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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 

.  
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Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn?  
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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 

112 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-25093845 

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 11.30 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 

ANBO ANBO afd. Kreileroord 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 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Kreileroord alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:36) 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Schagen alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:41) 

Eerste rit:  08.36 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. Vanaf 18.45 uur 

  
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. 

23 dec 2014 

 
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.  

30 okt 2014 
13 nov 2014 
27 nov 2014 
11 dec 2014 
24 dec alleen restafval! 

Algemene informatie 2014  

Update: 11-11-2014 
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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 € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun 
hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

Geachte Dorpsraadleden,  

 
Contributie Dorpsraad Kreileroord 2015 

Het is weer tijd de contributie te betalen voor 2015. U kunt dit doen door  
€ 8,- over te maken ,  het bedrag (in een envelop) of contant af te geven 
aan de Penningmeester. 

Vermeld in alle gevallen wel uw naam (met voorletters)  
en het volledige adres. 

Rabobank: IBAN: NL67RABO0370422546   
t.n.v. Dorpsraad Kreileroord 

Of in de brievenbus gooien bij:  
Enny van der Kruit, Bollenstraat 24  

 

De Penningmeester 
Enny van der Kruit 
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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. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & Gerard Prevo  
p/a secretariaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
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 maandag 22 dec 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 21 dec 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 820022 
Korenstraat bij mevr. Jonker Korenstraat 34     663573 
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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Geachte Dorpsraadleden,  
van de Voorzitter 

 

Sint is weer in het land en heeft ook Kreileroord weer weten te vinden, dit tot 
vreugde van vele kinderen. Het is toch maar weer spannend ieder jaar of er 
kinderen ontbreken na zijn bezoek. 
 
Via een brief van de gemeente heeft u bericht gehad over de kerntaakbeheerder 
voor onze regio    De dorpsraad heeft een goed contact met dhr. Ott en op 10 dec. 
staat er weer een vergadering op de agenda. Als u iets heeft mag u dat aangeven 
via de dorpsraad maar uiteraard mag u hem ook zelf benaderen.    
 

De ijsbaan gaat op dit moment weer onder water Volgens ijsmeester Geert de 
Vries  krijgen we zeker weer vorst en dan is het goed om er klaar voor te zijn, laat 
maar komen die winter.     
 

Er is een lijst door het dorp gegaan om handtekeningen te verzamelen voor een 
voetbalkooi in de buurt van de school. Dit om het voetbal van de jeugd te 
bevorderen en wel op een plek waar ze niemand  tot last zijn en lekker hun spel 
kunnen spelen.   
 

Om het voortbestaan van onze dorpskrant zeker te stellen moeten er meer 
verslagen bij de redacteur binnen komen anders ziet hij geen kans om de 
advertentie pagina van een  achterkant te voorzien en dat betekend het einde van 
de krant. Laat uw verhalen en foto`s niet alleen op fb achter maar stuur ze in. Ook 
is hij nog op zoek naar een jeugdredacteur dus neem contact met hem op als je 
belangstelling  hebt. 

Met vriendelijke groeten  
Jaring Dam 

Beste Dorpsraad  
Er staat er in begin van de bollenstraat, op het gras veldje een korf. 
Waar de mensen hun bladeren in kunnen doen , dit is heel leuk voor de 
kinderen (om alle bladeren er weer uit te gooien). 
Misschien kunnen de ouderen die kinderen hebben, de kinderen 
infomeren dat, dit niet de bedoeling is. Ben niet boos op de kinderen, 
Ben heel vroeger ook kind geweest  

Ingezonden door  
een van de leden 

De volgende dorpskrant wordt de “Huis aan Huis” editie. En is 
tevens de laatste dorpskrant van dit jaar. Dus mocht u nog een 
groet, wensen, etc hebben voor iemand speciaal, familie, buren, 
dorps bewoners, etc!!!!! Stuur dit zo snel als mogelijk, maar voor 
20 december, naar: 
 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 

De Redactie 
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O.a. in deze  krant: 
 
 Penningmeester        pagina   3 
 Van de voorzitter       pagina   5 
 Klaverjassen!        pagina     8 
 Buurtbus lijn 416/lijn253     pagina    9 
 Tuinbouwvereniging       Pagina  10 
 Lichtjesfeest        Pagina  11 
 ANBO           pagina  12 
 Biljart          pagina   18 
 Bladerkorf voor Kreileroord     pagina 19 
 Over uw gemeente       pagian   20 
 Grasmaaier         pagina  25 
 Kerst Bingo SV Kreileroord     pagina 28 
 Nieuwjaarsreceptie SV Kreileroord   Pagina   30 

