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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. 

 
20-12-2016 

 
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.  

01-12-2016 
15-12-2016 
29-12-2016 
08-12-2016 
22-12-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 20-11-2016 

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,  
 
 
 

In deze dorpskrant een oproep gevonden op facebook over de intocht 
van Sinterklaas in Kreileroord. (meer info kunt u vinden op de JeeCee 
Kreileroord facebook pagina) 
 
De volgende krant is de laatste van dit jaar. Dus als u nog wensen voor 
de kerst en/of het nieuwe jaar wil brengen aan vrienden, bekenden en 
familie dan kunt u een mailtje sturen aan de redactie met uw oproep 
 
Verder staat er een info brochure van HVC in de krant over uw afval. 
 
De SVDK staat er nu uitgebreid in door een storing in de mail is er de 
vorige keer geen mail binnengekomen, daarom staat er nu wat extra in 
de krant over de SVDK. 
 
Tevens is het weer tijd voor de contributie. 
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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 18 december 2016 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 18 december 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. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022  

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

Communicare necesse est  
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Uit het verleden 
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Computer tips 

Basic pc sneltoetsen 

 
De onderstaande sneltoetsen zijn een opsomming van 
sneltoetsen diea werken met bijna alle computers en software 
programma ' s.  

Sneltoetsen beschrijving 
Alt + f  bestand menu opties in het huidige programma. 
Alt + e  opties bewerken in het huidige programma 
F1    universele help in bijna elke windows-programma. 
Ctrl + A  alle tekst selecteren. 
Ctrl + f  zoeken in huidige document 
Ctrl + x  delete geselecteerde item. 
Shift + del delete geselecteerde item 
Ctrl + c  kopie geselecteerde item. 
Ctrl + ins  kopie geselecteerde item 
Ctrl + v  plakken 
Shift + ins plakken 
Ctrl + p  drukt de huidige pagina of document. 
Home   gaat naar het begin van de huidige regel. 
Ctrl + home  gaat naar begin van document. 
Einde   gaat naar het einde van de huidige lijn. 
Ctrl + einde gaat naar einde van document. 
Ctrl + pijl naar links gaat met één woord naar links tegelijk. 
Ctrl + pijl rechts beweegt één woord naar rechts tegelijk.  

U zult niet elke dag alle combinaties gebruiken maar de meest 
gebruikte zijn CTRL A (selecteer alles) , CTRL C (copy 
geselecteerde) en CTRL V (plak wat je geselecteerd heb op 
deze plaats. 

 

Veel plezier en mochten er vragen zijn stel ze gerust 
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 Op 15 november en 20 december vinden de laatste bijeenkomsten van dit jaar 
plaats van het Parkinson Café in Magnushof in Schagen. Het Parkinson Café voor 
de regio Noord-Holland Noord is een initiatief van vrijwilligers van de 
Parkinsonvereniging samen met therapeuten van ParkinsonNet en is bedoeld voor 
mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, hun partners/
mantelzorgers en belangstellenden. 

Tijdens de bijeenkomsten van het Parkinson Café worden thema’s besproken over alle 
aspecten van Parkinson(isme). Zo sluit op 15 november een revalidatiearts van de 
NoordWest Ziekenhuisgroep uit Alkmaar aan en op 20 december is iemand van Wonen 
Plus Welzijn aanwezig. Daarnaast is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen te 
delen en er is ruimte voor ontspanning. Het Parkinson Café is van 10.00 uur tot 12.00 
uur en vindt plaats in Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30 in Schagen. Inloop vanaf 
09.30 uur.  De nieuwe data voor 2017 zijn inmiddels ook bekend, elke derde dinsdag 
van de maand vindt er een Parkinson Café plaats. 

Waarom een Parkinson Café? 
Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun omgeving hebben  
behoefte aan goede medische informatie en persoonlijke zorg, maar ook aan 
uitwisseling van ervaringen en ideeën met lotgenoten. Het Parkinson Café is als een 
ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) en direct betrokkenen een veilige 
en plezierige omgeving, waarin je elkaar kunt inspireren om ondanks de ziekte een 
prettig, volwaardig leven kunt leiden. 

