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

.  

Dorpsraad 
SV Kreileroord 

Het Creiler Woud 
Oranje vereniging 

JeeCee ‘76 
ANBO 

K
reileroord 

M
FC

 d
e 

D
oo

rb
ra

ak
 

Als de zwaluwen vertrekken voor de noten rijp zijn  
en de ganzen vroeg beginnen over te vliegen, 

Is een vroege winter te verwachten. 
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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, 
Dhr. J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
Dhr. 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 
06-25093845 

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. 

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:  08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
 
Eerste rit: 0839 u 
Laatste rit: 19.39 u 

CONNEXXION  
lijn 253 

  VAN KREILEROORD  naar Schagen  
(via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 

Van maandag tot en met vrijdag. Niet  op feestdagen 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

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

 woensdag- en 
vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

  
663365 

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  

 
Oktoberfest 

 

Zaterdag avond 19 october 2013 organiseren wij 
voor de 1e maal een unieke party in een über 
Duitse setting. Of u daar bij moet zijn? Aber 
natürlich! Aanvang 21:00 tot 01:00 uur 

 
 
19oktober 2013 

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. 

 
11-11-2013 
09-12-2013 
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 aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

 
29 oktober 2013 
26 november 2013 
24 december 2013 

 
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 stankoverlast en overlast van maden.  

 
17 oktober 2013 
31 oktober 2013 
14 november 2013 
28 november 2013 
12 december 2013 

Algemene informatie 2013  

Update: 13-10-2013 
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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 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.  

Geachte Dorpsraadleden,  

 
 

In deze tweede krant van de herfst 2013: 
 
 
 
 Contributie pagina   5 
 Wintertijd pagina   5 
 Oktoberfest pagina   7 
 De Wereldwinkel van het Creilerwoud  pagina   8 
 Buurtbus 416 en Connexxion lijn 253 pagina   8 
 De ANBO pagina 11 
 De Grasmaaier  pagina 21 
 Weeggeefhoek Wieringermeer pagina 12 
 
 

 
Op veel 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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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 
Lid : Dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-25093845 louisaprevo@gmail.com 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit   
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 3 november 18.00 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 06-25093845 
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 (vanaf 01-02-2014)  
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Van de voorzitter 
 
 

TROTS, TROTS, TROTS. 
 

Tjonge jonge jonge wat een spektakel was het weer die spokentocht van afge-
lopen zaterdag. Hoe krijg je het voor elkaar om zoveel vrijwilligers bijeen te 
schrapen en dit neer te zetten. Om een dorp zo om toveren dat je in een heel 
andere wereld waant, grenst aan het onwaarschijnlijke Maar je weet wel waar 
je het voor doet als er meer dan honderd inschrijvingen zijn. En al zal niet 
iedereen lekker geslapen hebben achteraf, was dit helemaal te gek Dat het 
weer niet heeft mee gewerkt  en toch iedereen op zijn of haar post bleef is 
grote klasse. Volgens mij spreek ik namens vele deelnemers als ik zeg “Het 
was geweldig” Iedereen hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan dit mooie 
evenement. We hebben minder  voorzieningen als andere dorpen, maar de 
saamhorigheid daar winnen we het zeker mee    
                                                                                                                                                                                   

Jaring Dam 
Voorzitter  Dorpsraad                                                                                                        

Weer Spreuken 
 
 Het leven is in de herfst pas goed, als je elkaar de das om doet  
 Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.   
 Wat nu valt, valt straks niet meer 
 Verloopt alles eens een keer gladjes met ijzel, is het weer niet goed 
 Geeft januari een sneeuwtapijt, dan zijn we de winter zeker nog niet 

kwijt 
 Als het begint te vriezen, ontdooien de friezen 
 Mik op de maan, zelfs als je mist zul je tussen de sterren belanden 
 Als de eenden kwaken in het riet, dan regent het………………of niet 
 Valt de regen door het huis, dan is er vaak iets met het dak niet pluis 
 Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op je bek gaat, zijn ze te 

laat met strooien  
 Regent het in mei, dan is de winter weer voorbij 
 Als je uien in je eten vindt, is er kans op harde wind 
 Bij onweer mag je pas klagen, als het geen drie uur duurt, maar 

drie dagen. 
 De tijd waarin de zon lijkt te wachten noemt men ook 

wel: de nachten 
 Het leven is in de herfst pas goed, als je elkaar de das 

omdoet. 
 Zelfs een kapotte barometer, weet het ooit een keertje 

beter. 
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Contributie Dorpsraad Kreileroord 2014 
 
De 8 euro contributie  mag weer worden 
overgemaakt op de rekening van de 
Dorpsraad: 
  
Rekeningnummer:  
NL67RABO0370422546  
Rabobank “Wieringerland”  
op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
 
Onder vermelding van naam en adres.  
 
