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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 
17-01-2017 

 
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.  

29-12-2016 
12-01-2017 
26-01-2017 
22-12-2016 
19-01-2017 

Algemene informatie 2016/17  

Update: 20-12-2016 

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.  

 
 

TERUGBLIK. 
 

2016 loopt weer ten einde en dat is al jd even je gedachten  laten gaan.  Er gebeurde natuurlijk van 
alles waar je niet zo bij s l staat omdat het eigenlijk vanzelf gaat. Dingen gaan vaak op de automa sche 
piloot alsof het  gewoon is.  Dat is niet al jd het geval, en als je daar hulp bij krijgt van anderen is dat 
mooi. In een kleine gemeenschap als de onze kunnen we niet zonder elkaar. De Dorpsraad is maar wat 
blij met de hulp die we van alle kanten krijgen en ook echt niet zonder kunnen. De ijsclub hee  afscheid 
moeten nemen van 2 van die kanjers  die al jd klaar stonden om het ijs en alles wat er omheen 
gebeurde in goede banen te leiden. Erik en Geert jullie hebben het klasse gedaan, bedankt.  Gelukkig 
hebben we een nieuwe ijsmeester aan kunnen trekken in de persoon van Ramon van Tuijl en samen met 
hem gaan we de baan weer prepareren.      Laat de winter en vrijwilligers maar komen.  
Ook de school mogen we even niet uit het oog verliezen, al mag het aantal leerlingen al jd meer zijn. 
Het team hee  een toppresta e geleverd door landelijk een 8.4 te scoren bij de CITO toetsen en daar 
komt ook nog het taal onderwijs voor volwassenen bij. Ook hier mogen we de extra handjes uit het dorp 
zeker niet vergeten. Met de gemeente blijven we in gesprek om de zaken zo goed mogelijk te regelen. 
Veiligheid en een knappe leefomgeving zijn toch in ieders belang.  Alle zieken van harte beterschap en 
voor de mensen die het moeilijk hebben veel kracht om er weer bovenop te komen. 
Mede namens het bestuur fijne feestdagen. 
Veel voorspoed en geluk in 2017 
Jaring Dam 
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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 8 januari 2017 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 8 januari 2017 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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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de voorzitter         pagina   3 
 Het jaar in vogelvlucht        pagina   7 
 Familieberichtjes/kerst/oud en nieuw    pagina   8-11 
 Info Creilerwoud         pagina 12-13 
 Uitleem            pagina   14 
 Nieuws van ‘t biljard front       pagina   16 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  24 
 Nieuws van de gemeente Hollands Kroon    pagina  27 
 Kerst puzzel (prijs te winnen!)        pagina   30 
 Grasmaaier           pagina  32 

 
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. 
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Familie berichtjes 
Lieve Dorpsgenoten en vrienden. 

Iedereen bedankt voor een mooi  2016! 

Wij willen langs deze weg iedereen fijne feestdagen,  

en een heel gelukkig  2017 wensen. 

Liefst Louisa, Crystol en Arjen 

De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Alzheimer Nederland  
hee  € 117,64 opgebracht. 

Een mooi resultaat. Hierbij wil ik alle collectanten bedanken voor hun 
inzet. 

Fijne feestdagen en een gezond 2017 

Gi a Vlietstra 

Co en Lenie Cardol wensen iedereen 
fijne feestdagen en een gezond en 

voorspoedig 2017. 
 

Maarten en Lina Smit wensen alle 
dorpsgenoten vanuit Indonesië 

fijne feestdagen en een gezond en 
voorspoedig 2017.  
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We hebben weer,waar je geen jaar naar taalt, 
De dozen van de zolder afgehaald. 
De kerstboom en de slingers en de stal 
Rondom versiert met lichtjes overal. 
Zo ieder jaar gaan we het kerstfeest in 
Gezelligheid voor ons en ons gezin. 

De stalfiguren: speelgoed, symboliek 
Zo doen we elk jaar weer aan romantiek.  
Jozef,Maria in hun volle tooi. 
De kribbe staat al klaar,gevuld met hooi. 
De os,de ezel netjes aan de kant 
En Het kindje Jezus heb ik in mn hand. 