Vrijwilligers zijn welkom! 
Het Parkinson Café wordt uitgevoerd door vrijwilligers en deelnemers van het café in 
samenwerking met de Parkinson Vereniging en therapeuten van ParkinsonNet. Het 
Parkinson Café kan altijd vrijwilligers gebruiken. Neem voor meer informatie contact 
op met Dick Kramer, contactpersoon van de Parkinson Vereniging in Schagen (telefoon 
0224-850636 of via dkramer01@quicknet.nl) of Marcelle Barion, provinciaal 
coördinator Noord-Holland (marcelle.barion@hetnet.nl). 
 

Over Woonzorggroep Samen 
Woonzorggroep Samen is gevestigd in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. In 
en vanuit twintig locaties levert Samen zorg, behandeling en welzijnsdiensten, ook bij 
cliënten thuis. Woonzorggroep Samen staat voor comfortabel wonen, deskundige zorg 
en professionele behandeling. Samen zet zich er, met 1600 medewerkers en vele 
vrijwilligers, elke dag weer voor in om dit waar te maken. Met oog voor kleine dingen 
én een scala aan activiteiten. 

De zorg is en blijft mensenwerk waarbij warmte en persoonlijke aandacht centraal 
moet staan. De cliënten van Woonzorggroep Samen gaan voor die persoonlijke aanpak. 
Overigens is Woonzorggroep Samen er niet alleen voor ouderen. Met 
professionele behandeling en revalidatie richt zij zich op volwassenen 
van alle leeftijden. Kijk voor meer informatie op 
www.woonzorggroepsamen.nl  
of bel 0224-211136. 

  



 

Pagina 8  

Biljartvereniging de Doorbraak – Seniorenvereniging de Doorbraak Kreileroord  6 – 10. 