En net als vorig jaar, mag u ook in een envelop 8 euro, onder  
vermelding van naam en adres. In de brievenbus van de 
penningmeester gooien op Bollenstraat 24.  
 
 
 
 

Wintertijd 2013 
 

Iedere laatste zondag van oktober (27 oktober 2013) gaat de wintertijd in:  
het einde van de zomertijd. 
 
Als het wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 3 
uur 's nachts naar 2 uur 's nachts, achteruit dus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Zondag 30 maart 2014 gaat de tijd weer voorruit en start de zomertijd weer) 
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HÉT OKTOBERFEST VAN NEDERLAND 2013 

op zaterdag avond 19 october 2013 organiseren wij voor de 1e 
maal een unieke party in een über Duitse setting. Of u daar bij 
moet zijn? Aber natürlich! Aanvang 21:00 tot 01:00 uur  

 
De beste Schlagers, Bier, Bratwurst, Pretzels en vooral Spaß, 
viel Spaß! Dát is het Oktoberfest 2013. 
In de tent achter de Doorbraak dresscode is gewenst in 
Lederhose of Dirndl .  

(wie is het mooist verkleed prijs te winnen) 
 

Kreileroord 
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Buurtbus/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.35 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.35 u  laatste rit:  19.35 u 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.39 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.39 u  laatste rit:  19.35 u 
 

   Van maandag tot en met zaterdag 
 
 
CONNEXXION VAN KREILEROORD via Middenmeer,  eerste  rit:  07.14 u 
LIJN 253  Kolhorn e.v. naar SCHAGEN    tweede rit: 08.14 u 
    

Van maandag tot en met vrijdag. 
   Niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen 
 

 http://www.connexxion.nl/zoek-dienstregeling/690 

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 

Lijn 253 
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Sponsort 
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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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ANBO Nieuws 
 
Geachte ANBO-leden, 
 
Thalia Muziektheater, afkomstig uit de Wieringermeer, is 
weer volop bezig met het instuderen van een nieuwe 
productie. De keus is dit jaar gevallen op de prachtige 
musical: 

”AIDA” 
Het verhaal van de bekende opera van Verdi is op muziek gezet door Sir Elton John. 
Thalia haalt weer alles uit de kast om u een avond te laten genieten van deze geliefde en ontroerende 
musical. 
Thalia Muziektheater wil uw leden graag in de gelegenheid stellen om de try-out van deze voorstelling bij te 
wonen. Deze vindt plaats op vrijdag 14 maart 2014, in ”Het Vikingschip” in Den Oever. De voorstelling 
begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 12,50, inclusief een kopje koffie of thee. 
 
De zaal in ”Het Vikingschip” is niet zo heel groot, dus als u er heen wilt reageer dan in ieder geval vóór 14 
februari 2014 bij mevr. Willie van Haastrecht-Veenvliet, tel. 0227-501275 of 06-49139497 danwel per e-
mail: ahs.van.haastrecht@quicknet.nl 
 
 
Voor meer info bezoek de website van Thalia Muziektheater 
 
http://www.thalia-wieringermeer.nl/ 
 
 
 
