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De Dorpskrant Kreileroord 

    

Fijne feestdagen,  
een heel gelukkig en gezond 2016 
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

Loes en Herman Blokdijk, Vlasstraat 29. 
 Op dit adres is een defibrillator en de gebruikskennis aanwezig!! 
Ook in De Doorbraak is een defibrillator aanwezig. 

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

Centrale Huisartsen Post 
Geopend: maandagavond en nacht- t/m vrijdagavond en nacht: 
Zaterdag en zondag: 

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
 

Medicijnen afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

’t Hummelhonk 
 
De openingstijden zijn op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. 

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur 

Ziekte 
Weet u of iemand in het ziekenhuis, een inrichting, of langdurig ziek 
thuis verblijft? Geef dat dan even door aan mevr. Vlietstra,  
Gijs van Gaalenstraat 11 of telefonisch. Zij kan er namelijk zorg 
voor dragen dat deze zieke mensen niet vergeten worden. 

0227-663248  

Tuinbouwvereniging 
Kreileroord 

Voorzitter Gerard van der Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord  
Secretaris Gerard Miedema  Korenstraat 28 te Kreileroord  
e-mail: tuinbouwverenigingkreileroord@quicknet.nl 

tel: 663485 
tel: 06-11321175 

S.V.D.K. Voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid worden? Meldt u aan bij het 
bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 0227-663365 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve  
zon- en feestdagen!!! 

(Zaterdags wordt op alle 
tijden de volledige rit 

gemaakt !) 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
Eerste rit tot Anna Paulowna 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
 

Eerste rit:  06.53 u 
Laatste rit: 17.36 u 
    
 
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 17.56 u 

CONNEXXION  
lijn 653 

 KREILEROORD  naar Schagen (via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 
Van maandag tot en met vrijdag.  

Niet  op feestdagen en schoolvakanties 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

Oud papier 
Elke tweede maandag van de maand wordt oud papier opgehaald. 
Dan komen de vrijwilligers  het papier bij u ophalen. Wij vragen u het 
goed verpakt , op de hoek van de straat, aan de weg te zetten. Bij 
voorbaat hartelijk dank. (ook in de vakantie periode!!) 

2de maandag van de 
maand. (± 18:45) 
Op de hoek van de 
straten klaar zetten  

  
Inzamelschema 

Plastic 

Op de volgende dagen wordt in Kreileroord het plastic opgehaald:   
U wordt verzocht het plasticafval goed verpakt, in de speciale plastic 
verzamelzak van HVC, aan de weg te zetten zodat het niet weg kan 
waaien. 

19-01-2016 
16-02-2016 
15-03-2016 
12-04-2016 
10-05-2016 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

Restafval/huisvuil kunt u verpakt in plastic (vuilnis)zakken aanbieden 
in de grijze minicontainer.  U kunt het gft-afval kwijt in de groene 
minicontainer.  Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de 
(mini)container. Is dit niet mogelijk, gooi het dan verpakt bij het 
restafval. U voorkomt hiermee overlast van maden en stankoverlast.  

24-12-2015 alleen grijs 
07-01-2016 
21-01-2016 
04-02-2016 
18-02-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 22-12-2015 

Bel ALTIJD 112 
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DE DORPSKRANT 
     een drie weekse periodiek  

De Dorpsraad: 
• De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 
• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners 
• De Dorpsraad brengt per 3 weken de dorpskrant uit  
• De Dorpsraad organiseert diverse activiteiten zoals kermis, bingo’s. 
• De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt 
• De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is 

 
De kosten voor dit alles bedraagt slechts € 10,00 per jaar. Wordt lid en 
steun hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

 
 

Geachte Dorpsraadleden,  
van de Voorzitter 

 
WEER EEN JAAR VOORBIJ. 

En voor je het door hebt is er weer een jaar voorbij gevlogen en gaan we weer aan de 
oliebollen. Veel dingen gingen weer zoals al jd gewoon omdat dat  onze automaat zo  
staat ingesteld, maar we moeten steeds meer en meer en je vraagt je af tot hoe ver 
gaan we hier mee door. Maar de samenleving is blijkbaar zo ingesteld dat er geen weg 
meer terug is. Iedere keer is het weer zoeken naar mensen die zo bereidwillig zijn om 
te helpen. Maar gelukkig wonen we in een kleine gemeenschap waar elkaar helpen 
nog redelijk normaal is.  En geloof me hier zijn we zeer blij mee want het is moeilijk om 
alles weer voor elkaar te krijgen . Daarom denk ik ook namens alle clubs en school te 
spreken om iedereen hier voor te bedanken. Voor het komende jaar hopen we weer 
een beroep op u te mogen doen omdat er weer veel staat te gebeuren. Ons mooie 
gebouw De Doorbraak willen we graag behouden maar dit zal veel kracht vergen van 
ons allemaal. Maar laten we elkaar steunen  in een mooi project. Verder wil ik namens 
het bestuur iedereen fijne feestdagen wensen en een goed begin van 2016    

Jaring Dam 
Voorzi er Dorpsraad 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
 
Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
algmeen lid: Mevr. J. Kroegman Bollenstraat 29 tel. 0227-663277 joke.kroegman@ziggo.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Redactie : Dhr. R. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit    
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen  of  
naar het email adres sturen 

 
Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor  

zondag 10 januari 2016 (18.00 uur) 
        (hardcopy zondag 10 januari 2016 voor 16.00 uur) 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 720118 
Korenstraat bij mevr. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1       720118 
Landbouwstraat bij mevr. Van der Made Landbouwstraat 1 663265 
Vlasstraat bij mevr. Leffers Vlasstraat 35      663528 
Buitenleden bij dhr. Cardol Foksdiep   (W’werf )   22  663365 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bezorging kunt u terecht voor alle straten bij: 
 
 Mevr. Joke Kroegman  Bollenstraat        29 663277 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546   

Communicare necesse est  
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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de voorzitter       pagina   3 
 Lichtjesfeest        pagina   7 
 Familie berichten       pagina   8 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  12 
 Afvalkalender 1ste halfjaar 2016    pagina   17 
 Wereldwinkel          pagina  19 
 Over uw gemeente       Pagina  25 
 Inloop spreek uur       Pagina 27 
 Grasmaaier         pagina  28 

 
 
 
 

De Redactie 
 

Op sommige pagina’s komt u nu een QR code afbeelding tegen.  
Op veel mobiele telefoons kan men deze lezen 

en wordt je direct doorverwezen naar de webpagina  
waarover het artikel gaat. 