De Doorbraak hee  met een klein verschil afgelopen vrijdagavond 18 november het onderling treffen op 
het groene laken van kortheidshalve S.V.D.K. verloren. Met maar één winstpar j meer wisten de senio-
ren van de Doorbraak te winnen. Nadat in gezamenlijk overleg Jaap Plagmeier werd toegevoegd bij de 
senioren, kon de strijd losbarsten. De wedstrijdleiding lag op deze avond in handen van Michel Hanff en 
hij wist enkele leuke ontmoe ngen uit de hoed te toveren. De eerste par j bracht Piet Raven namens de 
senioren aan de tafel en Bert Hanff voor de Doorbraak. Piet hee  in de loop van de laatste jaren qua ge-
middelde flink ingeleverd, want moest hij ongeveer twee jaar geleden nog ruim 30 caramboles maken, 
nu is hij gezakt naar 24. Bert hee , ondanks het gegeven dat zij van ongeveer gelijke lee ijd zijn, zich 
juist in posi eve zin ontwikkeld en hee  zijn gemiddelde op weten te krikken naar 30. Het werd toch 
een spannende strijd tussen deze twee. Daar zag het in het begin niet naar uit, want Piet begon vlie-
gend. Met al in de eerste beurt 9 caramboles en in de tweede beurt 2 was hij al bijna halverwege zijn 
benodigde aantal caramboles. Maar Bert bleef rus g en na 8 beurten kwam Bert zelfs met twee caram-
boles verschil aan de leiding. Dat zag er dus goed uit voor de Doorbraak. Toch liet Bert het vogeltje over 
het touwtje wippen, want Piet kwam terug. In de allerlaatste beurt kreeg Bert de kans om alsnog remise 
te spelen, de ballen lagen namelijk voor een serie bij elkaar, maar op onverklaarbare wijze liet Bert het 
liggen. Mar n Rebel, Kriebel, moest het in de volgende par j op nemen tegen de tot senior gebombeer-
de Jaap Plagmeier en hoewel Jaap steeds iets voorlag kwam de deze avond gedreven Kriebel vanaf de 
vij iende beurt steeds dichterbij en trok in de 23ste beurt de eerste overwinning voor de Doorbraak over 
de streep. Kriebel die al vanaf het begin van de avond zijn medespelers op de goede manier probeerde 
te s muleren, wierp zich na deze overwinning nog meer op als “mental coach” voor de spelers van de 
Doorbraak en dat leek zich in de volgende par j direct uit te betalen. Henk van Bodegom moest het in 
de derde par j opnemen tegen Jannie Hanff. En na een moeizame start leek Henk in het middengedeel-
te van de par j de winst naar zich toe te trekken. Na 16 beurten had Henk 13 caramboles en de over-
winning kon niet uitblijven. Jannie had er slechts 3 en Henk had nog 1 carambole nodig voor de tweede 
overwinning van de Doorbraak. Maar tot grote ontsteltenis zag Kriebel dat Henk de winst alsnog uit han-
den dreigde te geven door daarna 11 nullen te produceren, terwijl Jannie langzaam maar zeker op Henk 
inliep. In beurt 28! kwam dan toch de tweede  overwinning voor de Doorbraak, want Jannie liet de kans 
liggen om Henk te vloeren. Co Cardol en Pascal Edens maakte er ook een zeer spannende pot van. Na 29 
beurten trok Co uiteindelijk aan het langste eind. Pascal was dicht bij de winst, maar in de gelijkmaken-
de 28ste beurt ging het alsnog mis met de junior van de Doorbraak. Hij kwam er uiteindelijk net twee te-
kort om verder afstand te kunnen nemen van SVDK. Door de winst van Co stonden de twee verenigin-
gen weer gelijk. Gerrie Edens, met voor deze wedstrijd uitgeruste pla e kuif, begon in de par j voortva-
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rend en bleef tot halverwege de par j kans houden om Gerrit van der Heide van zich af te houden. 
Vanaf de 15de beurt ging het langzaam maar zeker mis met Ger en ook de mo verende woorden 
van maatje Kriebel konden hem niet meer op het juiste spoor brengen en Gerrit vervolgde 
“ijzerheinig” zijn ingeze e koers om Ger niet te laten ontsnappen. De buurmannen Wietse Bijlstra 
en Michel Hanff gaven elkaar in het begin van hun par j weinig toe. Maar halverwege werd Wietse 
toch de ” boze “ buurman voor Michel, want Michel kwam niet op stoom en kon de ballen niet bij 
elkaar krijgen. Dat is wel nodig als je in een par j 71 caramboles moet maken en de tegenstander 
15. Dat doet natuurlijk niets af aan de presta e van Wietse, die met regelmaat zijn caramboles op 
tafel lag en Michel geen kans gaf om verder dan 50 caramboles komen. Met nog twee par jen te 
gaan was een gelijkspel voor de Doorbraak nog mogelijk, maar die hoop vervluch gde al snel, 
want Evert Bron lag tegen Gerard Miedema volop op ramkoers. Na 8 beurten was het gedaan met 
Gerard, die onlangs net lid is geworden van de Doorbraak en nog in een groot leerproces zit om 
het biljarten onder de knie te krijgen. Vanaf dit moment deed de slotpar j er niet zo veel meer 
toe, want een overwinning van de Doorbraak lag niet meer binnen bereik. Desondanks liet Fran 
Schel out zien uit het goede hout gesneden te zijn door voorzi er Gerard van der Velde van de 
seniorenvereniging naar een nederlaag toe te spelen en zorgde daarmee voor een draaglijk verlies 
voor de Doorbraak. De uitreiking van de wisselbeker, die indien de senioren erin slaagde te win-
nen, op voorstel van Kriebel en met volmondige toezegging van Jaap Plagmeier in ontvangst zou 
worden genomen door Jaap, eindigde in een kleine decep e, want op het moment “suprême” was 
Jaap op een raadselach ge manier gevlogen. Voorzi er Gerard van der Velde nam toch op zijn be-
kende humorvolle manier de beker in ontvangst en bij leven en welzijn zullen de twee verenigin-
gen elkaar weer treffen in april 2017. 
Uitslag: Piet Raven- Bert Hanff 2-0, Jaap Plagmeier- Mar n Rebel  0-2, Jannie Hanff- Henk van Bo-
degom 0-2, Co Cardol- Pascal Edens 2-0, Gerrit van der Heide- Ger Edens 2-0, Wietse Bijlstra- Mi-
chel Hanff 2-0, Evert Bron- Gerard Miedema 2-0, Gerard van der Veld- Fran Schel out 0-2.       