 
 
 
 

De Redactie 
 

 
 

U kunt verschillende dingen bij ons brengen:  
 - Alle soorten metalen  
 - Witgoed  (Géén koelkasten)  
 - Accu's , Auto's en auto onderdelen  
(Deze metalen kunnen ook opgehaald worden) 
 
Wij handelen niet alleen in de metalen maar 
doen meerdere dingen:  

Zoals Sloopklussen , Huizen ontruimen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of 
kom langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
K.V.K. Nr. 55875653 
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Tweede klaverjasdrive  
seizoen 2014- 2015. 

 
Op zaterdagavond 22 november vond de 
tweede klaverjasdrive plaats  in de Doorbraak. 
In totaal hadden zeven koppels zich aangemeld. 
Om dus 4 tafeltjes te kunnen bezetten kwamen 
wij dus een koppel tekort. Dat mocht echter de 
pret niet drukken, want er werd weer gezellig 
gekaart met elkaar. Opvallend was in deze 
drive dat Dick en Mike het weer op hun heupen 
hadden. Wonnen ze de vorige drive ook al met 
dikke cijfers, nu deden ze het dunnetjes over. 
Hun eerste partij tegen Janny en Foeke  lag de 
basis voor de eindoverwinning. Met 2049 punten werd het echtpaar van Wanrooij 
op een zijspoor gerangeerd en daar kwam het paar gedurende deze avond niet 
meer echt helemaal  vanaf. Thea  van der Ploeg en Henk van Bodegom boden de 
verwoede Ajax fans wat meer tegenstand, maar waren niet in staat om  Dick en 
Mike  echt in de wielen te rijden. Tegen Marianne Scholten en David Clerc werd 
de opmars in het derde spelletje doorgezet. Door loting moesten deze koppels 
ook het laatste spelletje tegen elkaar spelen. Marianne en David die in het eerste 
treffen tegen de winnaars slechts 999 punten bij elkaar speelden,  beten nu wel 
goed van zich af en wonnen zo waar met een miniem verschil van 32 punten en 
haalden 1682 punten in dit spelletje. Evengoed was dat nog voor Marianne en 
David tekort om de poedelprijs te ontlopen voor deze avond. Lenie en Co Cardol 
rekende zich voor aanvang van het vierde spelletje even te rijk en dan met name 
Co, want met een partij van 2125 punten ging hij er genoegzaam vanuit dat niets 
de eindoverwinning in de weg kon staan. Helaas moest het koppel het laatste 
spelletje stilzitten, dat wordt wel beloond met 1500 punten, maar het kwam 
daardoor wel tekort voor de eerste prijs. Toch werden zij net als de vorige keer 
dik tweede. Thea en Henk gingen er onverwachts nog met de derde prijs 
vandoor, met bijna duizend punten minder dan Lenie en Co. Op de een of andere 
manier is dit koppel niet zo goed op dreef als het vorig seizoen. Een ongelukkige 
kaart speelt  misschien wel mee als verzachtende omstandigheid. Met 5964 
punten grepen Willem Schippers en Markwin Bijlstra net naast de prijzen, op de 
voet gevolgd door Simone en Elina die deze avond echt geen potten konden 
breken. Zij smaakte nog wel het genoegen om onder vooral een mistige toestand 
van Elina het laatste spelletje te winnen van Janny en Foeke. Zoals gememoreerd 
kwamen Janny en Foeke deze avond niet echt in beeld en moesten genoegen 
nemen met de zesde plaats en dat gold ook voor David en Marianne die tot slot 
met 5478 als laatste eindigden. 
 

De uitslag: 1. Dick en Mike 7263 punten. 2. Lenie en Co 7023. 3. Thea en Henk 
6094. 4. Willem en Markwin 5964. 5. Simone en Elina 5779. 6. Janny en Foeke 
5535. 7. Marianne en David 5478. 
 

De volgende drive is op zaterdag 13 december in de Doorbraak en wij nodigen 
je graag uit om mee te doen. Gezelligheid is op deze avond het parool en wie wil 
dat niet! 
 