 
De redactie bedankt een ieder die een bijdrage heeft 

geleverd zodat de Dorpskrant heeft kunnen verschijnen. 
Dat is iedereen die een stukje geschreven heeft maar de 

mensen die de krant drukken, samenvoegen en rondbrengen 
mogen zeker niet vergeten worden. Zij staan iedere keer 
weer paraat om u uw Dorpskrant te bezorgen. Daarom 
iedereen die er nog actief bij betrokken is of is geweest, 
zonder u kon de Dorpskrant Kreileroord niet gemaakt 
worden. Dit jaar heeft ook de “Jeugd redactie”van het 

Creilerwoud veel bijgedragen aan de krant. 
 

Hartelijk bedankt iedereen! 
 Fijne kerstdagen  

en de beste wensen voor 2016 
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Iedereen die nog niet betaald heeft wordt 
vriendelijk verzocht dit alsnog te doen 
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Kreileroord versierd / lichtjesfeest 
wie doet er mee ? 

 

Zo als enkele jaren proberen we Kreileroord op te vrolijken met mooie 
lampjes en muziek, wij hopen dat u allen weer met ons mee gaat doen. 
Er zijn 3 prijzen voor de mooiste tuin/huis. En 1 prijs voor de mooiste 
straat. Iedereen mag mee doen. De uitslag wordt vermeld in de 1e 
Dorpkrant van 2016.   
 
In het weekend van 12/13 december is er een kerstboom bij de school 
gezet en verlichting in gedaan, de kinderen  mogen de kerstboom 
versieren met eigen gemaakte versieringen. Ook kinderen die hier niet 
op school zitten mogen iets leuks maken en in de boom hangen. 

Wat mag er in de plastic inzamelzak? 

Plastic 

 Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn, etc. 
 Knijpflessen voor sauzen, olie etc. 
 Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep 
 Bekers voor yoghurt, vla en ijs 
 Bakjes voor patat, salade, groente en fruit 
 Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas 
 Verpakking van kaas, vlees en vis 
 Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.) 
 Tubes voor gel, bodylotion en tandpasta 
 Folies van tijdschriften en reclamefolders 
 Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed, etc. 
 Plastic tasjes en zakjes 
 Plantenpotjes 

 

Pak (leeg platgevouwen met gesloten dop) 

 Pakken van vruchtensappen, water en wijn 
 Pakken voor melk, vla en yoghurt 
 Pakken voor soep en pastasaus 

 

Hoe? 
U kunt uw plastic verpakkingsafval en lege pakken, bij voorkeur samengeperst, eens in de maand aanbieden in de 
daarvoor bestemde plastic zak. U mag hiervoor geen andere plastic zakken gebruiken. Deze worden niet 
meegenomen. 

       (    K    .) 
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Familie berichten  
Het bestuur van de Dorpsraad Kreileroord wenst alle leden, 

donateurs, adverteerders, sponsors en vrijwilligers fijne 
feestdagen, een goed en gezond 2016.  

 
iedereen fijne feestdagen en een gezond 2016  

Jaring en Gitta 
 

Els Schoonhoven-Verwijs wenst iedereen prettige feestdagen  en 
een gezond 2016  

 
De EHBO-post Kreileroord wenst iedereen fijne feestdagen en 

een gezond maar vooral veilig 2016. 
Herman en Loes Blokdijk. 

 
Beste dorpsgenoten en andere lezers van de dorpskrant, 
Ik wens u allen hele gezegende kerstdagen en voor 2016 

gezondheid, liefde en vrede. Houd van zover het van u afhangt 
met alle mensen vrede, dan wordt het vast een goed jaar. 

Ineke Dijkstra-Kootstra 

Wij wensen alle kennissen, vrienden en dorpsgenoten een vrolijk 
kerstfeest en een gelukkig en gezond 2016 

Ko en Annie Aukes 

Buren, vrienden, kennissen, familie en bekenden wensen we een 
heel gezond 2016 en fijne feestdagen 

Enny, René en Maurice 
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Het bestuur van de Tuinbouwvereniging Kreileroord wenst alle 
leden, ereleden, donateurs, sponsors en vrijwilligers fijne 

feestdagen en een goed en gezond 2016.  
 

Gerard en Marjan v.d. Velde  
wensen alle Kreileroorders en mensen in naaste omgeving, 

Prettige Kerstdagen en een Gezon en Gelukkig Nieuwjaar 

 
Nu nog ANBO-Kreileroord, wenst al haar leden en 

begunstigers en sponsers een heel Zalig Kerstfeest en een 
Gezond en Gelukkig Nieuwjaar 

 
ANBO-Kreileroord wenst alle zuster ANBO’s in de 
Wieringermeer en omstreken en alle mdedewerkers van 

Hollands Kroon die zich ingezet hebben voor Kreileroord 
akkomodatie’s een Zalig Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig 

Nieuwjaar 
 

De ANBO-Kreileroord wenst alle Bestuurders van 
verenigingen en scholen en Gemeente Hollands Kroon veel 

wijsheid om de leefbaarheid in Kreileroord te stimuleren en te 
behouden. Dus voor hen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 

en Gezond Nieuwjaar 

Familie berichten  
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De Stal. 
De Donkere stal waarin Gij werd geboren 
Is als ons leven Heer, Benauwd en klein. 