Henk van Bodegom. 
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Sinterklaasfeest 2016 
 

Sinterklaas wil alle kinderen vragen of ze hem zaterdag  
26 nov om 10.30 uur willen verwelkomen op het plein bij 
de Klaverstraat om samen met hem en z’n pieten een ritje 
door het dorp te rijden. 
 

Het eind station is de 
Doorbraak waar 
Sinterklaas en z’n pieten 
gezellig in de gymzaal een 
praatje wilt maken met de 
kinderen. 
 

Bij slecht weer gaan we 
vanaf de Klaverstraat 
gelijk door naar de 
Doorbraak. 
Voor de kinderen die 
opgegeven zijn zal er een 
kadootje zijn. 

 

 

JeeCee Kreileroord 
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Sinterklaas kleurplaat 



 

Pagina 12  



 

Pagina 13  



 

Pagina 14  

  

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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Er zijn diverse avonden dat er activiteiten in  MFC  
De Doorbraak. Deze worden door de diverse verenigingen 
georganiseerd. Een daarvan is Klaverjassen. . 
 
Voor meer info kunt u bij deze vereniging en terecht. 
 
Doe gezellig mee! 

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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Onkruid bestrijding Jaring Dam 
 

Onkruid bestrijding Jaring Dam 
maakt uw oprit, erf of terras on-
kruidvrij. Met onze machines ver-
wijderen en verbranden wij het on-
kruid en zaden op een milieuvrien-
delijke en zeer effectieve manier. 
Doordat alle zaden verbranden blijft 
uw bestrating veel langer onkruid 
vrij! Wilt u meer informatie of een 
vrijblijvende prijsopgave bel dan 
even of een stuur een mailtje, 
 
Onkruid bestrijding Jaring Dam                   
jaring.dam@quicknet.nl 
Gijs van Gaalenstraat  11 
1773 AC Kreileroord                                 
06-30 575 725 / 0227-66 32 48 
 

Kerstmiddag en maaltijd. 
 
Donderdag 15 december aanvang 13.30 uur 
houden wij onze jaarlijkse kerstmiddag in on-
ze door een paar vrijwilligers versierde ruim-
te. De koffie met wat lekkers staat klaar en er 
zullen weer een paar spellen gespeeld worden met leuke prijzen. 
De kerstmaaltijd zal een luxe broodmaaltijd worden met soep en salades. Door een lid van 
ons werd namelijk geopperd of we de kerstmaaltijd eens een keer net zo konden doen als 
vroeger in het Dorpshuis. Het bestuur vond dit een goed plan, dus kunnen de deelnemers 
zich tegoed doen aan luxe broodjes, diverse vleeswaren, kroket etc.etc. 
Het hele kerstgebeuren kost de leden € 5,00 en niet-leden betalen € 8.00. Koffie, thee en 
verdere consumpties zijn gratis. 
U kunt zich tot 8 december opgeven bij Lenie Cardol, tel. 663365 of per e-mail 
ht.cardol@hotmail.com. 
        Het bestuur 
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Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  

Kijk op de website van Hollands Kroon voor uitgebreidere informatie! 
  
College ondersteunt de realisering van sloepennetwerk in de regio  17-11-2016 
Steeds meer watersporters maken gebruik van een sloep in Noord-Holland Noord. Het college stelt de 
raad voor geld vrij te maken voor het ontwikkelen van een sloepennetwerk in deze regio. Zo’n netwerk 
maakt watersporters wegwijs op het vele water dat Noord-Holland Noord rijk is. 
 
Jaarverslag leerplicht 2015-2016 Hollands Kroon en Schagen 15-11-2016 
Wij houden toezicht op de leerplicht. Dit doen wij samen met de gemeente Schagen. Over het schooljaar 
2015-2016 is een digitaal jaarverslag gemaakt. 
 