En als het voorbij is gaat alles vlug 
Weer naar het plekje op de zolder terug. 
Het was gezellig, maar wat snel gegaan. 
Het feest heeft voor een jaar weer afgedaan. 
De kleine Jezus voor een nele poos 
Is weer terug in "t houtwol in de doos. 

"T is alles weggestopt,en het is klaar 
Geen kindje Jezus meer,het hele jaar. 
En hoe Hij groeide, wat Hij heeft gedaan 
Dat maakt niet uit voor mij en mijn bestaan. 
Ja, denk je dat?dan heb je toch beslist 
Doel en betekenis van kerst gemist. 

Hij heeft je lief,Hij wil je redder zijn. 
Hij wil je helpen,troosten in je pijn. 
Hij wil je vriend zijn en is steeds dichtbij. 
Hij droeg je zonden en de Hij spreekt me vrij. 
Daar voor werd Hij geboren in die nacht. 
Zijn hand is naar je uitgestrekt Hij wacht......! 

Beb de Geest -Straatsma. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle  lezers van de dorpskrant wens ik hele fijne en gezegende kerstdagen toe. 
En een gezond en vrede vol 2017. 
Yneke Dijkstra-Kootstra. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Martine en Henk---Elze en Erwin---Jan en Sandra---Frans en Yvonne---Roeland. 
Danny en Daouja---Wesley en Jessica---Sanne en Andries---Celine enJohn  
Dewi en Vriend---Jari---kim...Ian---Jason---Luna. 
Brayen,Dunja,Stacey,Sophie,Sammy enXavi. 
Van harte wens ik jullie hele fijne en gezegende dagen toe en gezondheid en vrede voor 2017 

Liefs mam, oma en omi X  

En ook de redactie  
Hele fijne feestdagen gewenst. 
En bedankt voor al jullie werk voor de dorpskrant. 

 
Yneke Dijkstra-kootstra. 
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Familie berichtjes 

Iedereen fijne feestdagen en een gezond 2017 
Els Schoonhoven-Verwijs 

 
Iedereen een heel fijne feestdagen, 
Een heel gezond en gelukkig  2017 

Redac e  Dorpskrant  
 

Het bestuur van de Tuinbouwvereniging Kreileroord wenst alle 
leden, ereleden, donateurs, sponsors en 

vrijwilligers fijne feestdagen en een goed en 
gezond 2017.  
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Erica Bernard 
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Uitleen 
 U kunt volgend jaar weer gebruik maken van de uitleen artikelen van de 
Dorpsraad Kreileroord. Deze service is beschikbaar voor alle verenigingen van 
Kreileroord. 

De uitleen artikelen kunnen alleen aangevraagd worden door het uitleen formulier 
te downloaden, uit te printen, in te vullen en in te leveren op bollenstraat 24 
(brievenbus). Of in te vullen op de site  van de Dorpsraad Kreileroord. 
Hierna krijgt u een bevestiging of de aangevraagde artikelen uitgeleend kunnen 
worden aan u op de aangevraagde tijden. 

Wat Kun je lenen: 

 Muziek installatie 1 a 2 dagen voor een evenement (batterijen voor de 
zijn microfoon niet bijgeleverd )  b.v.,  Sinterklaas, musical, kerstviering 
van school etc.   
(indien u hem buiten wilt gebruiken kan dit alleen door de beheerder 
van de Dorpsraad ) 

 spelletjes div op aanvraag 

 Bingo spullen (zelf voor bingo kaarten zorgen!) 

 Dia projectortafel  (kan ook een laptop op staan!) en scherm 

 Rad van fortuin. 

 Flip over ( zelf voor papier zorgen) 
 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen aan: 
uitleen@dorpsraadkreileroord.nl 

Per aanvraag mag u een aantal materialen lenen. 

U bent verantwoordelijk voor de aan u geleende materialen 

Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende materialen 
bent u verplicht de daarvoor gevraagde vergoeding te betalen, ter vervanging van 
deze materialen. 

Als u de materialen te laat inlevert kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen 
om andere verplichtingen te kunnen voldoen. 