Een grot vol duisternis waar wij niet horen 
Omdat wij voor het licht geschapen zijn. 

  
Wij willen als de herders u aanbidden, 
Maar komen in de regel veel te laat . 

Wij zien u vaak niet staan Heer, in ons midden. 
Omdat ons lampje zo te flakkeren staat. 

 
Wij brengen als de wijzen u geschenken, 
Wat mirre en wat wierook en wat goud. 

Maar niet teveel, omdat wij steeds nog denken 
Dat geld de grondslag is van ons behoud. 

 
O Kind, dat onze schuld hebt weggedragen, 

Leer ons de engelenzangen van weleer. 
’t Bevrijdingslied: Ín mensen welbehagen, 

Vrede op aarde – God alleen de eer’. 
(E. Ijskes-Kooger) 

 
 

Maar Toch..... 
Het Licht der wereld is geboren 
maar duisternis regeert het land. 

Het lijkt of God het heeft verloren 
haat en geweld gaan hand in hand. 

 
Eens klonk een lied van licht en vrede 

men sprak van het beloofde land. 
Verdwenen zijn de liefde en rede 

de hele wereld staat in brand. 
 

Mensen staan elkaar naar ’t leven 
vluchten weg van huis en haard 

angst regeert, doet d' aarde beven 
’t is al verloren als U ons niet bewaart. 

 
Uw blijde boodschap lijkt verloren 

Uw vredesplan teniet gedaan. 
De krib lijkt verder weg als ooit tevoren 
 het volk dat kiest om eigen weg te gaan. 

 
Maar toch, 

al lijkt dat Licht te zijn verdwenen 
en hier op aarde is gedoofd 

het zal toch eeuwig blijven schijnen 
voor hem die in Uw Woord gelooft. 

 
Gods licht wil in ons leven stralen 

verlichten onze levensbaan. 
Opdat een ieder die gelooft 

de Stad van goud mag binnengaan 
(Cees Pols) 

 
Kerstgedichten ingestuurd door Ineke Dijkstra-Kootstra 
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S.V.D.K. (SeniorenVereniging De Doorbraak Kreileroord ) 
 
Van de bestuurstafel 
 
Het bestuur is druk bezig met het oprichten van een vereniging voor senioren in Kreileroord en 
hebben de ANBO afgezworen. Heel veel van onze leden hebben hun lidmaatschap van de ANBO 
al opgezegd en toegezegd dat ze lid willen worden van onze nieuwe vereniging.  
Als u dit leest is het bestuur inmiddels al bij de notaris geweest om de statuten van onze 
vereniging op te laten maken en ons in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. 
Het is voor het bestuur een drukke periode zo vlak voor de feestdagen, maar wij doen er alles aan 
om in januari van start te gaan als een vereniging. De nieuwe naam zal gekozen worden uit een 
aantal inzendingen van onze leden.  
Er kunnen nog steeds nieuwe leden bij, dus als u behoefte heeft aan gezelligheid en activiteiten 
zoals koersballen, klaverjassen en biljarten of andere spellen, meldt u dan aan bij de voorzitter G. 
van der Velde, tel. 663485 of secretaris L. Cardol, tel. 663365. 
Wij hopen  in de volgende dorpskrant onze naam van de vereniging te kunnen vermelden en er zal 
zo spoedig mogelijk een oprichtingsvergadering plaats vinden. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. 
        Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de koersbalwedstrijd voor de regio tegen Slootdorp. 
 
Op vrijdag 20 november j.l. vertrokken 6 koersballers met Dieuw Bron als reserve naar Slootdorp. 
Daar stond de koffie met koek al klaar en kregen we ook even de gelegenheid om in te gooien.  
In de wedstrijd lieten we nog net niet ons koppie hangen, maar we hadden het moeilijk tegen de 
dames van Slootdorp. Het spelletje heet koersballen, maar op de mat in Slootdorp willen de ballen 
niet mooi koersen. Eigenlijk moet je maar een beetje rechtuit gooien en dat zijn wij nu juist niet 
gewend. De ballen vlogen van de mat of kwamen niet in de buurt van het witte balletje.  
Na een tweede kopje koffie en een korte pauze ging het wat beter met ons, maar de verwachting 
voor ons was toch een nederlaag. De einduitslag was daarom des te verrassender, want we 
wonnen toch met 6 punten verschil. Het werd 43 – 46. 
Onze beste speler was Jan Veen. Hij sprokkelde 14 punten binnen. Nien Veen en Co Cardol 
haalden ieder 11 punten, Lenie Cardol 6 punten, Ienskje Steringa 4 punten en Diet Raven 3 
punten. 
Er werd nog even gezellig nagezeten met een hapje en een drankje om vervolgens met een heel 
blij gevoel naar huis te gaan in de wetenschap dat we tot nu toe geen één wedstrijd verloren 
hebben. Hou dit gevoel vast! 
       Een blije koersbalster 
 
 
Co en Lenie Cardol wensen alle Kreileroorders 
prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2016. 
 