 

Henk van Bodegom. 
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 Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke dag van: 08.15 - 08.30 uur 
       14.30 - 14.45 uur (behalve vrijdag) 
       12.15 - 12.30 uur (alleen vrijdag) 
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  
Dromenvangers, Spaar olifanten en geluk poppetjes 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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Nieuws van het Creiler Woud 
 
Onze wereldwinkel draait nu enige jaren en onze kinderen werken hier met groot 
plezier aan. De inkoop, verkoop, administratie en aankleding: alles wordt door de 
kinderen gedaan. Zij zijn momenteel druk bezig de voorraad op orde te brengen, 
zodat u een ruim assortiment aantreft om uw kerstcadeautjes in het dorp te kun-
nen kopen.  
Om de winkel een begrip te laten blijven in het dorp  is nu de tijd gekomen om 
verdere stappen te gaan ondernemen. Als enige winkel in het dorp willen wij de 
“handel” uitbreiden.  Dit kan natuurlijk niet zonder te weten waar onze klanten 
(de bewoners van Kreileroord) behoefte aan hebben.  Deze behoeften kunnen na-
tuurlijk ingevuld worden naast de doelstelling van de wereldwinkel.  
Wij verzoeken u uw wensen of aanbod van goederen aan ons kenbaar te maken 
vóór 15 december  2014, op ons emailadres wereldwinkelcreilerwoud@live.nl  De 
leerlingen gaan uw reacties verwerken en samen met de docenten maken zij een 
nieuw bedrijfsplan.  
 
Doelstelling Wereldwinkel:  
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit an-
dere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. 
Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er 
een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbou-
wen. Met jouw aankoop help je hen daarbij 

Nieuwsbrief  
Tuinbouwvereniging Kreileroord. 

 
 
Het seizoen loopt ten einde en de eerste tuinen zijn al weer 
gespit door de tuinders. Voor het nieuwe jaar zijn wij al 
weer voorbereidingen aan het treffen. Het indelen van de 
tuinen hoor daar ook bij. 
 
Bent u lid van de Tuinbouwvereniging Kreileroord en wilt u een tuin 
afstoten of er juist een bij nemen? 
Of wilt u lid worden en volgend jaar ook met een volkstuin beginnen? 
 
Meldt dit dan voor 25 december 2014 bij: Gerard v/d Velde Korenstraat 11  
of bij: Gerard Miedema Korenstraat 28 
Met de huidige aanvragen komen er komend jaar 5 tuinen bij maar dit moeten wij 
wel op tijd weten en aanvragen bij de gemeente. 
De gemeente heeft dit najaar zijn beste beentje voor gezet door het pad naar de 
hondenclub en de volkstuinen opnieuw met gebroken puin te verharden. 
Ook is deze zomer de windsingel langs de hondenclub door de gemeente 
teruggesnoeid zodat de takken niet meer over het pad hangen en ook het gras 
beter gemaaid kan worden. 
Zo houden wij het onkruid ook binnen de perken zodat het niet over de tuinen 
uitzaait. 
 

Namens de Tuinbouwvereniging Kreileroord. 
Gerard Miedema, secretaris. 
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Lichtjesfeest 2014 
wie doet er mee ?????? 

 
15  - 30  

   K   
  . 

 
Zo als enkele jaren proberen we Kreileroord op te  

vrolijke 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 Dorpskrant 2015.   
 
 

Waarschijnlijk wordt in het weekend van 13/14 
december een kerstboom bij de school gezet en de 

verlichting erin gedaan.  
De kinderen  mogen de  kerstboom versieren met 

eigen gemaakte versieringen. Ook kinderen die hier 
niet op school zitten mogen iets leuks in de boom 

hangen. 
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ANBO Nieuws 
Lezing Henk Torenvlied 

