roodenrijs trakteerde op heerlijke glacées die gretig aftrek vonden. Ook was er nog ruime gelegenheid om na te
praten in de Kastanjehof onder het genot van een kopje koffie.
De viering van Kwintsheul 60 jaar grenzenloos gaat na de zomer door met een Heulse pubquiz en een historische tentoonstelling. Voor deze expositie zoekt de Historische Werkgroep nog foto’s en documenten uit de Heulse geschiedenis.
De feestelijke viering van ‘Kwintsheul 60 jaar grenzenloos’ is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds Westland in
het kader van de Glazen Pluim.
Noot voor de redactie
Foto’s van deze activiteit kunt u vinden op de Facebookpagina van de Werkgroep:
https://www.facebook.com/pg/oudwateringen/photos/?tab=album&album_id=1425732727511712
De foto’s zijn vrij van gebruik.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Maxim van Ooijen
telefoon (06) 53 26 95 79
maximvanooijen@planet.nl
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Westland. De raad van Wateringen stelde dat één bestuurlijke gemeente voor Kwintsheul noodzaak is; 95 %
van de Monsterse Heulenaars is voor overgang. En de
Heulse tuinders zeiden: “tijd is geld”. Maar de raad van
Monster verzette zich tegen ‘eigendomsoverdracht’ en
stelde dat ‘een sportvereniging in zo’n kleine gemeenschap toch niet levensvatbaar is’ (ps. we weten nu wel
beter met Quintus). De Monsterse raad stemde met 2 leden voor en 13 tegen. Gemeente Naaldwijks burgemeester Hoogenboom wilde wel meewerken om die vreemde
toestand in Kwintsheul te beëindigen, maar Wateringen
moest niet te veel grond vragen.
De 2e kamer nam in februari 1957 uiteindelijk de beslissing van vele grenswijziging waaronder die dat Kwintsheul
per 1 juli onder één gemeente (Wateringen) zou vallen.
Burgemeester Hoogenboom sprak de legendarische
woorden ‘De Heulenaars waren te vergelijken met dorstige woestijnreizigers, die in een fata morgana het zo
begeerde drinkwater mene te zullen vinden, doch in werkelijkheid deze lafenis niet krijgen’.
Monster nam met deemoed afscheid van zijn gronden en
inwoners. En de Wateringse (en nu ook Heulse) burgemeester M.P.A. Meissen heette de nieuwe inwoners van
harte welkom binnen de gemeente. Een strijd van 1 ½
eeuw was geëindigd in de eenheid van Kwintsheul. Op
1 juli 1957 werd 125 hectare grond met 372 inwoners uit
Naaldwijk en 928 inwoners uit Monster toegevoegd aan
gemeente Wateringen. Daar hadden de Heulenaars zo’n
150 jaar voor gevochten. En dat werd in 1957 gevierd met
het Oranjecomité en Harmonie voorop! Hoera!
De Heulenaars waren al één in de organisatie van een
aantal zaken, zoals
-1870 de bouw van een Houten Hulpkerk
-1906 Vergunning voor bouw Kwintsheulse veiling
-1910 1e steenlegging katholieke (jongens) ‘Andreas’
school (Wateringen)
-1916 Mariagesticht (Monster)
-1925 1e steenlegging katholieke (meisjes) “Theresia
van Avilla school” (Monster)