 
Maarten en Lina Smit wensen jullie vanuit Indonesië 
Prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2016. 
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Kerstworkshop. 
Op woensdag 16 december werd er in de ANBO ruimte een kerstworkshop gehouden onder leiding van 
ons Kreileroords bloemenvrouwtje (bekend van de televisie) Louisa. De deelnemers konden kiezen voor 
een kerststuk of een kerstkrans, maar kozen voor het eerste. Het moest een groot kerststuk worden voor op 
een tafel. Voor alle benodigdheden van groen tot decoratie had Louisa gezorgd en wij hoefden alleen maar 
een goed humeur mee te nemen en natuurlijk de nodige werklust. 
Na het nuttigen van een kopje koffie met wat lekkers gingen we van start. Onder de deskundige leiding van 
Louisa kwamen er prachtige stukken tevoorschijn. We waren zo druk, dat de koffie bijna vergeten werd. 
Toen iedereen klaar was met zijn creatieve prestaties werden de handen uit de mouwen gestoken om de 
ruimte weer netjes en toonbaar te maken voor de volgende dag, want dan was er weer een kerstmiddag. 
Vele handen maken licht werk dus was er nog tijd over om wat te drinken en te kletsen. Het was al met al 
een heerlijke avond waar we allemaal van genoten hebben en het allerbelangrijkste was natuurlijk dat we 
met een prachtig zelfgemaakt kerststuk naar huis gingen. 
Louisa bij deze willen wij je nogmaals hartelijke bedanken voor deze avond en zullen we de datum voor 
volgend jaar alvast weer in de agenda zetten? 

        Een deelneemster 
 
 
Kerstmiddag met diner. 
Op donderdagmiddag 17 december stroomde de in kerstsfeer gebrachte ANBO ruimte snel vol en gingen 
we na het openingswoord van de voorzitter van start met 21 leden.  
De bekende spellen werden gespeeld en er waren weer leuke prijzen te winnen. Onderhand werd er koffie 
gedronken en van het lekkers op de tafels gesnoept. Bij het vlotbruggen werden de drankjes geserveerd en 
kwamen de hapjes op tafel. Het vlotbruggen verloopt niet voor iedereen gunstig. Het is ook meer een 
geluksspel dan dat je het met een bepaalde techniek kunt beïnvloeden. Toch zijn er natuurlijk altijd weer 
van die geluksvogels die de punten wel binnen weten te halen. Eerste werd Co Cardol met 115 punten, 
tweede werd Marjan van der Velde met 96 punten en derde werd Det Dalstra met 91 punten. 
Aan het einde van de middag werd de ruimte omgetoverd in een sfeervol restaurant met veel kaarslicht en 
was het wachten op het stamppottenbuffet. Dit kwam een kwartiertje later dan gepland, dus waren de 
aanwezigen al aardig hongerig geworden. Er was gelukkig ruim voldoende stamppot en vlees aanwezig, 
dus de magen konden goed gevuld worden. De maaltijd werd afgesloten met een heerlijk dessert en voor 
de liefhebbers nog een vers kopje koffie.  
Het bestuur hoopt dat iedereen weer genoten heeft van deze middag en wil vanaf deze plaats de dames 
bedanken die de ruimte weer in kerstsfeer gebracht hebben. 

          Het bestuur 
 
 
Kerstklaverjas. 
Op maandagavond 14 december is de laatste klaverjasavond van dit jaar gehouden. 
Er werd aan vier tafels gespeeld en de sfeer was gezellig. Dat kwam mede door de verlichte 
kerstversieringen, maar natuurlijk ook door de deelnemers. Of er hoog gescoord is deze avond weet ik niet, 
want dit wordt allemaal bijgehouden door onze competitieleidster Thea van der Ploeg. Zij had na afloop 
ook nog een attentie voor alle deelnemers, wat erg op prijs werd gesteld.  
De eerstvolgende klaverjasavond voor de competitie is op maandag 18 januari 2016 aanvang 19.30 uur. 
We hopen weer op voldoende tafels en als u dit leest en denkt, ik wil ook wel om de week een avond 
klaverjassen, neem dan contact op met Gerard van der Velde, tel. 663485. 
 

       Een klaverjasser 
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Naam nieuwe vereniging. 
De naam van onze nieuw op te richten vereniging is geworden: Seniorenvereniging De Doorbraak Kreileroord, 
afgekort S.V.D.K. Deze naam is uit de inzendingen van onze leden gekozen door Kees van der Made. Langs deze 
weg wil het bestuur hem nogmaals bedanken voor zijn medewerking.  
Op 4 januari 2016 worden de handtekeningen gezet bij de notaris en is onze vereniging een feit. Op 14 januari 2016 
wordt er een oprichtingsvergadering gehouden, waarin het bestuur 
gekozen gaat worden en de contributie vastgesteld wordt. Deze vergadering begint om 13.30 uur en er komt nog een 
uitnodiging bij u in de bus. 
Op het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u zich alvast inschrijven als u dat als huidig lid nog niet gedaan hebt. Ook 
nieuwe leden zijn uiteraard zeer welkom en kunnen dit formulier invullen. Inleveren kan tijdens de oprichtingsverga-
dering of vóór die tijd bij G. van der Velde, 
Korenstraat 11 te Kreileroord. Het is een vereniging voor 50 plussers dus schroom niet en kom onze vereniging ver-
sterken. Voor een kijkje vooraf op een dinsdagmiddag of donderdagmiddag bij onze activiteiten bent u van harte wel-
kom. 

