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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 

L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
G. Miedema, Korenstraat 28, 
J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
mevr. L. Prevo, Gijs van Gaalenstraat 1 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-57354688 

Medicijnen a alen 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. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve zon
- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.35  u 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.39 u 

Eerste rit:  06.35 u 
Zaterdag: 08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
Eerste rit: 07.39 u 
Zaterdag: 08.39 u 
Laatste rit: 19.39 u 

ANBO ANBO-afd. Kreileroord vanaf 50-plussers. Lid worden? 
Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 

  
663365 

’t Hummelhonk 
De openingstijden zijn op woensdag- en vrijdagochtend. 
Telefoon tijdens de openingstijden is: 06-38196563 en voor informatie 
en inschrijving: 0227-663591 

 woensdag- en vrij-
dagochtend 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  

Algemene informa e  

27 augustus t/m  
31 augustus 

Hutten bouwen voor de jeugd met dit jaar het Thema Indianen.  van 10:00 tot 14:00 
20:00 uur 
.. 

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. 

10 september 
8 oktober 
12 november 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
Inzamelschema 

Plas c 

Op de volgende dagen in 2012 wordt in Kreileroord het plastic opge-
haald:   
U wordt verzocht het plasticafval goed verpakt aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

4 september 
2 oktober 
30 oktober 
27 november 
21 december 

Inzamelschema 
Huisvuil en  
groenafval 

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

23 augustus 
6 september 
20 september 
4 oktober 
18 oktober 
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DE DORPSKRANT 
     een veertiendaags 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 2 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.  

 
BESTE  DORPSGENOTEN  

 
Voor u ligt de nieuwe 

dorpskrant etc etc, voor-
woord van de voorzitter 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
Voorzitter : dhr. J. Dam G. van 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 
Lid : vacature 
Lid : dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD  
        

                  

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  
p/a secrearitaat 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 9 september 20.00 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. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 06-57354688 
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 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 



          Café Restaurant Partycentrum 

D e  M a a i e r  

HÉT GEZELLIGE EETCAFÉ 
VAN 

WIERINGERWERF 

Groot terras op het Zuiden 
U kunt bij ons terecht voor: 

 
Lunches, Diners, Feesten en Partijen, 

Catering, Buffetten, Daghappen en À-la-Carte 
 

AL ONZE MAALTIJDEN KUNT U AFHALEN 
(bij voorkeur even bellen) 

 

Keuken open tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur 
 Terpstraat 1   Wieringerwerf   0227-601660  

 

e-mail: demaaier@hetnet.nl 
 

 

  

  

Heeft u zelf weinig of geen tijd om cadeau’s te kopen; vindt u een enveloppe met geld een beetje af-
gezaagd; vindt u het steeds moeilijker worden om weer wat origineels te verzinnen, of bent u op zoek 
naar een origineel relatiegeschenk, dan bent u hier aan het goede adres! Uiteraard worden er ook ca-
deaumanden op verzoek gemaakt. Leuk voor als u het nog persoonlijker wilt maken. Het assortiment 
wordt regelmatig aangevuld met nieuwe cadeaumanden die met veel liefde en plezier feestelijk inge-
pakt worden. 
          De cadeaumand  
          Petra Kruijt, Landbouwstraat 25 
          1773 AB  Kreileroord 
          06-25070317 
          www.decadeaumand.nl 
          info@decadeaumand.nl 

Wat een feest als de cadeaumand voor u bezig is geweest!!! 
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Nationaal Multiple Sclerose Fonds 

In Nederland hebben meer dan 16.000 mensen  
de ziekte MS.  Deze chronische ziekte, met  
meerdere gezichten is uniek. Geen 2 personen  
die dezelfde klachten hebben. Daarom zoeken  
wij voor 16.000 mensen met MS, 16.000  
collectanten! Zo kun jij als collectant persoonlijk  
iemand met MS helpen. Geef je nu op als  
collectant.  

Collecteren is niet moeilijk! Je zet je minimaal  
1 avond per jaar in voor mensen met Multiple  
Sclerose. De coördinator in jouw woonplaats  
neemt in november contact met je op en je  
spreekt met hem/haar af, waar je graag zou  
willen collecteren. Er wordt zoveel mogelijk  
rekening gehouden met jouw voorkeuren.  