Op donderdag 13 november had e ANBO  
Kreileroord een lezing op het programma 
staan. Deze lezing werd verzorgt door 
Henk Torenvlied uit Middenmeer. Henk is 
ook actief voor het Historisch Genootschap, 
maar kwam bij ons een lezing houden over 
zijn bezoek aan Spitsbergen, gelegen boven Noorwegen. Hij heeft deze reis 
gemaakt omdat zijn grootvader en zijn vader daar in de kolenmijnen gewerkt 
hebbe en hij dit met eigen ogen wilde aanschouwen. Hij reisde naar hoog 
Noorwegen en stapte daar met nog een twintigtal mensen op de Quest. Dit was 
het moederschip waar ze mee naar Spitsbergen voeren. Dit schip was tevens 
hun slaapdomein en de plaats waar ontbeten werd en ‘s avonds het warm eten 
genuttigd werd. Regelmatig werd er met 2 zodiacs (zware rubberboten) in 2 
ploegen op uit getrokken naar de gletsjers, de kolenmijnen, naar de vlaktes 
waar zeer mooie en zeldzame bloementjes groeien. En ook zagen ze een 
kolonie walrussen, ijsberen, vele soorten watervogels en zelfs een poolvos. Het 
was heel indrukwekkend om dit een keer te zien. Henk heeft deze film, 
helemaal verwoord in boekvorm, met eigen tekst en eigen foto’s. Werkelijk een 
pluim waard. Na 1 1/2 uur was het voorbij. De voorzitter van de ANBO 
Kreileroord bedankte Henk Torenvlied voor zijn boeiende lezen en 
overhandigde hem namens de leden een waardebon. Dit is voor herhaling 
vatbaar, dus van het voorjaar weer een lezing, maar dan weer een ander 
onderwerp. 

G. v.d. Velde 

 

Klaverjassen 

Onder leiding van vier ANBO leden deed Kreileroord weer mee aan de Regio 
Klaverjaswedstrijd in Middenmeer. De wedstrijdleider, Co Cardol, deelde de 
tafels in en zo konden er met 24 man begonnen worden. Eerst even een bakje 
koffie en toen van start. Er werd door sommige heel snel gekaart en door 
ander wat minder snel. Maar ja je hebt ook met mensen te maken die al boven 
de tachtig zijn en evengoed het spelletje nog leuk vinden en daarom weinin 
ontbreken BRAVO! Na elk partijtje van zestien spelletjes werd er van partner 
gewisseld. Zodoende speel je maar drie spelletjes (partijen). Er is voor ieder 
een een  prijs. En deze keer ging het met Kreilerood wat beter.  
 
Lenie Cardol eindigde op de   3de plaats  met 5125 pnt,  
Piet Raven eindigde op de    8ste plaats  met 4766 pnt,  
Gerard van de Velde eindigde op de  12de plaats  met 4534 pnt,  
Diet Raven eindige op de    16de plaats  met 4304 pnt. 
 
We zijn weer op de goede weg, dus volgend jaar op naar de 1ste plaats net 
zoals seizoen 2013/2014. Het zal wel zwaar worden, maar ja, je bent wel weer 
een middag gezellig bezig. 

Tot de volgden drive 
Namens G. v.d. Velde 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO Nieuws 
Biljarten 18-11-2014 

Op dinsdag 18 november moesten de 
biljarters van de ANBO Kreileroord naar 
Slootdorp. We werden bij de deur al 
hartelijk welkom geheren door Jan Blom. 

Na twintig minuten was Kreileroord 
voltallig en kon de strijd beginnen. Echter niet nadat we gezamenlijk koffie 
hadden gedronken. Er werd leuk gespeeld en het was dan ook niet verrassen 
dat de stand halverwege 8-8 was. We gingen met veel enthousiasme de 
tweede helft in. Vaak valt het kwartje de goede kant op, d.w.z. naar onze 
kant,. Deze keer viel het de kant van Slootdorp op. Kreileroord verloor jammer 
genoeg met 18-14. We werden verder nog verwend met kaas en worst. Het 
bleef nog lange tijd gezellig onder het genog van een drankje. 

Tot de volgende keer 
G. v.d. Velde 

 

 

 

 

 

 

Biljarten 28-11-2014 

Vrijdag 28 november waren de biljarters van de ANBO Kreileroord uitgenodigd 
door de biljart club van het MFC de Doorbraak. Dit om de half jaarlijkse strijd 
aan te gaan om de cup met de grote oren. Er waren aan beide zijden 
afberichten en zelfs een opzegging. Jammer, want hoer meer zielen des te 
meer vreugd. Maar door de aangescherpte regels wat betreft het roken, komt 
dit de vreugde niet ten goede. Maar ik zou de leden van deze verenigingen toch 
op willen roepen om hun team trouw te blijven. Ook andere verenigingen in 
onze regen hebben er mee te maken. Dus elkaar steunen en er het beste van 
maken. Nadat Henk van Bodegom de avond geopend had en het woord 
gegeven had aan Michel en Ruud werden de lootjes uitgereikt en kreeg je 
naderhand te horen tegen wie je moest spelen. Het verliep voor ANBO 
Kreileroord voortvarend. Ko, Wietse, Janny en Gerrit wonnen hun partij. En 
Piet, Gerard en Marjan verloren hun partij. Aangezien Kriebel er niet was, werd 
besloten de eind uitslag bekend te maken. Zodoende kreeg ANBO Kreileroord 
de beker weer in zijn bezit na te hebben gewonnen met 8-6. De bediening in de 
persoon van Geert en Dick was prima voor elkaar. Naas kaas en worst werd er 
ook nog een snack gereserveerd. En ook was het bier weer op zijn best. De 
volgende uitdaging vindt weer in de ANBO ruimte plaats 