         Het bestuur 
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Anbo Kreileroord 
Eind november moest en de  biljarters van de ANBO Kreileroord hun krachten meten met de biljar-
ters uit Slootdorp. Dit was nog niet zo’n eenvoudig karwei. De Slootdorpers hebben een paar zeer 
goede spelers o.a Appie Ganzinga , Jan Blom en Nico Marsman. Het zag er in het begin dan ook 
rooskleurig uit voor Kreileroord. Met de rust was het 13-3 voor Slootdorp, daar kon de koffie met 
koek niets aan af doen.  
De  Kreileroorders zijn daarna waarschijnlijk gaan mediteren en hebben hogere machten om inspi-
ratie gevraagd, want na de rust ging het stukken beter.  
Winst zat er echter niet meer in en Kreileroord verloor met 19-13. 
Een nieuwjaar geeft nieuwe kansen. 
Tot de volgende keer. 

                                                                       G van der Velde 
 
 

De Jeugd van Kreileroord heeft vele tekeningen ingeleverd, die als ontwerp gebruikt konden worden voor 

de voorkant, het midden en de achterkant van de Dorpskrant. Annie Aukes had de moeilijke taak hier 3 te-
keningen uit te zoeken. Annie Aukes hartelijk dank voor dit.  

1ste Femke 

2de Joce 

3de Tijm 

De prijswinnaars kunnen maandag 28 december, tussen 12:00 uur en 17:00 uur,  hun prijsje ophalen bij de 
secretaris van de Dorpsraad Kreileroord (Adres: Bollenstraat 24) 

De Prijswinnaars gefeliciteerd en de andere bedankt voor de mooie tekeningen. 
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Anbo Kreileroord Nieuws. 
 
zoals vermeldt in het Dorpskrantje van 24-11-2015 ging het huidige Bestuur van 
de ANBO-Kreileroord aan de slag om een nieuwe vereniging  voor de Senioren 
50+ op te richten. Na alle perikelen rond de ANBO-Nederland waar het 
blokkeren van de spaar en betaal rekening van onze anbo, is op een algemene 
vergadering besloten een nieuwe vereniging op te richten. 
Enkele bestuursleden zijn aan de slag gegaan om de statuten en reglementen te 
schrijven, corrigeren en herschrijven, om ze aan de notaris aan te bieden en zo 
nodig te bekrachtigen. Maandag 14 december hadden drie bestuursleden van de 
huidige ANBO een afspraak met de notaris in Schagen. Hier zijn op het kantoor 
van de notaris de statuten nog een kritisch bekeken en zo nodig aangepast. De 
notaris gaat alles akte-klaar maken zodat we per 4 januari 2016 een nieuwe 
Senioren vereniging hebben! Tevens zorgt de notaris er voor dat we bij de Kamer 
van Koophandel ingeschreven staan. Wij kunnen dus als senioren vereniging ,, de 
Doorbraak “ als rechtspersoon optreden, Dus een bankrekening aanvragen en 
beheren en b.v. een huurovereenkomst afsluiten. Kees van de Made heeft op ons 
verzoek een naam gekozen uit de ingeleverde namen.  
We heten vanaf 4 jan. :Senioren vereniging ,, de Doorbraak” Kreileroord.   
Mochten er leden of toekomstige leden zijn die nog vragen hebben went tot het 
secretaris Lenie Cardol of Gerard  van der Velde. 
Voor leden die opgezegd hebben bij de ANBO-Nederland de volgende raad, 
blokkeer dan vóór 23 december  je automatische afschrijving van ANBO 
Nederland.  
Betaalde je per kwartaal aan de Anbo –Nederland via accept giro kaart, zend deze 
dan retour door op de envelop afzender te zetten. De envelop niet openen a.u.b., 
en anders verscheur je deze accept- girokaart niet op ingaan op de post die je 
krijgt ! Bij voorbeeld niet reageren op het dat je niet op tijd hebt opgezegd, of als 
ze gewoon je leden pas weer naar je op gestuurd  hebben; deze retour-afzender te 
sturen of verscheuren. 
Je kunt gewoon lid worden van de nieuw op te richten Seniorenvereniging. Wij 
doen uiteraard ook ledenbehartiging en proberen mensen naar het Mfc ,de 
Doorbraak” te krijgen door het organiseren van spellen, zoals Klaverjassen, 
koersballen, Biljarten, bingo’s, vlotbruggen en zoals dit jaar een lezing over 
vogels en herinneringen van Kreileroord, door Laurens v.d Vaart. Een kerst 
workshop gegeven door Louisa Prevo allebei waren ze zeer geslaagd. Dus meld 
je aan bij de senioren vereniging ,de Doorbraak” 
Kreileroord. De algemene oprichting ’s vergadering vindt plaats in januari 2016. 
Dan wordt er een bestuur gekozen en de contributie vast gesteld. 

Het bestuur 
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Het Creilerwoud 
De Wereldwinkel is verbouwd en verplaats!.  

 
Openingstijden: Maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag  08:30 - 14:30 
                             Woensdag        08:30 - 12:15 
        tijdens schoolvakanties is de Wereldwinkel gesloten! 
        
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  Dromenvangers, Spaar olifanten 
en geluk poppetjes 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 

De wereld winkel is weer geopend. ! 
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

Specialist in barbeque, gourmet, fondue, belegde broodjes, 
 
Kant & klare maaltijden (evt. warm),  grillspecialiteiten, 
 
eigengemaakte worst, salades en vleeswaren.  
 

Terpstraat 3a, 1771 AC  Wieringerwerf.   Tel: 0227-601276 
 

email: Info@poelsma.keurslager.nl www.poelsma.keurslager.nl 

 

 

Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
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Rotterdam, 13 december 2015 
 
P E R S B E R I C H T 
 
 
 

 
Opbrengst MS collecteweek 

 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van  
€ 3.480 in Anna Paulowna en Breezand 
€ 654 in Den Oever 
€ 718 in Hippolytushoef 
€ 1.108 in Lutjewinkel, Nieuwe Niedorp en Winkel 
€ 306 in Wieringerwaard 
€ 925 in Wieringerwerf, Slootdorp en Kreileroord 
opgehaald. 
 