1 Oktober—Ouderen dag 
 
Op dinsdag 1 oktober stond de bus van Hippo-Reizen al om 12.00 uur bij 
de Doorbraak te wachten op passagiers die mee gingen naar de Ouderen 
dag in het gemeente huis van Anna Paulowna. Vertegenwoordigers van 
de LSBO waaronder de ANBO, KBO en PCOB ressorteren, hadden 
verschillende organisaties uitgenodigd  om via een stand, hun belangen 
te presenteren. Je kon bij verschillende organisaties voorlichting krijgen. 
Veilig verkeer had een stand waar je jezelf kon testen, wat de 
veranderingen waren vwb verkeersborden en verkeersgedrag. Ook Ziggo, 
Mantelzorgcentrum, de Belbus, Wonen en Welzijn, Van Schaik bv en de 
stichting Geriant. De stands werden goed bezocht. Daarnaast verzorgde 
Sportcentrum Schagen een fitheidstest, waar de meeste mensen aan 
deelnamen. Er waren 9 onderdelen die je uit moest voeren en daarnaast 
werd je lengte gemeten, je gewicht en hierna je BMI (Body Mass Index). 
Ook werd je bloeddruk gemeten en e hartfrequentie vastgesteld (hoeveel 
hartslagen heb je per minuut). Aan het einde van de test kreeg je een 
advies van een van de leden van de Sport Service. Koffie en frisdank 
werd gratis aangeboden. Een rondleiding door het gemeente huis was 
ook mogelijk. Om 16.00 uur keerde de bus met voldane passagiers 
huiswaards. Complimenten voor de organisatie. Alles was goed geregeld.  
 
Het enige minpuntje was dat er wat weinig leden uit Kreileroord 
meegingen.  

 
Een Deelnemer 

Afdeling Kreileroord 
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De weggeefhoek Wieringermeer. 
 
De weggeefhoek Wieringermeer is bedoelt om spullen die jezelf niet meer nodig hebt 
gratis weg te geven aan mensen die het nog kunnen gebruiken zonder er een dienst 
voor terug te vragen. Dus hebt u spulletjes wat u graag kwijt wilt, kunt u hier door 
middel van een foto een advertentie plaatsen waarop mensen kunnen reageren die 
het product graag willen hebben, en die het dan zelf bij u kunnen komen ophalen. 
Bent u op zoek naar iets kunt u ook een advertentie plaatsen. 
 
Deze groep functioneert alleen als we het allemaal netjes houden. VERWIJDER daar-
om direct nadat je het product hebt weggegeven jouw bericht/foto van de groep. 
 
Als je interesse hebt voor een product kun je onder de foto reageren en de aanbieder 
kan je dan een privé bericht sturen om het te komen afhalen, plaats dus geen privé 
gegevens, maar doe dat door middel van een privé bericht. 
 
- Deze groep is NIET bestemd voor discussie, ruzie, contact- of relatiebemiddeling.  
- Deze groep draait om weggeven, niet om een dienst ervoor terug te ontvangen. Dus 
geen berichten over 'liken van een pagina', ook al krijg je daar iets voor. dat kan ge-
woon via Facebook gaan.  
-Deze pagina is niet voor handelaars, dus het is niet de bedoeling om iets gratis op te 
halen en het dan te verkopen en er zelf geld voor wil krijgen. Wilt u toch handelen 
gebruik dan gewoon markplaats e.d. 
 
Het motto van deze pagina is dus het hergebruik van spullen en een ander gelukkig 
maken met iets zonder dat er kosten voor zijn! 
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KWEKERIJ “DE TUINPLANT” 

Oosterterpweg t.o. nr 23  
( net buiten Kreileroord) 
tel;  06-22740258 

-vaste tuinplanten, klimplanten etc. 
-bloemstukken, boeketjes etc ( op bestelling) 
-workshops 
-huis en tuindecoratie 
 
Open; ma, di, wo 13.30-17.00 uur of na afspraak 

 

 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.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 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 
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Spokentocht Kreileroord 
groot 
suc-
ces. 

Na maandenlange 
voorbereiding kan 
de organisatie, be-
staande uit de da-
mes Colinda Zee, 
Lydia Bruin, Greta 
Keuken, Patricia Mo-
leman en Trui van 
Wanrooij terugkij-