Lees op www.mscollecte.nl, hoe je nog meer  
kunt helpen. En om je aan te melden als 
collectant! 
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KREILEROORD IN HET NIEUWS 

Timmertuin 2012 thema Indianen 
 
maandag 27 augustus 2012 start er weer de tim-
mertuin. De timmer tuin  duurt t/m 31 augustus.  
Het thema voor dit jaar is  

Indiaan.   
Programma: 
Maandag :  10:00 - 15:30 bouwen  
Dinsdag :  10:00 - 15:30 bouwen 
   12:30 Patat eten 
Woensdag: 10:00 - 15:30 bouwen 
   11:30 Pannenkoeken eten 
Donderdag: 10:00 - 14:30 bouwen en netjes maken voor de jury 
   19:00 Jury komt de hutten bekijken. Aansluitend broodjes bakken en 
      Hierna start de Disco. 
Vrijdag:  10:00 - opruimen 

Georganiseerd door JeeCee ‘76 
 
Weg afsluiting—Korenstraat 
Van 13 tot en met 31 augustus 2012 wordt er op een aantal plaatsen in de gemeente  aan 
de weg gewerkt. Dit is nodig om de wegen veilig te houden. 
 
De betreffende wegen zullen hiervoor een tijdje afgesloten worden. Dit brengt uiteraard 
(verkeers)hinder met zich mee. Houdt hier rekening mee als u de weg opgaat. 
 
Binnenkort wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan diverse wegen, namelijk: 
    Wieringermeer, Wieringerrandweg (Klieverweg tot Hippolytushoeverweg) 
    Wieringermeer, Molenweg (Kooltuinenweg tot Amstelmeerweg) 
    Kreileroord, Korenstraat. 
 
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervangen van het asfalt. Om dit werk 
uit te kunnen voeren worden de wegen voor al het doorgaande verkeer volledig afgeslo-
ten. Alleen bestemmingsverkeer voor de aanliggende percelen kan beperkt gebruik ma-
ken van de afgesloten wegen. Voor het overige verkeer zal met borden een omleiding 
worden aangegeven. 
 
De planning ziet er als volgt uit: 
Week 33 Molenvaart 
Week 34 Molenvaart en Wieringerrandweg 
Week 35 Molenweg en Korenstraat (27-29 augustus 2012) 



 

Pagina 8  

Tuinbouwvereniging Kreileroord krijgt bosmaaier geschonken. 
 

Donderdag 5 juli 2012 heeft voorzitter Gerard van der Velde (links op de foto) 
van de Tuinbouwvereniging Kreileroord een Husqvarna bosmaaier geleverd 
door Mart Boukes uit Kolhorn in ontvangst mogen nemen uit handen van se-
cretaris Johan Geel van Stichting Kreiler2002rd. 
 
 
De Stichting Kreiler2002rd heeft na een aanvraag van de Tuinbouwvereniging 
Kreileroord besloten om de Tuinbouwvereniging een bosmaaier te schenken 
om de grasstroken rond het tuinbouwcomplex te kunnen onderhouden zodat 
de leden geen last meer hebben van woekerende onkruiden in die stroken die 
hun zaden weer over de tuinen verspreiden. 
De Tuinbouwvereniging mag zich de laatste jaren verheugen met een groei-
end ledental maar dan moet ook de omgeving van het complex natuurlijk wel 
bijgehouden worden. 
Zij hebben hiervoor Gerard Miedema bereid gevonden maar dan moet er na-
tuurlijk wel het juiste gereedschap aanwezig zijn. Met deze schenking van de 
Stichting Kreiler2002rd moet dat de komende jaren zeker gaan lukken. 

Vz. G. v.d. Velde 
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Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
www.bouwbedrijfvoorsluijs.nl 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl of www.acwgarage.nl 
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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 
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VERNIELINGEN AAN HET MFC ’DE DOORBRAAK’ 
 