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voorlichting 
 
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn ge-
gaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op 
giro 5057 te Rotterdam! 
 

   
Mededeling voor de redactie: 
 
De huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron van het Nationaal MS Fonds. Met deze inkomsten 
financieren we bovengenoemde doelstellingen. We willen u bij deze vriendelijk vragen om dit persbericht te 
plaatsen en zo ons werk mogelijk te maken. 
Alvast hartelijk dank hiervoor! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het Nationaal MS Fonds 
 
Pamela Zaat, 
Landelijke collecte-coördinator Nationaal MS Fonds 
pamela@nationaalmsfonds.nl 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het  
Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl 
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Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kunnen wij kijken of het ons wel lukt om 
uw computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 7,50 per onderzoek. Verder betaald 
u de kosten van eventuele “nieuwe” hardware 
of software en een vast afgesproken bedrag 
voor het te verrichten werk. Maar daarvoor 
nemen wij eerst contact met u op. 
 

Neem gerust contact op voor een afspraak of 
voor meer informatie 

0227-820022 
computer@le-la-gaspi.nl 

 
(Voor niet leden van de Dorpsraad Kreileroord  

is het onderzoek € 10,—!) 

  

 

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

06-53514421 
www.xtrordinarynails.nl 
xtrordinarynails@quicknet.nl 

SBS Administraties 
 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het accountants-
kantoor te duur, informeer dan eens bij SBS Administraties. 

Het adres voor al uw zakelijke en privé-boekhouding,  
belastingaangiftes etc. 

Ook voor startende ondernemers! 
 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 

  

Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek 

 
 
 
 
 

Zekkenstraat 42 
3151 XP Hoek van Holland 

(Industrieterrein de Haak) 
tel.: 0174 – 38 41 03 

e-mail: info@rockart.nl 
website: www.rockart.nl 
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Kijk ook eens op de Facebook pagina van uw gemeente. Hier staat ook heel veel informatie. 

Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  
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De laatste keer op dinsdag 29 december in het MFC de Doorbraak.  
Wel zal vooralsnog het inloopspreekuur in Wieringerwerf gehandhaafd blijven 

 (elke maandagmorgen van 09:00 uur tot 10:30 uur in de cultuurschuur).  
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 14 22-12-2015 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 11-11-2014 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg  20 Wieringerwerf    tel. 663534      henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek  Bollenstraat   48 Kreileroord  tel. 663502        info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout  Boeier    54 Wieringerwerf     tel. 602061        schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat    16 Kreileroord tel. 663228         djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat       4 Kreileroord tel. 724553        bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat   36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  Gijs van Gaalenstraat  9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. mevr. Citty Marsman  .  Gijs van Gaalenstraat 25Kreileroord tel. 663602               cittyvisser@gmail.com 

Bankrelatie: 
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:   NL17RABO03704.10.351 
   

Trainers en coaches 
Trainer   1ste elftal dhr. J. Wiersma   Gijs van Gaalenstraat   9 tel. 663233 
Trainer   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers C pupillen: dhr. P. v.d. Sleen  Landbouwstraat  17  tel. 06-31185550 
 dhr. M. van der Zee  Korenstraat  65 tel. 06-41552483 
Trainers E pupillen: dhr. M. Bijlstra  Landbouwstraat  22  tel. 502322 
 dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
Trainer   F pupillen: mevr. C. Marsman  Gijs van Gaalenstraat  25 dinsdag avond 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat    9 tel: 06-47384688 
  
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach Kreileroord 1 :     dhr  J. Wiersma  Gijs van Galenstraat    9  tel: 0651299407 
Coach Kreileroord 2 ass dhr.  M. de Ridder Landbouwstraat         21  tel. 06-52876855 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches C pupillen mevr. A. van der Meer Landbouwstraat         17 tel. 06-51163439 
 dhr. P. van der Sleen Landbouwstraat  tel. 06-31185550 
Coach E pupillen: dhr. M. Marsman  Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 06-55254052 
Coach F pupillen: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
   

Sportaccommodatie: 
Terrein: Bollenstraat 66    Kreileroord      tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: dhr. G.de Vries      Korenstraat 85     tel  :0227-663312 
Consul: dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg 20  tel. 663534 
  
Evenementencomm.:     dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken         tel. 06-66988979 / 663228 
  

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. H. van Bodegom   Oosterkwelweg    20          tel. 663534   henk@toplevel.nl 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
Algemene ledenvergadering. 
 
Graag nodigen wij alle leden uit op de algemene ledenvergadering van 
Sportvereniging Kreileroord. De ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 
14 januari 2016, aanvang ca. 20.00 uur. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de penningmeester. 
5. Verslag van de kascommissie. 
6. Vaststelling van de begroting. 
7. Vaststellen van de contributies. 
8. Verkiezing bestuursleden. 

Wij zijn in ieder geval op zoek naar twee nieuwe bestuursleden ter aanvulling 
van het huidige bestuur. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich  
1 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. 

9. Verkiezing bestuursleden kascontrolecommissie. 
10. Jeugd 
11. Senioren 
12. Accommodatiebeleid Hollands Kroon. 
13. Barbeleid kantine 
14. Hulp vrijwilligers 
15. Rondvraag 
16. Sluiting . 
 
 
Tot ziens. 
 

Voorzitter Henk van Bodegom. 
 

(De verslagen zullen 1 uur voor aanvang van de vergadering  
ter tafel worden gelegd.) 
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Prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016 toegewenst.  
 