ken op een zeer geslaagde spokentocht op afgelopen zaterdagavond. De organi-
satie had een parcours door het hele dorp uitgezet met  zo’n 25  griezelige at-
tracties. Om deze te bemannen waren er ruim zestig vrijwilligers nodig . Jong en 
oud hadden zich hier voor opgegeven. De dames van de schminkploeg waren ‘s 
middags al om drie uur aanwezig om de vrijwilligers zo realistisch mogelijk te 
kleuren. Zo waren  er allerlei spoken, heksen, lijkwitte doodgravers, dronkaards 
en zwervers met slechte tanden en verkeersslachtoffers met bloedende wonden. 
Het MFC de Doorbraak was met decors in een spokenkasteel veranderd. Zelfs 
een echt Fries paard was van stal gehaald om de deelnemers op het laatste 
stukje van de spannende reis te begeleiden. Aanleiding van de reis was een ver-
haaltje dat aan het begin van de tocht vertelde over de schaduwkanten van het 
leven. De engelen die elke groep begeleiden moesten goed in de gaten gehou-
den worden, want zij zorgden voor een veilige terugkeer naar het gewone leven. 
Er hadden zich ongeveer 120 kinderen aangemeld en niet alleen uit Kreileroord, 
maar ook uit Wieringerwerf en zelfs uit Heerhugowaard. Tegen half acht ’s 
avonds, toen het donker werd, startten de kinderen van zeven en acht jaar. Het 
gegil van de kinderen  bij het zien van allerlei spoken was door het hele dorp te 
horen. Vooral de verkeersslachtoffers op de operatietafels , die in de tent lagen 
welke geplaatst was op het speelveldje, spraken tot de verbeelding. Gelukkig 
wisten de engelen elke keer weer de meeste kinderen op hun gemak te stellen. 
De oudste en laatste groep kinderen, de pubers,  vertrokken rond half tien aan 
de drie kwartier durende tocht en het gekrijs van de meiden ging door merg en 
been. Er was na beëindiging van de tocht voor iedere deelnemer een 
drankje en een hapje. Ook aan de vrijwilligers had de organisatie ge-
dacht, want na het opruimen stonden de warme broodjes en een 
drankje klaar in het droge MFC, waar nog druk en gezellig werd na-
gepraat over deze geslaagde achtste editie van de spokentocht in 
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Kerstsfeertocht 2013 
Ameide met  

Zeemans Kerstkoor  
en gidstocht  

Alblasserwaard 
                    26 november 2013 
 
Het is nog vroeg maar deze Kerstsfeertocht willen wij u niet onthouden, 
een fijne en sfeervolle Kerstsfeertocht in de donkere dagen voor Kerstmis. 
 
      

 
Wij rijden naar Ameide, waar u ontvangen wordt met een 
kopje koffie met heerlijk vers Kerstgebak. Na de koffie 
volgt een optreden van het Zeemans-Kerstkoor. Zij zin-
gen naast vele Kerstliedjes ook hun bekendste zeemans- 
en schippersliederen.. 

 

Na het optreden wordt het heerlijke 4-gangen-Kerstdiner, be-
staande uit 2 voorgerechten, varkenshaasmedaillons  
met garnering en uiteraard een huisgemaakt Kersttoetje  
geserveerd. 
Na het diner gaan we met een gids een rondrit maken door  
de Alblasserwaard. Hierna gaan we weer in Ameide een  
heerlijk kopje thee of koffie drinken, met vers gemaakte huis-
cake.  
 

 

 
De prijs bedraagt voor ANBO leden € 47,50,  
niet leden betalen € 50,00 per persoon. 
De inschrijving sluit op 27 oktober 2013. 

Nadere informatie over plaats en tijd van vertrek volgt. 
 
 
U kunt voor deze reis reserveren bij Lenie Cardol, tel. 663365 of 
op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur  in de ANBO ruimte van De Doorbraak. 
Betaling per bank op rek.nr. 0370447492 van het  
Samenwerkingsverband in Wieringermeer,  
W. Pieloor-Smeenk  onder vermelding van Kerstsfeer-
tocht 2013. 

Afdeling Kreileroord 
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PERSBERICHT 
Maassluis, 3 oktober 2013 
 
 
Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten 
 
Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden 
dat het Nationaal MS Fonds is opgericht door 5 
mensen met Multiple Sclerose (MS). 
Tijd voor een feestje? 
“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, collecte-coördinator van het MS 
Fonds. 
Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds geen voor-
lichting over het ziektebeeld was. MS werd toen een spierziekte genoemd en 
op de enige brochure die er was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt 
vandaag de dag MS nog steeds verward met een spierziekte. 
 
Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet alleen aan de 
mens met MS, maar ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele bro-
chures ontwikkeld. 
Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te laten kijken 
naar hun mogelijkheden.  
Het onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de kwaliteit van leven 
hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het 
Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag (en morgen).  
 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke ongemak-
ken, bij de een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks aan mensen met 
MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als 
het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een on-
voorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. 
 