Met genoegen 
G. v.d. Velde 

 

Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Kreleroord 
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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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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,—!) 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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Biljartvereniging de Doorbraak – Afd. ANBO Kreileroord  6 – 8. 
 
Wat in de afgelopen 9 ontmoetingen nog nooit was 
gebeurd, gebeurde deze avond. De thuis spelende ploeg 
smaakte namelijk het bittere genoegen om met een 
nederlaag en dus met een dikke kater te blijven zitten na 
afloop van dit gezellige onderlinge treffen. Door diverse 
omstandigheden zagen de ploegen geen kans om een 
volledige afvaardiging van hun team te bewerkstelligen. Het 
mocht de pret met elkaar niet echt drukken, maar beide 
voorzitters spraken wel de hoop uit dat in het volgende 
treffen iedereen er weer bij is. Michel Hanff had weer een 
uitstekende loting van de koppels georganiseerd, waardoor 
er weer leuke ontmoetingen ontstonden. Ger Edens mocht 
namens de Doorbraak het spits afbijten tegen Wietse 
Bijlstra van de ANBO. Wietse liet van de goede intenties van 
Ger weinig heel en in 18 beurten was het gebeurd met Ger. 
Dat kwam vooral doordat Wietse in het midden van de 
partij een knappe serie van 5 caramboles op het laken lag, 
waardoor Ger tegen een hopeloze achterstand kwam te 
biljarten. Onverwachts zette Henk van Bodegom de Doorbraak weer op de goede koers door 
te winnen van Marjan van der Velde. Marjan, die bekend staat als een goede biljartster, kwam 
net 1 carambole tekort om Henk van een overwinning af te houden. De aangegeven route die 
Henk voor zijn overige teamleden had uitgestippeld voor de uiteindelijke overwinning vond 
helaas geen vervolg. Jaap Plagmeier, normaal door zijn uitgekiende spel een geduchte 
tegenstander, lag het loodje tegen Co Cardol die aan 14 beurten genoeg had om zijn 
zeventien caramboles bij elkaar te spelen. Jaap kwam niet verder dan elf van de te maken 25. 
Er ontstond wel enige geroezemoes onder de leden van de Doorbraak aan de stamtafel door 
het verlies van Jaap, die druk zwaaiend met zijn keu de nederlaag van zich af probeerde te 
slaan. Michel Hanff, de beste biljarter van Kreileroord, zou, zo was de verwachting van de 
Doorbraak, de boel wel weer recht zetten door moeder Janny van de tafel te spelen. Janny liet 
zich echter op geen enkel moment imponeren door zoonlief en speelde scherp en gaf Michel 
geen kans om in de partij te komen. “Het liep voor geen meter” zei Michel na afloop van dit 
familiaire treffen. Het betekende wel dat de achterstand van de Doorbraak op de ANBO toch 
onaangenaam vergroot werd. Fran Schelfhout kreeg daardoor de druk op zijn schouders om 
de achterstand niet te ver te laten oplopen. Die bleek te groot, want Gerrit van der Heide had 
wel enige moeite met Fran, maar trok door gedegen spel wel aan het langste eind. Door het 
verlies van deze sleutelpartij was de overwinning van de ANBO een feit. Onbevangen kon 
Pascal Edens daarom zijn partij afwerken tegen de beste biljarter van de ANBO, Piet Raven. 
Vanaf beurt 8 ging de junior van de Doorbraak op zoek naar de winst. Piet produceerde in zijn 
twaalfde beurt nog wel de grootste serie van deze avond, 11 namelijk, maar kwam toch 
tekort om Pascal van de overwinning af te houden. In de laatste partij deed secretaris Ruud 
van Eeken wat er normaliter van hem verwacht mag worden. Een goede overwinning op de 
voorzitter van de ANBO afdeling Gerard van der Velde, die overigens in deze partij sterk 
begon, verzachtte het verlies van de Doorbraak op de ANBO nog enigszins. Dat deze 
nederlaag tegen de ANBO  op de eerste de beste bijeenkomst van de biljarters, op 12 
december in verband met Sinterklaas, doorgepraat en nader geëvalueerd zal worden aan de 
stamtafel is natuurlijk evident! 
De uitslag: 
Wietse Bijlstra  - Ger Edens 2 -0, Marjan van der Velde – Henk van Bodegom   0- 2 
Co Cardol – Jaap Plagmeier   2- 0,  Janny Hanff – Michel Hanff   2- 0 
Gerrit van der Heide – Fran Schelfhout  2 – 0 Piet Raven – Pascal Edens 0 -2 
Gerard van der Velde – Ruud van Eeken  0- 2. 
 