Het bestuur van de voetbalclub wenst een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2016 toe. Om het nieuwe jaar toepasselijk in te luiden houdt de club op zaterdag 9 januari 2016 
weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de Doorbraak. Aanvang 20.00 uur.  Draagt u de club 
een warm hart toe, dan bent u van harte welkom. 

Het bestuur. 
Zaalvoetbaltoernooi. 
Vanaf maandag 21 december wordt er door onze jeugd weer deelgenomen aan het van Bodegom 
zaalvoetbaltoernooi, zowel in de Zuiderzeehal te Wieringerwerf en de hal in Hippolytushoef. Bij 
Citty Marsman kunt u terecht voor het programma van de F’jes, E’tjes en D’s. In ieder geval 
spelen de allerkleinste van de verschillende verenigingen weer in de Doorbraak op zaterdag 2 
januari 2016. Komt u gerust eens kijken want het is heel verterend om dat jonge grut te zien 
voetballen. 

Het bestuur. 
Klaverjassen. 
Zowel op zaterdag 28 november en zaterdag 19 december is er door een achttal klaverjassers 
gezellig gekaart. Deze acht mensen zijn, als de onvervalste “die- hearts” van het spel 
klaverjassen te betitelen. Tenslotte zijn deze mensen bereid om huis en haard op te geven, om de 
computer of tablet en telefoon in de hoek te gooien voor die éne zaterdagavond in de maand voor 
het prachtige spel klaverjassen en de pure gezelligheid. Meegenomen natuurlijk is ook, dat men 
elkaar weer ziet in levende lijve en net zo belangrijk is het uitwisselen van allerlei verhalen, de 
één wat sterker dan de ander, over velerlei personen en zaken. Zo blijf je van het reilen en zeilen 
van een gemeenschap enigszins op de hoogte. Goed, laat ik overgaan tot de orde van de dag en 
de uitslagen vermelden van de laatste twee drives. 
De drive op 28 november werd gewonnen door het koppel Lenie en Co Cardol met 4742 punten 
Tweede werden Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom met 4663 punten, derde werd het 
koppel Marianne Scholten en David Clerc met 4631punten en vierde werden Jannie en Foeke 
van Wanrooij met 4346 punten. Op de drive van 19 december gingen Jannie en Foeke 
onverdroten verder op de ingeslagen weg en eindigden opnieuw als laatste met 4179 punten. 
Marianne en David werden weer derde met 4775 punten en de tweede plaats ging naar Lenie en 
Co met 4797 punten. Duidelijke winnaar van deze avond werden Thea en Henk met 5071 
punten. De prijzen werden tot slot eerlijk verdeeld over de 4 koppels, om op die manier ook de 
kerstgedachte een steuntje in de rug te geven. 
 De volgende drive wordt gehouden op zaterdag 30 januari 2016. Wie weet, tot ziens. In ieder 
geval namens de klaverjassers; prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016. 

Henk van Bodegom. 
 
Kerstbingo. 
Het is alweer een tijdje geleden, maar op vrijdag 11 december werd er door de club een bingo 
gehouden voor de jeugd. De opkomst was bijzonder goed te noemen en daardoor ook de 
opbrengst. Mede ook door het gegeven dat Deborah Keuken, Iris Warmerdam en Greta Keuken 
alle prijzen bij de sponsors wisten los te peuteren. De hoofdprijs van deze avond, een 
boodschappenwagen ter waarde van € 150,00 gesponsord door de fam. Sanders, grote klasse!, 
werd gewonnen door Ebrina Blaauwiekel. De boodschappenmand van € 75,00 ging naar Greta 
Keuken en Thea van der Ploeg ging er met € 50,00 boodschappen vandoor. 
Alle vrijwilligers die deze avond weer heel geslaagd hebben gemaakt, van harte bedankt!, 
maar uiteraard ook de sponsors . 

Het bestuur. 
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Algemene ledenvergadering seizoen 2014/2015 

Afwezig: R. Schokkenbroek, secretaris. 

Henk opent de vergadering. Hij legt uit dat het bestuur gekozen wordt door de leden. 

Notulen 18 november 2013 worden vastgesteld. 

Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Voorlezing financieel jaarverslag. 
Kascontrole. Kas goedgekeurd. Verzoek aan kascommissie om hun controle op papier te zetten en aan de penningmeester te 
geven. Nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henk Hotting, Ron Aukes, en als reserve Co Cardol. De reserve schuift het jaar 
daarop automatisch door om in dit geval Henk te vervangen. 

Begroting 2014/2015.   
Inkomsten en uitgaven kantine is een schatting. Huurkosten veld is ook nog onzeker. De huur gaat volgens het nu liggende 
voorstel van de gemeente fors omhoog naar 3 keer zo veel. De gemeente wil eigenlijk van veel velden in de gemeente af, en 
zeker van het onderhoud. Hier is de club nog over in onderhandeling. Voor er beslissingen worden genomen komt er nog een 
onafhankelijke commissie het veld beoordelen. ( ook velden in andere plaatsen ). 

Er wordt voorgesteld om de contributie van de senioren te verhogen van € 100,- naar € 120,-. Dit omdat er nu al wel gesteld 
kan worden dat de kosten voor de club omhoog zullen gaan. Opmerking van verschillende leden is dat dit eigenlijk eerder 
gemeld had moeten worden. Dit kon helaas niet omdat de ledenvergadering twee keer uitgesteld moest worden. Er is wel 
begrip voor de verhoging en deze wordt dan ook goedgekeurd. 

Dennis Voorsluijs is gestopt met het jeugdbestuur. Henk is bij hem langs geweest met een presentje om hem persoonlijk te 
bedanken. Er is gezocht naar vervanging en het bestuur heeft Citty benaderd. Zij heeft na enige bedenktijd toegezegd. Ze is 
ook de enige kandidaat, en wordt door de leden gekozen. Henk ligt toe dat het de bedoeling is dat alle jeugdzaken dan ook 
besproken met haar worden. Zij kan dit dan mee nemen naar een bestuursvergadering indien nodig. 