In maart 2006 is het mfc De Doorbraak in Kreileroord geopend. Een heel 
mooi gebouw en een goed onderkomen voor school en verenigingsleven. Een 
gebouw dat dus nog maar zes en een half jaar ’oud’ is. Helaas, ook bij dit ge-
bouw moet de gemeente regelmatig een aannemer laten komen om aange-
brachte vernielingen door de jeugd, te repareren. Regelmatig klimt de jeugd 
via via op het dak en veroorzaken op diverse plekken aan de daken lekkage 
door kapotte dakpannen. Niet alleen door op het dak te klimmen komt die lek-
kage, maar ook door het gooien van (grote) stenen. In deze zomervakantie 
zijn er alweer twaalf dakpannen vernieuwd door de aannemer. Ook de trespa-
beplating aan de zijkanten is een gewild vernielingsobject van de jeugd. Dit is 
een behoorlijke dure  beplating en waarom moet nu zoiets worden gesloopt. 
Ook binnen in de gang. In de gang zitten plafondplaten en deze worden regel-
matig kapot gemaakt. Hoe? Niemand die het ziet en weet; alleen de dader(s). 
In het laatst gehouden gebruikersoverleg tussen gebruikers van De Doorbraak 
en de gemeente zijn deze vernielingen ook ter sprake gekomen en er zal on-
derzocht worden of er controle plaats kan vinden via camerabewaking, zowel 
binnen als buiten. De kosten van reparatie lopen de spuigaten uit en via die 
camerabewaking kunnen de dader(s) worden achterhaald en de schade wor-
den verhaald op de ouders. Ouders, u bent nu in ieder geval gewaarschuwd. 
Zeg nu niet dat uw kind zoiets niet doet, want u weet dat nooit helemaal ze-
ker. Zeker niet als uw kind deel uit maakt van een groep(je). Ik doe dan ook 
een dringend verzoek aan de ouders van alle kinderen in Kreileroord, klein of 
groot: bespreek deze vernielzucht eens met uw kind(eren) en leer hen dat zij 
niet zo om dienen te gaan met eigendommen van een ander. Uiteindelijk zult 
u het ook niet toestaan als het bij u thuis wordt gedaan door uw kind(eren), 
toch? 
Laten we zuinig zijn op het mfc, maar dat dienen we wel met z’n allen te doen 
en niet alleen de school, het verenigingsleven of de gemeente, maar zeer ze-
ker ook de ouders met hun kinderen, als inwoners van Kreileroord. 

Co Cardol 
 
   

, 
. 
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ANBO-NIEUWS 
  
Hoewel het mooie nieuwe keukenblok van de 
ANBO-Kreileroord al enige tijd in gebruik is, 
was het maandag 30 juli j.l. kijkdag voor de sponsors. Heel erg jammer was het 
dat drie van de vier sponsoren door allerlei omstandigheden afbericht deden. 
Na alles goed bekeken te hebben en nadat alle lof was geuit, is het samenzijn 
besloten met koffie met gebak. Men bleef nog een uurtje gezellig napraten. 
Nogmaals willen wij alle vier sponsoren heel hartelijk bedanken voor de grote 
ondersteuning, welke wij van hen hebben mogen ontvangen ten aanzien van dit 
project. De ANBO-Kreileroord is er bijzonder gelukkig mee. 
  
Namens ANBO-Kreileroord, 
G. v.d. Velde, voorzitter. 
 
 
 
ANBO-voorz. G. v.d. Velde, mevr. Rosa-Buwalda en ANBO-secr. L. Cardol 
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Van dinsdag t/m vrijdag staan wij op het industrieterrein 
de ’Robbenplaat’ in Wieringerwerf vanaf 11.30 tot 17.00 uur. 

Op vrijdag staan wij vanaf 17.00 tot 19.00 uur op het  
parkeerterrein in de Korenstraat/Klaverstraat te Kreileroord. 

Telefonisch bestellen kan alleen in Wieringerwerf op  
nummer 06 24 72 31 18. 

 

 

 Voor meer info: WWW. ONCOFONIE.NL 
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7 en 8 juli vierde het Bakkerijmuseum een feestje: 
Al 30 jaar smaakmaker in museumland 

Sinds 3 juli bestond het Bakke-
rijmuseum van Medemblik 30 
jaar. En terugkijkend op 30 jaar 
bakkerijmuseum mag geconsta-
teerd worden dat het bakkerij-
museum volstrekt eigen is. Au-
thentiek heet dat in modern jar-
gon. In 30 jaar zijn er binnen de 
museumwereld vele trends ge-
weest , zijn inzichten veranderd 
en hebben verschillende politie-
ke winden gewaaid. Maar de 
aanpak van het bakkerijmuseum 
is steeds hetzelfde gebleven. Al vanaf de eerste expositiedag leefde het idee om 
echt te gaan bakken en sinds 1985 gebeurde  dat ook elke dag dat het museum 
open was. Meer dan een miljoen bezoekers hebben sindsdien bij de werkbank 
gestaan en letterlijk even mogen ruiken aan een historische bakkerij. De de-
monstraties worden gegeven door oud-bakkers die met passie over hun vak ver-
tellen. Er ontstonden bijvoorbeeld de ideeën om kinderen ook iets te laten doen, 
kinderfeestjes te houden en workshops te organiseren. Maar het houdt het mu-
seum ook laagdrempelig en toegankelijk. Regelmatig blijkt het bakkerijmuse-
um het eerste museum te zijn waar kinderen ooit naar binnen zijn geweest. Ze 
komen er later terug met hun eigen kinderen. Het museum kweekt zo liefde 
voor cultuur historie, musea en natuurlijk bakken… 
Voor kinderen zijn gedurende de hele zomervakantie (30 juni tot en met 2 sep-
tember) lekkere extra activiteiten, en dat zonder extra kosten. 
 