De volgende ontmoeting staat in principe gepland in april 2015 bij de ANBO. Met 
goede voornemens in het vooruitzicht moet het mogelijk zijn voor de Doorbraak om 
de afgelopen nederlaag daar weg te spelen. 

 
Henk van Bodegom. 
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Bladkorf voor inzameling bladeren bomen Kreileroord 
 
De herfst komt eraan en daarmee ook het vallen van het blad. De 
gemeente Hollands Kroon zet op verschillende plaatsen bladkor-
ven neer; hier kan het afgevallen blad die afkomstig is van bomen 
in verzameld worden. De Dorpsraad Kreileroord heeft geregeld dat 
er ook een in Kreileroord komt. Bladeren kunt u ook kwijt in uw 
groene container of gratis bij de milieustraat. 
 
Wat mag er in de bladkorf? 
In de bladkorven kunt u alleen het afgevallen blad van bomen 
kwijt.  
 
Wat mag er NIET in de bladkorf? 
Er mogen geen takken, stronken, plastic, papier, puin, onkruid, of 
andere vormen van afval in de korven gegooid worden. Dat maakt 
het legen moeilijker en de stortkosten onnodig hoog. 
 
Bij misbruik en/of vernieling wordt de korf verwijderd 

en niet vervangen. 
 
Waar komen bladkorven? 
Het aantal beschikbare bladkorven is beperkt. Er kan daarom niet 
in elke straat een bladkorf geplaatst worden. De bladkorven komt 
op een centrale plek in het dorp te staan.. Als er geen bladkorf in 
uw straat staat en er valt blad van bomen in uw tuin, dan kunt u 
dat blad verzamelen en in de bladkorf deponeren. De bladkorf 
wordt regelmatig geleegd door de gemeente.  
 

 
Lokatie:  

grasveld op de hoek van Klaverstraat/Gijs van Gaalenstraat/Bollenstraat 
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Sinterklaas in kreileroord 
 
Eindelijk kwam Sinterklaas met z’n pieten zaterdag 29 nov naar Kreileroord. 
Jaren heeft De Fam Keesman er voor gezorgd dat Sinterklaas per koets door 
Kreileroord kon om alle kinderen gedag te zeggen. En dat deden ze met veel 
plezier. De Fam Keesman is in maart van dit jaar verhuisd dus zaten wij met 
de vraag : Wat nu? 
 
Uit een onverwachte hoek kwam Liestbeth Tanja die dit graag wilde doen. 
 
We dachten als loopt op rolletjes maar nee hoor er bleken een groot aantal 
kinderen ziek te zijn en die misschien niet naar de Doorbraak konden komen.  
In overleg met Sinterklaas bedachten we dat de pieten wel even bij de 
kinderen langs konden als ze voor het raam ging zwaaien. 
 
Gelukkig alles was geregeld. Wat was het een groot feest waar sinterklaas en 
zijn pieten erg van genoten hebben. Ze vonden het heel leuk om samen met 
de kinderen te dansen en liedjes te zingen.  
 
Tante Annie  presenteerde de ochtend en heeft samen met Sinterklaas de 
prijsuitreiking van de kleurplaten gedaan.  
De volgende kinderen hebben een prijsje gewonnen: 
 
0 t/m 3 jaar    
1e prijs  Levi Blankenstein 2e prijs  Veronnla Booniek 3e prijs Sara Bombik 
 
4 t/m 6 jaar    
1e prijs Maylinn Sterk  2e prijs Stijn Ligthart  3e prijs Whilianne  den Hertog 
 
7 t/m 9 jaar   
1e prijs Natascha van Tuyl 2e prijs Senna Jonker  3e prijs Danique Jonker 
 
10 t/m 12 jaar  
1e  prijs Stef Teggelen  2e prijs Johnny Hoogenberg 3e prijs Christiano Carrera 
 
De ochtend werd afgesloten met het gedag zeggen van Sinterklaas.  
Nadat Sinterklaas met zijn pieten weg waren kregen alle kinderen die zich 
hadden opgegeven een kadootje en gingen blij weer naar huis.  
Namens de kinderen en JeeCee: BEDANKT Sinterklaas en zwarte pieten voor 
jullie bezoek aan ons dorp en hopen dat jullie volgend jaar we bij ons langs 
komen. 
 