Het verlengen van uitleen van materialen is eventueel in overleg mogelijk. 
Verlenging aanvragen kan alleen via email: 
uitleen@dorpsraadkreileroord.nl                    (Dit kan 24 uur per dag.) 
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Nieuws van het biljar ront. 
Enkele weken geleden hee  zich weer een 
nieuw lid gemeld, namelijk Wilbert van der 
Molen. Op dit moment zi en wij dus met 

en man aan de stamtafel en dat maakt 
het nog gezelliger. En aangezien een ieder 
op mentaal vlak tegen een stootje kan, zijn 
de lachsalvo’s niet meer op twee handen 
te tellen. Gezelligheid en humor troef dus op de vrijdagavond in de Doorbraak bij het biljarten en dat 
onder het genot van een drankje en een hapje; wat wil je nog meer! 
Om terug te komen bij Wilbert; Michel hee  geconstateerd dat er zeker mogelijkheden en poten e 
in het spel van Wilbert liggen en hee  hem op grond daarvan 1 carambole hoger ingeschaald dan  
Fran en Henk, die er in twin g beurten 14 moeten maken. Tot nu toe hee  Wilbert slechts in 1 par j 
die 15 caramboles kunnen waarmaken en wel in zijn allereerste par j tegen Pascal. Hij had in 12 
beurten zijn 15 caramboles op tafel liggen. Een indrukwekkende start dus, maar nu hapert de 
machine, want in de rest van de gespeelde par jen kwam hij bij lange na niet aan de nodige 
caramboles. De oorzaak daarvan moet misschien wel gezocht worden in het feit dat de ballen van 
angst in elkaar krimpen als Wilbert aan de tafel verschijnt, want met een duizelingwekkende 
snelheid jaagt Wilbert ze over de tafel, waardoor het benodigde effect dat soms vereist is totaal 
verdwijnt. De aankomende winterstop hee  Wilbert ten volle nodig om wat meer tot rust te komen, 
waardoor zijn presta es op het biljart ongetwijfeld zullen verbeteren. Het andere nieuwe lid, Gerard 
Miedema doet het verhoudingswijs niet slecht op grond van het aantal behaalde punten. In de 11 
gespeelde par jen door Gerard moest er 6 keer een nul op papier gezet worden voor hem door de 
wedstrijdsecretaris Michel Hanff, maar in de andere par jen was hij goed voor minimaal een punt of 
zelfs drie punten. Tegen Jaap Plagmeier speelde hij tot nu toe zijn beste par j door Jaap ( ex 
kampioen) in 17 beurten van tafel te spelen. Twijfel aan zijn techniek is zijn grootste tegenstander, 
maar door oefenen zal dat zeker verbeteren, maar daar zal wel jd in gestoken moeten worden en 
dat zal niet meevallen, want Gerard is nog een druk baasje qua werk.  
Vervelend is het om te moeten melden dat onze toppers het de afgelopen periode en nu overdrijf ik 
het een beetje, volledig de weg kwijt zijn. De “Han es”, want daar hebben wij het over, kunnen op 
de één of andere manier niet op dreef komen op de biljar afel. Aan de stamtafel merken wij daar als 
mindere spelers niet veel van, want daar zijn zij veelvuldig de besten met de meest rake 
opmerkingen. Maar de precisie die bij die opmerkingen aan de stamtafel door Michel en Bert 
worden geëtaleerd ontbreekt ten ene male op het groene laken. Michel wist in zijn elf gespeelde 