* Op de maandag en dinsdag mag er Kat en Muis gespeeld worden. Letterlijk 
dan tenminste en natuurlijk eetbaar. Hoe dat gaat wordt je uitgelegd door en-
thousiaste begeleiders. 
* op woensdag en vrijdag is dat het verhaal van de rups, cocon en vlinder maar 
dan met lekkere koek en marsepein, 
* op donderdag is dat schilderen met cacao op een ‘doek’ van pepermunt, het 
originele cacaoschilderen alleen dan voor kinderen! 
* én op zaterdag en zondag is de activiteit rondom de stoomtram met een 
speurtocht en een loco-koek. 

Zo zijn er liefst 4 verschillende activiteiten en is het dus nog leuker om vaker 
langs te komen voor een lekkere, leuke, leerzame ervaring. 

0227-545014               info@deoudebakkerij.nl                                   www.deoudebakkerij.nl 
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31 augustus 2012 
Zeezenderdag in Flower Power stijl. 

De jaarlijkse Zeezenderdag van Museum RockArt heeft dit 
jaar een speciaal thema. 
Van 11.00 tot 18.00 uur wordt in samenwerking met 192Ra-
dio en 192TV de afsluiting van het ABTT programma “The 
Summer of Love ’67” gepresenteerd. 
Vanaf half juli kan men al iedere werkdag tussen 15.00 en 18.00 uur luisteren 
naar het programma “The Summer of Love” op 192Radio. Met muziek uit 1967: 
de hits en de hard to finds. Vrijdag 31 augustus zal de laatste aflevering van dit 
programma met o.a. de Top10 XXL van hits uit de zomer van 1967 live vanuit 
Museum RockArt worden gepresenteerd en uitgezonden door niemand minder 
dan Ad Bouman. Iedereen is welkom om hierbij (het liefst in Flower Power kle-
ding) aanwezig te zijn. Heeft u uw eigen Summer of ´67 hit of een mooi verhaal 
of herinnering aan deze tijd dan hopen wij dat u dit met ons wilt delen. 
Het museum zal deze dag ook in het teken van Flower Power staan. De aankle-
ding zal in samenwerking met Bennies Fifties worden verzorgd. Ook wordt er o.a. 
voor de best verklede Flower Power bezoeker een Mr & Mrs Flower Power ver-
kiezing georganiseerd. Het RockArt team zal deze dag uiteraard ook geheel in 
stijl gekleed gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW. ONCOFONIE.NL 
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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 cadeau-
bonnen 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 
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Opgericht 1 juni 1958 
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sv. KREILEROORD 
 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter  dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg   3 Wieringerwerf tel. 663534 henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr.  B. v.d. Broek Antillenstraat 1 140 Groningen tel. 663569 bas.vd.broek@live.nl 
Penningm. dhr. F.Schelfhout Boeier                54 Wieringerwerf tel. 602061 schelf@quicknet.nl 
Jeugdvoorz dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228  djkeuken@quicknet.nl 
Lid dhr. B. Scholten Vlasstraat 4 Kreileroord tel. 724553 bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid mevr.   T. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522   tinekevoorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. T. Klein Korenstraat 36 Kreileroord tel. 663426 y.klein@quicknet.nl 

Bankrelatie: 
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:  3704.10.351 

 

Trainers en coaches: 
Trainer senioren: dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat 12 tel. 663522 
Trainer E pupillen: dhr. P. v. der Meer, P. Wijngaart Landbouwstraat 17           tel. 663603  
Trainer F pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
Trainer kabouters: dhr. D. Voorsluis Landbouwstraat 12 tel. 663522 
Trainer keepers (jeugd):  dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 tel: 663228 
 

Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. M. Rebel Korenstraat 45 tel: 750805 / 0623063448 
Coach E pupillen: M. de Ridder, A.v.d. Meer-Gijzen Landbouwstraat 21 / 17 tel. 0630293976 
Coach F pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
 

Sportaccommodatie: 
Terrein: Bollenstraat 66 Kreileroord tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: vacature 
Consul: dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 3 tel. 663534 
 
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / mevr. T. Voorsluijs tel. 6634236 / 663522 
 

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. B. van den Broek   Bollenstraat    17  tel. 663569   bas.vd.broek@live.nl 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij redactieadres. 
 
 

Samenstelling van het jeugdbestuur: 
Voorzitter dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228 djkeuken@quicknet.nl 
Secretaris dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522 voorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. M. v.d. Zee Bollenstraat 9 Kreileroord 0634596868 gekke_mellie@hotmailcom 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord F1-E1:  Stichting Kreiler2002rd 
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puzzel 
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