We willen alle vrijwilligers voor en/of achter de schermen bedanken voor hun 
inzet om deze Sinterklaasintocht weer tot een succes te maken.  
We hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. 
 
Ook willen we de voetbal bedanken voor de koffie en Ome Co voor de 
overheerlijke erwtensoep. 
 

JeeCee ‘76                    
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Sinterklaas feest in Kreileroord 2014 
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Kijk ook eens op de Facebook pagina van uw gemeente. Hier staat ook heel veel informatie. 

 

 

 

Servicepunten Hollands Kroon  
sluiten per 1 januari 2015 

Vanaf 1 januari 2015 sluit de gemeente Hollands Kroon de drie servicepunten 
in Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf. De raad had in 2013 al 
ingestemd met sluiting onder de voorwaarde dat de dienstverlening wel dichtbij 
de inwoners zou blijven. Dat is gelukt doordat de gemeente is gestart met het 
thuisbezorgen van reisdocumenten, maar ook de uitbreiding van de digitale 
dienstverlening en huisbezoeken dragen hieraan bij. 

Steeds meer digitaal en huisbezoeken in Hollands Kroon 
Vanuit de visie op dienstverlening wordt al enige tijd toegewerkt naar het 
sluiten van de drie servicepunten. Kern daarvan is dat de gemeente zoveel 
mogelijk diensten digitaal aanbiedt en wanneer dat niet mogelijk is, producten 
en diensten bij inwoners thuisbezorgd worden. De achterliggende gedachte 
daarbij is dat de dienstverlening gemakkelijker en dichterbij wordt 
georganiseerd voor inwoners. 

Aan de uitwerking van de visie is het afgelopen jaar hard gewerkt. Zo kunnen 
steeds meer producten en diensten digitaal worden besteld en is dit (soms) ook 
goedkoper. Een uittreksel GBA is bijvoorbeeld digitaal goedkoper dan wanneer 
deze in aan de gemeentebalie wordt besteld. Ook neemt het aantal huisbezoeken 
dat de gemeente aflegt toe. Een geboorteaangifte kan sinds 2013 aan huis en de 
gemeente brengt ook vaak huisbezoeken bij mensen met een Wmo voorziening. 
Zodoende hoeven er steeds minder inwoners naar de gemeentebalie te komen. 
Dit is ook te zien aan de bezoekersaantallen van de servicepunten die de 
afgelopen 2,5 jaar zijn gedaald. Nu er gestart is met het thuisbezorgen van 
reisdocumenten dalen deze aantallen steeds meer. Alle reden voor de Hollands 
Kroon om de sluiting van de servicepunten per 1 januari 2015 door te zetten. 

Door het thuisbezorgen van reisdocumenten hoeven inwoners alleen voor de 
aanvraag naar het gemeentehuis te komen. De bezorging wordt verzorgd door 
het bedrijf AMP Logistics en is voor inwoners kosteloos. De documenten 
kunnen overdag, maar ook in de avonduren en op zaterdagochtend bij inwoners 
thuis of op de werkplek worden bezorgd.  

Laatste openingsdag 
 
Wieringerwerf: 18 december. Laatste dag om paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs aan te vragen: 11 december. 
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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, belas-

tingaangiftes 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 

 

Pedicuren 
in de behandeling 

diabetische en reumatische 
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Freelance Budget Uitvaarten 
Bekwaam, Betrokken, Betaalbaar 

 
Willem Alberda - Ursem,  

Uitvaartverzorger 
Saturnusstraat 38 Mob: 06 515 910 86 
1771 BM Wieringerwerf Tel/Fax: 0227 820149 

Email:  w.alberda-ursem@quicknet.nl 
24 uur per dag bereikbaar 

Vrijblijvende voorbespreking en kostenbegro ng 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 13 02-12-2014 



 

Pagina 26  

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  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. Mevr. Citty Marsman a.i.  G. v. Gaalenstraat 25 Kreileroord 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   G. v. 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: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat       25 dinsdag avond 
 Mevr. D. Keuken  Korenstraat                 65 donderdag avond 
 Mevr. I. Warmerdam   donderdag 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 
Coaches E pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. 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: 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 
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Kreileroord – Flevo   0 – 4. ( 30 – 11- 2014) 
 
 
Flevo heeft aan 1 helft genoeg. 
 