Collectanten zijn hard nodig! 
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? 
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats 
de collectebus en overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u 
zich 1 avond per jaar in! 
De collecteweek is van 18-23 november. 
Meer informatie:  
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons werk?  
Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl 
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. 
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HVCnieuws 
Lever in en win! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf  7 september kan een oud afgedankt elektrisch apparaat zomaar een nieuwe tablet, televisie, was-
machine of espressomachine  opleveren. Met de campagne ‘Gooi niet weg, lever in! wij-
zen gemeenten alle inwoners op het belang van het recyclen van elektrische apparaten zoals, MP3-
spelers, smartphones, laptops en stofzuigers. 
Bijna 90% van het materiaal kan weer worden gebruikt om nieuwe producten te maken, en dat is natuur-
lijk heel goed voor het milieu.De volgende gemeenten doen mee aan de actie: Alblasserdam, Dordrecht, 
Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Molenwaard, 
Papendrecht, Sliedrecht, Westland, Zederik en Zwijndrecht. 
Actiecoupon 
Iedereen die van 7 september t/m 26 oktober een oud apparaat bij de milieustraatf of deelnemende 
(kringloop)winkels inlevert, krijgt een actiecoupon die kans geeft op spectaculaire  prijzen. De deelne-
mende winkeliers zijn herkenbaar aan de actieposters in de etalage. Daar kun je een oud elektrisch appa-
raat inleveren als je hetzelfde apparaat nieuw koopt. Bij de kringloopwinkel kun je oude apparaten inle-
veren als ze nog hergebruikt kunnen worden. Op de site www.gooinietweg.nl neem je door het invullen 
van deze actiecode deel aan de actie en maak je kans op het winnen van spectaculaire prijzen. 
 
Filmpje 
Op deze website is allerlei informatie te vinden over het recyclen van elektrische apparaten, waaronder 
een filmpje waarin Sanny Verhoeven, presentatrice van SBS en RTL, laat zien waar en waarom je oude 
apparaten niet weg moet gooien, maar juist moet inleveren. Like de campagne ook op Facebook, zo blijf 
je op de hoogte van al het nieuws rondom de campagne. En ook op Facebook zijn de komende weken 
mooie prijzen te winnen! 
Gooi niet weg, lever in! 
De actie maakt deel uit van de campagne Gooi niet weg, lever in! die door afval- en energiebedrijf HVC 
samen met 37 deelnemende gemeenten in Noord- en Zuid-Holland wordt georganiseerd. De campagne 
wordt mogelijk gemaakt door Wecycle en Bosch.  
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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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Bakkerijmuseum “de oude bakkerij” 
Nieuwstraat 8 

1671 BD Medemblik 
0227 545014 

 
Persbericht 

            
 

Gebakken Herfstblad, gemarsepeinde paddestoelen en Westfriese Appelbollen…. 
Herfstvakantie in het Bakkerijmuseum 

 
Hoera het is Herfst! Van 12 tot en met 27 oktober betekent dat volop gezelligheid en activi-
teit in het Bakkerijmuseum van Medemblik. Want hoe de herfst zich zal roeren, in het mu-
seum zullen de ovens lekker warm staan. In ieder geval hebben we de appelboom achter het 
museum leeggeplukt voor de verse appelbollen. Die verse appels, daarin schuilt een deel 
van het geheim van de voortreffelijke smaak van deze lekkernij, die voor alle bezoekers in 
het museum bij de koffie te proeven is. De andere factoren voor de legendarische smaakvol-
le appelbollen is toch een beetje bakkersgeheim, maar wellicht kunt u na lang aandringen 
wat tipjes van de sluier aan de bakker ontfrutselen. De bakkers staan er immers elke dag te 
bakken en vertellen daarbij vele tips en vaardigheden uit het bakkersvak. Naast de appelbol-
len maken zij ook seizoenslekkernijen zoals taai-taai en gevulde speculaas. Dat is toch wel 
erg lekker voor bij de open haard… 
 
 
Voor alle jonge bezoekers is er de mogelijkheid om, zonder dat daar extra kosten aan ver-
bonden zijn, een herfstkoekje te maken. Daarna mogen ze de koekjes versieren, bijvoor-
beeld met paddenstoelen, kabouters en kale takken, maar je kan natuurlijk ook gewoon je 
naam met snoepjes schrijven. Voor veel kinderen is de herfstvakantie sowieso het hoogte-
punt in het bakkerijmuseum want tegen betaling van 1,50 extra mogen de kinderen ook zelf 
met marsepein aan de slag. Er wordt als extra demonstratie ook geschilderd met chocolade. 
Deze bakkerskunst is bijna verloren gegaan, maar wordt in het bakkerijmuseum nog harts-
tochtelijk bedreven met verbluffende resultaten. Het leuke is dat er de mogelijkheid bestaat 
om het zelf te gaan leren in cursusvorm. Zo blijft deze vorm van bakkerskunst hopelijk nog 
lang voortbestaan.  
 