Beste Heulenaars,
Vandaag, 1 juli 2017, is het 60 jaar geleden dat Kwintsheul als dorp binnen één gemeente is komen te liggen.
Voor die tijd was Kwintsheul één gemeenschap. Als voorbeeld de Harmonie van Gregorius, die ons vandaag voorging. Deze bestaat dit jaar al 90 jaar.
Kwintsheul was voor 1600 nog geen dorp. Er waren enkele boerderijen. Grenzen werden gevormd door eigendommen van kloosters en landheren. Zo liep in de 14e
eeuw het land van de Abdij van Loosduinen tot aan de
Kerkstraat, waar toen een Uithof – een boerderij van de
Abdij – lag. Pas in 17e - de Gouden Eeuw - ontwikkelde
zich een buurtschap op het kruispunt van de weg Wateringen – Naaldwijk en De Holle en Lange Watering o.a. doordat ook veel weideland werd omgezet in boomgaarden.
Kwintsheul wilde wel één zijn, maar tot de Franse revolutie had het volk niet veel te vertellen. Maar in 1798 en
1812 werd al over het ‘grenzenprobleem’ van Kwintsheul
gesproken.
In 1828 werd door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland al gevraagd of het niet zinvol was Kwintsheul ‘te verenigen met een gemeente’ om te komen tot vermindering van administratie kosten voor de ingezetenen. Men
had problemen met de lange afstand naar Monster, de
armenzorg & armenkassen, het onderwijs, de diverse belastingen, het kerkbezoek, de begraafplaatsen, de veldwachters, de brandweer etc. Bv. in 1825 plaatste met de
6 lantaarnpalen in Kwintsheul (Wateringen en Monster
betaalde ieder de helft).
In 1843 deed de gemeente Wateringen een voorstel aan
gemeente Monster om het gedeelte van Monster ten oosten van de Hollewatering tegen een billijke schade vergoeding burgerlijk onder Wateringen te brengen. Dat viel
niet in goede aarde bij Monster.
In 1850 diende de gemeenteraad van Wateringen mede
met steun van grote grondeigenaren een rekest in om het
Monsterse deel van Kwintsheul naar gemeente Wateringen te halen, wat ook toen niet lukte.
In 1914 werd door 64 ingezetenen van Monster, behorende bij Kerkdorp Kwintsheul, het college van Wateringen gevraagd te zorgen dat het Monsterse deel door een
annexatie bij gemeente Wateringen gevoegd werd. Een
voorstel met tekening ging in 1915 naar Gedeputeerde
Staten met de uitnodiging een grenswijziging te ontwerpen. Maar Monster wilde hier weer niet aan meewerken.
In de jaren twintig van de vorige eeuw richtte Kwintsheul
een eigen, soort dubbele, gemeenteraad op i.v.m. de totstandkoming van een ongedeeld Kwintsheul.
In 1939 kwamen bij de Provincie de Westlandse burgemeesters van gemeenten Monster, Naaldwijk en Wateringen om de ideeën over de annexaties t.b.v. één Kwintsheul
toe te lichten. Burgemeester A.J. Verhoeven (Wateringen)
hield daar een pleidooi voor: de strijd van 150 jaar moet
nu geregeld worden. Naaldwijk had geen echte bezwaren
tegen annexatie. Burgemeester G.W. Kampschöer wenste geen afstand te doen van gronden en verzette zich met
kracht, ook financieel. Aanjagers voor één Kwintsheul waren met name Piet Vis, burgemeester M.P.A. Meijssen en
Jan van Vree.
In de nieuwjaarsredes in 1956 en bij vergaderingen van
GS ging men al in op de komende grenswijziging in het

Rede van Chris Batist uitgesproken op 1 juli 2017
bij het 60 jarige “éénzijn” van Kwintsheul.
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VERHUIS
SERVICE

handbal
Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
Jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@hvquintus.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
TEL.
0174 - 29 72 79
glbroch@kabelfoon.nl

WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

Voor al uw

personenvervoer

BEl 06-1088 1420

•

Taxi

•

Groepsvervoer (tot 50 pers.)

•
•
•
•
•
Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P
2295 RV Kwintsheul

Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)
Zakelijk vervoer
Kindervervoer
Rolstoelbus

Airport vervoer

24 uur staan wij voor u klaar!

06-10881420
info@vanmeteren.net

Vraag vrijblijvend een offerte.

voetbal

_
Materiaal:
Kledingcoörd.:

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
quintusscheidsrechters@gmail.com
coördinator:

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

Tim de Kok
Koen van Zeijl
VACANT

06-42747752
06-47500623

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

volleybal

{

Secretariaat
Joyce van Schie
Poortweide 2
2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl
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badminton
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Secretaris Quintus Badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

gymnastiek

p

Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
Redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

jeudeboules
Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
tel 0174-294144
Voor nieuws verwijzen we u naar de
website www.quintus-jeudeboules.nl

tennis

$

Beste Lezer,
Voor het laatste nieuws en het overzicht van de aankomende 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.com

Ledenadministratie
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl
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