par jen geen enkele keer zijn 71 caramboles, een respectabel aantal natuurlijk!,  bij elkaar te spelen. 
Wel speelde hij tegen Ger Edens 64 caramboles en tegen Henk van Bodegom 65 caramboles bij 
elkaar in twin g beurten, maar net tekort om de volledige drie punten aan zijn conto toe te voegen. 
Bert was goed voor drie overwinningen en dat waren duidelijke overwinningen. In hun onderling 
treffen liet Bert geen spaan heel van Michel, want in 12 beurten had Bert zijn 30 caramboles op tafel 
liggen. Met Fran Schel out en Henk van Bodegom kende hij ook geen enkele mededogen. De Kerst 
retraite zal toch aangewend moeten worden door beide heren om de nodige inspira es weer op te 
doen voor het jaar 2017 is de heersende mening van de stamtafel. 
Bij de midden motors, waar ik Jaap Plagmeier misschien lichtelijk ten onrechte bijvoeg omdat hij 
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dicht tegen  de toppers aanzit met een gemiddelde van 27 caramboles, springt Mar n 
Rebel, Kriebel in de volksmond, er met kop en schouders bovenuit. Van de elf par jen won 
hij er liefst negen en soms met ongekend gemak. Michel gaf hij bijvoorbeeld geen enkele 
kans, want in twaalf beurten was de par j gedaan en had hij de negen en caramboles bij 
elkaar. Hij moest alleen zijn meerdere erkennen in Jaap en Pascal Edens. Het is echter nog 
lang niet zeker dat Kriebel aan het eind van de rit de “leverworst” als kampioen in 
ontvangst kan nemen, want zijn maatje Ger Edens en zelfs onze junior Pascal Edens hijgen 
hem in zijn nek. Ger is goed voor zeven overwinningen evenals Pascal . Zelfs Fran 
Schel out komt in beeld, want met tot nu toe 6 overwinningen doet Fran het uitstekend. 
De “Edentjes”  doen het dus niet verkeerd, maar verslappen is er natuurlijk nog niet bij, 
want het is hun eer te na om Kriebel te laten ontsnappen. Nee, het wordt nog ongemeen 
spannend in 2017! Te meer daar Fran schel out ook nog op de loer ligt en vooral als Fran 
het tegen Bert moet opnemen. In de drie par jen die Fran tegen Bert speelde ging Bert er 
volledig op. En dan ook nog ruim binnen de twin g beurten. Ongekend. Jaap speelt niet zijn 
beste seizoen tot nu toe. Wel hee  hij meer overwinningen op zijn naam staan dan 
verliespar jen, dus nog al jd posi ef, maar hij zal er echt aan moeten trekken om bij te 
blijven. Jaap is wat flegma ek, want soms speelt hij de sterren van de hemel en de 
volgende par j bakt hij er weer helemaal niets van. Het zal mij niets verbazen als Jaap 
ineens toch het heilige vuur ziet en er met de leverworst vandoor gaat. 
Ondergetekende presteert wisselvallig en valt niet helemaal uit de boot, maar enig zicht op 
de leverworst is er niet. Dat is misschien wel een harde conclusie, maar daar kan 
ondergetekende goed mee uit de voeten. Je kunt tot slo e niet alles hebben in het leven. 
Gezondheid en liefde zijn waarach g geen verkeerde zaken, aangevuld met op elke 
vrijdagavond en dat voor slechts 5 euro per maand, een por e gezonde humor is natuurlijk 
helemaal geweldig! 
Tot slot, 
 