Ondertekening huurovereenkomst zorgpartijen MFA De Ontmoeting 10-11-2016 
Op woensdag 9 november heeft wethouder Frits Westerkamp de huurovereenkomsten ondertekend met 
de zorgpartijen die begin 2017 in het nieuwe gezondheidscentrum in De Ontmoeting in Anna Paulowna 
plaatsnemen. 
 
College wil opnieuw investeren in opknappen en nieuwbouw scholen 08-11-2016 
Het college legt aan de raad het onderwijshuisvestingsprogramma 2017 - 2021 voor. Dit is de laatste fase 
van het groots opgezette onderwijshuisvestingsprogramma 2006 - 2021. Voor de fusie van Hollands 
Kroon is hier al mee begonnen en al vele nieuwe scholen zijn gebouwd. Het doel hiervan is dat al onze 
leerlingen en leraren goed onderdak hebben. 
 
Bijeenkomst raad en belangengroepen herstructurering Wieringerwerf 07-11-2016 
In juni 2016 heeft de gemeenteraad het vlekkenplan voor de herstructurering van Wieringerwerf 
vastgesteld. Dit plan is het resultaat van gesprekken met een aantal partijen, waaronder belangengroepen 
en inwoners.  
 
College legt Randweg Anna Paulowna voor aan raad voor locatie azc 08-11-2016 
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de Randweg in Anna Paulowna aan te wijzen als 
voorkeurslocatie voor een toekomstig azc. Zodra er sprake is van nieuwe verhoogde instroom van 
vluchtelingen kan het COA een beroep doen op deze locatie voor de bouw van een azc. 
 
Tweede onderzoek naar minder regels in Hollands Kroon 03-11-2016 
Begin 2015 schrapte de gemeenteraad 70% van de regels uit de Algemene plaatselijke verordening 
(Apv). We willen graag weten hoe het nu gaat zonder die regels. 
 
Uitspraken burgemeester Nawijn 03-11-2016 
De gemeenteraad van Hollands Kroon is geschokt door de uitspraken van burgemeester Nawijn na 
afloop van de raadsvergadering van 25 oktober. In deze uitspraken zijn inwoners met naam genoemd en 
op zeer onheuse wijze bejegend. 
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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  € 10,- 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 € 15,-) 

  

 

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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Regiowedstrijd koersballen. 
 
Op vrijdag 4 november j.l. vertrok een zestal 
van onze koersballers naar ons Tweede Thuis 
om de strijd aan te gaan met de koersballers 
uit Slootdorp. Bij aankomst stond de koffie al 
klaar en kon er door ons al een beetje geoefend worden op de mat, want door de 
ondergrond van vloerbedekking is het voor ons toch altijd weer heel erg wennen. De 
ballen in Slootdorp willen niet erg koersen en is het zaak de bal niet teveel naar de 
buitenkant te gooien, want dan rolt hij gegarandeerd buiten de mat.  
Nien mocht als eerste beginnen en behaalde meteen al 2 punten en dat gaf ons een 
beetje moed, want de Slootdorpse dames gooien echt niet slecht. Na drie partijen was 
het tijd voor het tweede kopje koffie met koek en werd er heel wat afgebabbeld. Heel 
erg gezellig allemaal, maar er moest toch weer gespeeld gaan worden.  
In het eerste gedeelte van de wedstrijd hadden wij een kleine voorsprong opgebouwd 
van 2 punten, dus moesten wij het hoofd koel houden om niet te verslappen. Twee 
punten zijn zo ingehaald natuurlijk. Nien mocht weer beginnen en behaalde wederom 2 
punten, maar Loes Verheul van Slootdorp sprokkelde maar liefst 7 punten bij elkaar. 
Dat was slikken, want daar ging onze magere voorsprong. Gelukkig werd dit weer goed 
gemaakt door Jan en Dirkje  met ieder 4 punten, maar het was oppassen geblazen.  
Na een sportieve wedstrijd was de stand uiteindelijk 38 punten voor Slootdorp en 51 
punten voor Kreileroord. De beste spelers waren Jan en Nien met ieder 11 punten en 
Dirkje en Co behaalden ieder 9 punten. Lenie gooide maar 6 punten bij elkaar en Inskje 
5 punten. 
Met een hapje en drankje werd nog een klein uurtje nagezeten en konden wij daarna 
met een voldaan gevoel aan het weekend beginnen. 
Gefeliciteerd Kreileroord met het tot nu toe winnen van alle wedstrijden. Ga zo door! 
 