Op deze koude zondagmiddag konden de beide ploegen  het  talrijk opgekomen 
publiek niet echt warm krijgen . Het vertoonde spel van beide ploegen in deze 
derby hield niet over en met name in de tweede helft viel er weinig te genieten. 
Flevo nam  al in de eerste helft  een grote voorsprong op de thuisploeg  en nam 
daarom zichtbaar gas terug en aangezien de ploeg van Jan Wiersma niet bij 
machte was om iets aan de stand te kunnen veranderen ging de wedstrijd uit 
als de bekende nachtkaars. In de eerste helft was het éénrichtingsverkeer. Flevo 
was de betere voetballende ploeg en zette meteen druk op de achterhoede van 
Kreileroord. Na tien minuten spelen schoot doelman Brain Boekel een doelschop 
in de voeten van Flevo spits Sidney Schaafstra die het aangeboden buitenkansje 
direct verzilverde. 0- 1. Een kwartier later werd de bal op het middenveld 
verloren door Tim van der Vaart aan Sander Beemsterboer en met een knappe 
steekpass bediende hij Sidney Schaafstra. De linksbenige kleine geblokte spits 
van Flevo kwam daardoor  opnieuw vrij voor Brain Boekel te staan en schoot 
beheerst zijn tweede goal in de touwen. Tien minuten voor rust greep keeper 
Brain Boekel bij een hoge voorzet van links mis en kon Sander Beemsterboer 
ongehinderd inkoppen. 0- 3. Gelukkig bleef het daarbij voor de thuisploeg, want 
Flevo kreeg nog enkele kansen om de marge in de eerste helft te vergroten. Na 
de rust wisselde Jan Wiersma Tim van der Vaart en Stefan Perton voor de 
routiniers Dick Keuken en Thijs Klein. Daardoor kwam er wel wat meer rust en 
overleg in het spel van de thuisploeg, maar de ploeg kon geen echte vuist 
maken tegen Flevo. Uiteindelijk maakte Sander Beemsterboer vlak voor tijd het 
mooiste doelpunt van de wedstrijd door prachtig door de achterhoede van 
Kreileroord te soleren en met links droog in de uiterste hoek te schieten. 0 – 
4.  Kreileroord heeft nu 11 wedstrijden gespeeld en nog geen enkel punt. 
Misschien volgende week speelt als  de ploeg tegen koploper Jisp moet spelen. 
 
Tweede elftal en Dick. 
 
Het tweede werd afgelast vanwege het slechte veld. Dick heeft  de ganse 
zaterdagmiddag het veld in een koude oostenwind nog gerold met de auto van 
Barry Bruin ( bedankt daarvoor) om de wedstrijd tegen Flevo op een acceptabel 
veld te kunnen laten plaats vinden. Het bestuur overweegt om de elftallen nu op 
het veldje achter te laten trainen omdat het hoofdveld de laatste tijd flink door 
het weer  te lijden heeft gehad. 
 
 
Veranderingen. 
 
Op de ledenvergadering zijn door het bestuur de nodige veranderingen 
aangekondigd rondom het beleid van de bar. Met de vrijwilligers voor de bar 
gaat het tot nu toe op rolletjes. De leden hebben dat inmiddels kunnen 
constateren. De  andere maatregelen worden niet altijd volledig gewaardeerd 
door de leden, maar na enig praten begint toch langzaam de boodschap door te 
dringen dat het niet anders kan. Uiteraard vindt het bestuur de genomen 
maatregelen niet leuk en soms heel vervelend, maar het is niet anders. Om door 
de zure appel heen te kunnen bijten vraagt volwassen gedrag en gelukkig vindt 
het bestuur bij de leden steeds meer weerklank. Nu is het aan het bestuur om 
te zorgen dat het gemoedelijke en gezellige karakter van de club overeind blijft. 
Daar gaan wij als bestuur natuurlijk voor met uiteraard de hulp van de leden en 
natuurlijk vrijwilligers. 
 

Het bestuur 
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