De biljartvereniging de Doorbraak wenst een ieder een gezond en gelukkig 2017 toe! 
 

Namens de biljarters, 
Henk van Bodegom. 
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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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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 
 

De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot 
succes! In de gemeente Hollands Kroon is een mooi bedrag van € 7192,10 opgehaald. 

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst 
van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-
coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op pad gegaan om zich 
sterk te maken tegen MS. 

Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk 
om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2. 

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en 
giften. 

Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant 
via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op (010) 591 98 39. 

 Samen staan we nog sterker tegen MS! 
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Let op! Deze kalender is een richtlijn en kan aangepast worden  
kijk daarom regelmatig in de Dorpskrant of op de site van de HVC of er data aangepast zijn! 
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Regiobiljart Kreileroord / 
Wieringerwerf. 
 
Op 25 november kwamen de biljarters uit Wieringerwerf bij ons op bezoek voor een 
regiowedstrijd. Na eerst gezellig koffie gedronken te hebben kon de strijd beginnen.  
Het werd een sportieve strijd die uiteindelijk gewonnen werd door Wieringerwerf met 17 
punten. Wij behaalden 15 punten, dus het verschil was gelukkig niet zo groot. 
 
Klaverjassen. 
 
Bij het plannen voor onze competitie klaverjassen bleek dat de laatste wedstrijd van dit jaar 
gespeeld moest worden op 5 december. Onze klaverjassers maakten daar geen probleem van, 
dus kon er op sinterklaasavond met vier tafels gestart worden. Om toch een beetje de sfeer 
van 5 december te proeven had Thea op iedere tafel een schaaltje met strooigoed neergezet. 
Willem Schippers had voor de beste speler van deze avond een kerstboom beschikbaar 
gesteld, waarvoor wij hem nog hartelijk danken.  
Wij waren nog maar net met het eerste potje bezig toen de toegangsdeur naar onze ruimte 
open en dicht ging, maar er verscheen niemand. Plotseling vlogen de pepernoten ons om de 
oren en kwam Sinterklaas met een zwarte Piet tevoorschijn. Het was een complete 
verrassing voor de aanwezigen en vooral Janny van Foeke had het erg te kwaad met zwarte 
Piet. Sinterklaas had inmiddels plaats genomen op de hem aangeboden stoel en begon het 
een en ander voor te lezen uit zijn grote boek. Daarna vroeg hij of de aanwezige 
bestuursleden naar voren wilden komen om een groot cadeau in ontvangst te nemen. Bij het 
openen bleek er voor iedere klaverjasser een chocoladeletter in te zitten. Dit werd erg op 
prijs gesteld en na nog wat gebabbeld te hebben met de Sint en zijn ondeugende Piet werden 
ze onder luid gezang uitgeleide gedaan en konden wij weer verder met de wedstrijd. Door 
deze leuke onderbreking werd het wel een latertje, maar daar had niemand moeite mee. De 
kerstboom ging met Fia van Oevelen mee  naar huis. 
 
Kerstworkshop. 
 
Op 14 december hebben een paar van onze leden onder leiding van Louisa weer een prachtig 
kerststuk gemaakt. Ik kon helaas niet aanwezig zijn, maar de foto’s op Facebook spraken 
voor zich. Het zag er schitterend uit. Vanaf deze plek wil ik Louisa nog hartelijk bedanken 
voor haar inzet en we hopen dat je volgend jaar weer beschikbaar bent. 
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Kerstmiddag en broodmaaltijd. 
Op 15 december hebben wij onze 
kerstmiddag gehouden met 
aansluitend een luxe broodmaaltijd. 
Onze ruimte was weer in kerstsfeer 
gebracht door Minke, Gerrit, Dieuw 
en Lenie. Er hadden zich 28 leden 
aangemeld, dus het was een drukte van belang in onze ruimte. 
 
Onze voorzitter kon helaas niet aanwezig zijn, omdat zijn vrouw een zware operatie had 
ondergaan. De vicevoorzitter Wilma Smeenk hield daarom een openingswoord en sprak 
namens ons allemaal de hoop uit, dat het genezingsproces van Marjan goed zal verlopen. 
 
Bingo 
Er waren mooie prijzen te winnen met de bingo en velen hadden al een oogje op een 
bepaalde prijs, maar het blijft een geluksspelletje. Hetzelfde geldt voor vlotbruggen. De bal 
is rond en rolt niet altijd zoals jij dat zou willen. Na vier rondes vlotbruggen was Minke van 
der Heide de gelukkige en mocht als eerste een vleesprijs uitzoeken. Tweede werd Piet 
Raven en derde Janny Hanff.  
Om zes uur konden de aanwezigen plaatsnemen aan de rijk gevulde tafels en er werd met 
kaarslicht en kerstmuziek op de achtergrond gesmuld van al het lekkers. Tot slot werd er nog 
een kopje koffie met bonbon aangeboden en ging eenieder voldaan naar huis. 
 
 
 
 
Activiteitenagenda S.V.D.K. 2017. 
 
Donderdag 5 januari nieuwjaarsinstuif met Oudhollandse spelletjes   13.30 uur 
Maandag 9 januari  start competitie klaverjassen   19.30 uur 
Dinsdag 10 januari  start competitie biljarten    13.00 uur 
Donderdag 12 januari start koersbal Balfanaten    13.30 uur 
Donderdag 19 januari start competitie koersbal    13.30 uur 
 
 
 

Het bestuur van de S.V.D.K. wenst haar leden prettige 
feestdagen en een gezond en voorspoedig 2017. 
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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 plaatsing zendmast in Kreileroord 15-12-2016 
Kreileroord krijgt een zendmast voor mobiele telefonie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 
de ontvangst van mobiele telefoons in en direct om het dorp niet optimaal is. 
 
Initiatieven Rijk snel internet lossen problemen platteland niet op 12-12-2016 
De nota ‘frequentiebeleid 2016’ die minister Kamp vandaag naar de Tweede Kamer 
stuurde, is slechts een kleine stap in de goede richting. De problemen met onvoldoende 
internetverbinding op het platteland worden hiermee niet opgelost. Alleen de komst van 
breedband internet biedt soelaas. Dat vinden de plattelandsgemeenten die verenigd zijn in 
de P10. Nu is aangetoond dat marktpartijen de handschoen niet kunnen of willen 
oppakken en internet een nutsvoorziening is geworden, moet het vanuit het Rijk geregeld 
worden. Dat zegt wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon namens de P10. 
 