        Een trotse koersbalster. 
 
 
 
Regio wedstrijd klaverjassen. 
 
Op 11 november j.l. was het weer zo ver. We moesten in Wieringerwerf met vier man 
aantreden voor het klaverjassen . Ons team bestond deze keer uit Piet Raven, Gerard 
van der Velde, Willem Schippers en Lenie Cardol. Jammer dat er niet meer 
klaverjassers uit Kreileroord meegaan naar zo’n middag. Er zijn namelijk ook tafels 
waar de vrije spelers aan kunnen schuiven. 
Co Cardol opende de middag en deelde de tafels in en daarna kon de strijd beginnen. 
Er waren deze keer maar zes tafels en dat is jammer, want het is altijd gezellig. 
Er werd weer driftig gekaart en hoewel Kreileroord de vorige keer top speelde, was het 
deze keer wat minder. Piet Raven was deze middag onze beste man, rond de tiende 
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Inmiddels was het donker geworden en 
moest Karel maar weer zien om zonder 
kleerscheuren met zijn grote bus van het erf 
te komen. Gelukkig waren er een paar man-
nelijke reisgenoten die hem daarbij geassis-
teerd hebben. Alle bomen bij de proeverij staan daardoor nog op hun plek en heeft 
de bus geen schrammetje opgelopen. 
We hebben een prachtige dag gehad met droog weer, een goed gevuld programma en 
heerlijk eten. 

        Lenie Cardol 
Biljartwedstrijd De Doorbraak / S.V.D.K. 
Vrijdag j.l. was er weer een treffen tussen de spelers van de biljartvereniging De 
Doorbraak en de biljarters van de S.V.D.K. Tweemaal per jaar, in het voorjaar en na-
jaar, wordt deze wedstrijd gehouden.  
Iedereen had er naar toe geleefd en was optimaal gemotiveerd om de beker met de 
grote oren in zijn bezit te krijgen. Deze grote beker staat al twee jaar in de ruimte 
van de S.V.D.K., dus was het onze spelers er alles aan gelegen om de beker thuis te 
houden.  
Omdat wij maar zeven spelers hadden werd een beroep gedaan op één van de spelers 
van De Doorbraak. Deze speler moest echter wel lid zijn van de S.V.D.K. Na beraad 
bij de tegenpartij werd Jaap Plagmeijer aan ons team toegevoegd. 
De avond werd door Henk van Bodegom geopend en de wedstrijdleider Michel 
Hanff wees Piet Raven en Bert Hanff aan om de eerste partij te spelen. Dit werd een 
leuke partij waarbij Piet uiteindelijk aan het langste eind trok. Daarna verloor Jaap 
zijn partij en werd het 1-1. Daarna won Gerrit van der Heide weer en verloor Janny 
Hanff en was de stand 4-4. Martin Rebel alias Kriebel had al berekend dat als De 
Doorbraak de volgende partij zou winnen ze toch nog gelijk zouden komen en dat er 
dan een barragepartij gespeeld moest worden. Helaas voor hem, maar het liep an-
ders. Onze spelers waren op dreef en Wietse Bijlstra, Co Cardol en Evert Bron won-
nen allen hun partij. Gerard van der Velde verloor de laatste partij van Franny 
Schelfhout. Zo werd de eindstand 10-6 voor de spelers van de S.V.D.K. 
Henk van Bodegom reikte de beker uit aan Gerard van der Velde die hem blij in ont-
vangst nam. Na een dankwoordje van Gerard werd dit gedeelte afgesloten en kon 
men nog even gezellig nazitten. Dank aan de dames van de catering die met kaas, 
worst en een snackje rond gingen. 
De volgende ontmoeting is in het voorjaar van 2017 in de ruimte van de S.V.D.K., 
dus tot de volgende keer. 