Jeugd.  
Het gaat erg goed qua ledenaantal. Er zijn inmiddels meer leden dan tenues. 
Voor het C elftal heeft zich een nieuwe trainer gemeld, Hans Bosman. Hij heeft zijn trainerspapieren. Er is reeds een gesprek 
met hem geweest en we zijn erg blij met zijn komst. 

Senioren.   
Henk uit zijn waardering voor de begeleiders van het eerste. Ondanks dat de resultaten er nog niet zijn blijven zij zich vol 
inzetten. Bij het tweede zijn wat strubbelingen geweest. Thijs, Markwin en Ron gaan het nu oppakken. 

Er ontstaat een discussie over de communicatie tussen het eerste en het tweede. Afgesproken wordt meer als  een vereniging te 
denken en zo ook met de spelers om te gaan. 

Accommodatie beleid is uitgebreid besproken. 

Barbeleid Sportkantine.  
Bonnen moeten betaald worden. Nieuwe bonnen moeten dezelfde dag/avond nog betaald worden. Prijs van koffie en thee 
wordt € 1,-, een hele kan zal € 7,50 gaan kosten. Er wordt vanaf heden niet meer binnen gerookt. Er zal een overkapping 
komen. Voor het drinken zullen plastic bekers komen daar glaswerk niet mee naar buiten mag. 
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Vrijwilligers.  
Ineke geeft aan dat de “regels” duidelijk moet zijn voor de vrijwilligers zodat ze goed kunnen handelen. Er zijn voldoende 
vrijwilligers om alle evenementen te vullen. Op maandag komt deze groep samen voor n bakje koffie, een gesprek en om 
schoon te maken. 

 

Rondvraag. 
Sandra: Wat worden de prijzen in de kantine?  Antwoord: Op de volgende bestuursvergadering wordt hierover gesproken 
met ( enkele ) vrijwilligers. Dit zal zijn op 12 november, 20:00. 

Jordi: Waar kunnen wij als jeugd nu voetballen naast het voetballen voor de club?  Er is een klacht geweest bij de gemeen-
te dat het in de speeltuin overlast geeft. Daarnaast zijn de struiken om de speeltuin heen niet goed voor de ballen en kle-
ding.   Antwoord: Dit zou gewoon moeten kunnen op het veld in de speeltuin. Er zijn al wat ontwikkelingen gaande op dit 
gebied. Wordt vervolgt. 

Sluiting om 23:30. 

Biljartvereniging de Doorbraak wenst een ieder  
prettige kersdagen en een gelukkige en gezond 2016. 
 
 
In de maand december is er door de biljarters door 
verschillende omstandigheden niet gebiljart. De maand 
was dus een slechte voor het bekende “potje” en ook voor 
penningmeester Gerrie Edens, want hij liep de contributie 
van deze maand volledig mis. Hoe deze omissie gaat 
uitpakken voor het traditionele uitje zullen wij wel horen 
van de penningmeester op vrijdag 8 januari 2016, want 
dan starten de biljarters met het vervolg van het seizoen 
2015-2016. 
Opgemerkt kan worden dat de resultaten van de biljarters 
de afgelopen tijd lichtelijk zijn gestegen door het feit dat 
Stichting Kreiler2002rd bereid werd gevonden om het 
biljart van de Doorbraak van een nieuw laken te voorzien. 
Waarvoor natuurlijk nog onze hartelijke dank. 
 
De deur voor nieuwe leden staat ook in 2016 wagenwijd open. Laat het niveau van de biljarters van de 
Doorbraak geen drempel voor je zijn om je als lid aan te melden, want gemiddeld zijn het net zulke 
huis, tuin en keuken biljarters als je misschien zelf bent. Voorop staat in de club: gezelligheid Onze 
vaste avond is de vrijdagavond. 
Wie weet; tot ziens in 2016. 

Henk van Bodegom 

De sponsors van de Kerst bingo waren: 
 
Pvm logis ek   Blaauwiekel klussenbedrijf   Joma Dakdekkers 
XtrOrdinary nails   Sanders bouw en handelsonderneming M van der zee dienstverlening 
Vdm Groen    John van assen sierbestra ng   SNK cement – dekvloeren 
Garage van wanrooy  Lets party      Henk van bodegom 
Primera    Kapsalon Hipp     Qjoezz 
Mooi boe ek   Bakkerij slijkerman     Slagerij Poelsma 
Jaap Jeans & sportsWear  Eepol Bv      Jaring dam Dienstverlening 
Kwekerij de oosterkwel  Bruin Bronbemaling & verhuur   Bloemen atelier avalanche  
 

Alle Sponsors die deze avond weer heel geslaagd hebben gemaakt, van harte bedankt!,  
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U vindt ons op: 
Havenweg 6 
1771 RW Wieringerwerf 
 Tel:               0227-602543  
b.g.g.                  0227-663490 
 
E-mail    info@garagevanwanrooy.nl  
Internet: www.garagevanwanrooy.nl 
 

Garage van Wanrooy uw adres voor o.a.: 
 

 Algemene Periodieke Keuring (APK) 
 

 Periodiek onderhoud en reparaties 
 

 Balanceren en uitlijnen 
 

 Airco service 
 

 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 

 Onderdelen en accessoires voor alle automerken 
 

 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
Ruitvervanging en reparatie 
 

 Inbouw van elektronica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een grote beurt krijgt u bij ons gratis een APK keuring. 

 
 Dorpskrant Kreileroord 
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