Waardeer uw mantelzorger! 19-12-2016 
Bent u Wmo-cliënt en heeft u een mantelzorger? Dan kunt u hen dit jaar zelf extra 
waarderen. Hiervoor krijgt u deze week (12-18 december) drie VVV-bonnen van € 10,- om 
weg te geven aan uw mantelzorger(s). Op die manier kunt u hen bedanken voor de inzet. 
 
KWS gaat het Waddenbelevingspunt in Den Oever bouwen 09-12-2016 
Het Waddenbelevingspunt in Den Oever wordt gebouwd in de eerste helft van 2017. De 
klus is gegund aan KWS infra. Het belevingspunt is een van de tastbare onderdelen van de 
projecten Waddenpoort Den Oever en Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Op dit punt 
krijgen bezoekers een uniek zicht op het Werelderfgoed Waddenzee. Ook wordt hier 
informatie gegeven over de natuur, vogels en de Waddenzee. Daarnaast is deze plek een 
van de donkerste plekken van ons land, wat prachtig is om de sterren te bekijken. 
 
Buurtwens ingewilligd: 75 bomen weg Waddenwijk Wieringerwerf 09-12-2016 
Deze winter worden er ongeveer 75 bomen verwijderd in de Waddenwijk in Wieringerwerf. 
Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van buurtbewoners. Deze wens is de 
uitkomst van een enquête die is gehouden in deze wijk. De bomen veroorzaken ernstige 
overlast zoals luizen (plak), vallende eikels, bladeren en omhoogkomende wortels op 
stoepen en wegen. Het college ziet dit als een mooie uitkomst van een participatietraject 
en heeft daarom besloten om de bomen te laten verwijderen. 
 
Inwonersonderzoek Incluzio Hollands Kroon 19-12-2016 
In december houdt Incluzio Hollands Kroon een inwonersonderzoek, zodat Incluzio 
Hollands Kroon haar dienstverlening kan verbeteren. De vragen gaan over de behoeften 
en de tevredenheid van de inwoners van Hollands Kroon. 
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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 12 21-12-2016 
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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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Pre ge kerstdagen en een gelukkig  
en gezond   2017 toegewenst.  

Het bestuur van de voetbalclub wenst een ieder pre ge 
kerstdagen en een gelukkig en gezond  2017 toe.  

Om het nieuwe jaar toepasselijk in te luiden houdt de 
club op zaterdag 7 januari   2017 weer haar jaarlijkse 

Nieuwjaarsrecep e in de Doorbraak.  
Aanvang   20.00 uur.   

Draagt u de club een warm hart toe,  
dan bent u van harte welkom. 

 
Het bestuur. 
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SV Kreileroord 

Kers oernooi 2016 – 2017. 
Tijdens de Kerst vakan e wordt er weer een groot 
jeugdzaalvoetbaltoernooi gehouden in de sporthallen van 
Wieringerwerf en Hippolytushoef. Alle jeugd van Wiron, Succes, 
Flevo , DWOW, CVW en vv. Kreileroord doen hier aan mee. Voor de 
zesde keer sponsort de fa. J. van Bodegom en Zn. dit prach ge 
toernooi. Waarvoor natuurlijk terechte grote dank! Ook onze jeugd doet er aan mee. 
We zijn vertegenwoordigd met een kabouter team en een E- team. Onze jeugd zal het 
natuurlijk harts kke leuk vinden om aangemoedigd te worden. Voor de precieze data 
en jden kunt u terecht bij de des betreffende coaches. In grote lijnen worden de 
wedstrijden gehouden vanaf zaterdag 24 december tot en met donderdag 5 januari 
2017. Op deze zaterdag 24 december spelen de kabouters van alle verenigingen weer 
in onze gezellige sporthal en ik kijk daar al naar uit. Het is ten slo e al jd vertederend 
om de aller jongste talenten op voetbalgebied spontaan bezig te zien. De wedstrijden 
beginnen om 9.30 uur in de Doorbraak. 

 
Henk van Bodegom. 
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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 