        Gerard van der Velde. 
 



 

Pagina 24  

 
       
 Tot de volgende keer 
       
 Gerard van der Velde. 
 
 
 
Najaarsreis van de vier dorpen naar Dwingeloo. 
 
Op 10 november j.l. vertrok een volle bus om 9.15 uur uit Wieringerwerf naar 
de eerste bestemming het Douwe Egberts museum in Joure. Daar werden we 
ontvangen met koffie en appeltaart. In dit museum is veel aandacht voor het 
ambachtelijk vakmanschap en er is ook een grote collectie Friese klokken te 
bewonderen. We kregen onder begeleiding van een gids een rondleiding om 
alles te bezichtigen. 
De rit naar Dwingeloo duurde ongeveer drie kwartier en in het restaurant het 
Hof van Dwingeloo werd een heerlijk 3-gangen diner genuttigd. Verzadigd 
kropen we daarna weer in de bus om de reis voort te zetten naar de 
Roomadvocaatproeverij bij Rosinkhof. Om daar te komen had nogal wat 
voeten in de aarde, want volgens mij was onze welbekende chauffeur Karel 
daar nog nooit geweest. We reden over hele smalle landweggetjes en dan hoop 
je maar dat er geen tegenliggers komen. Toen we bij de proeverij aankwamen 
had Karel weer een hele klus om het erf op te komen.  
Jenny Rosink hield allereerst een boeiende diapresentatie en toen kon het 
proeven beginnen. 
Er kwamen vijf soorten eigengemaakte advocaat en drie soorten likeuren op 
tafel. Als afsluiting werd er nog koffie en thee met een plak cake geserveerd om 
de alcohol weer een beetje te neutraliseren. In het winkeltje kregen we nog de 
gelegenheid om de nodige flesjes advocaat en likeur te kopen. Hier werd volop 
gebruik van gemaakt. 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 11 22-11-2016 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 23-02-2016 

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. T. Klein  Korenstraat   36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  vacant 
Lid  vacant 
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   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers D pupillen: dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
 Mevr. Sandra Wiersma 
 Mevr. Sandra HAK 
Trainer   F pupillen: mevr. C. Marsman  Gijs van Gaalenstraat  25 dinsdag avond 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
 
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. T. Klein  Korenstraat    36  tel. 0631787747 
Coach D 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 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
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Kerstbingo. 
Werd in de vorige Grasmaaier vermeld dat de Kerstbingo op 

zaterdag 17 december zou worden  

gehouden; door omstandigheden is de bingo een avond 

vervroegd. De Kerstbingo van de club wordt  

dus gehouden op vrijdagavond 16 december. De zaal is open 

vanaf 19.30 uur. 

Zoals u gewend bent zijn er weer hele leuke prijzen te 

winnen; bovendien steunt u de kas van de  

jeugd met de opbrengst van de bingo. 

Het bestuur. 
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SV Kreileroord 
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U kunt bij mij terecht voor: 
 
* Mooi boeket 
* Bruids- en Rouwwerk 
* Vazen en/of schalen 
* Woon- en cadeau artikelen 
 
Ik maak graag iets moois voor u passend in elk budget, 
wens of stijl. 
 
Daarnaast kom ik wekelijks bij u langs op 
zaterdagochtend tussen 10.00 uur en 13.00 uur met een 
ventkar in Kreileroord. 
 
Graag tot ziens bij Avalanche. 
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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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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de redactie          pagina   3 
 Uit het verleden          pagina   5 
 Rotary oude kileding inzameling      pagina   7 
 The Pajama game (musical)vv      pagina   9 
 Nieuws van ‘t biljard front       pagina   10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  13 
 Nieuws van de gemeente Hollands Kroon    pagina  15 
 Herfst Fair te Den Oever                     pagina   17 
 Grasmaaier           pagina  18 

 
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. 

 
 
 

 