 
Wij zijn er klaar voor en zijn in verband met de te verwachte drukte alle dagen al een uurtje 
eerder open, dus van 11 uur tot 17 uur. 
 
 
Verdere informatie over activiteiten in het museum kunt u vinden op de website 
www.deoudebakkerij.nl  of bellen met 0227-545014.  U vindt ons op de Nieuwstraat 8 in 
Medemblik. 
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Achter de schermen en nog veel meer!. 
Aan de hand van onderstaand chronologisch verslag neem ik u mee om u 
een inkijkje te geven wat er achter de schermen allemaal gedaan wordt 
door vrijwilligers en leden van de gemeenschap Kreileroord  om de 
leefbaarheid  op peil te houden en te verbeteren. In het kader van de 
naderende kermis, die dit jaar zoals u misschien weet in het weekend 
van 3 t/m 5 mei gevierd zal worden en gezamenlijk volledig 
georganiseerd wordt door zowel Dorpsraad als voetbalclub zijn we op 
woensdagavond  27 maart weer bij elkaar geweest om het programma 
voor de kermis nadere invulling te geven. Aangezien de kermis nu door 
beide verenigingen financieel gedragen gaat worden vergt dat ook een 
andere zienswijze. Voornaamste uitgangspunt van beide verenigingen is 
geworden om met beperkte financiële middelen er toch weer een prachtig 
weekend met elkaar van te maken. De inzet van zoveel mogelijk  
vrijwilligers is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. Daarom                                                                    
was het nodig om ook in het bestuur van de voetbalclub daar 
overeenstemming over te hebben. Op dinsdagavond 26 maart werd in de 
reguliere vergadering van de club besloten om hiermee akkoord te gaan 
en zo de betrokkenheid van de club met de gehele gemeenschap op deze 
manier te versterken. Op de vergadering van 27 maart bleven nog enkele 
vragen open die nog nader ingevuld dienden te worden zoals de inkoop 
en verkoop van drank, de inrichting van de tent en alles wat daarbij 
samenhangt. Onder de naderende tijdsdruk, want voordat je het weet is 
het 3 mei, is er op Paasmaandag opnieuw vergaderd door een deel van 
het comité met Gonnie en Femmie Klein en Tineke Voorsluijs die normaal 
de toko draaien in de Doorbraak en vorig jaar in de tent uitstekend werk 
hebben verricht. Op grond van hun ervaringen werd er een goed beeld 
verkregen van wat er nodig is om er weer een geslaagde kermis van te 
maken. Op woensdagavond 3 april werden door het comité bestaande uit 
Jaring Dam,Enny van der Kruit, Lydia Bruin, Geert de Vries, Dick Keuken 
en Henk van Bodegom de laatste knopen door gehakt wat betreft 
programma en de financiën. In grote lijnen is het succesvolle programma 
van vorig jaar als leidraad gebruikt. Het hilarische spijker meppen in de 
tent op vrijdagavond blijft onverkort gehandhaafd. Grote verandering ten 
opzichte van vorig jaar is dat de avond muzikaal omlijst wordt door 
zanger Reuben Morero. Voor de zaterdag, 4 mei, staat het bekende 
voetbal ‘s middags op het speelterrein weer op het programma. Een en 
ander omlijst voor de financiële huishouding met een tombola en het rad 
van avontuur. ’s Avonds hebben we weer een zanger op het podium 
staan , namelijk Anton Hiemstra. Wel wordt om 20.00 uur de 2 minuten  
stilte in acht genomen in verband met de dodenherdenking. Op zondag 
hebben we weer de zeskamp met prachtige spelletjes en attributen. 
Natuurlijk staat het vermakelijke tobbedansen weer centraal. Op de 
zondagavond sluiten we weer gezellig in de tent met elkaar af. Dick, 
Reinhaud Schokkenbroek en Tim van der Vaart zullen weer als DJ’s 
optreden. Het comité is met de samenstelling van dit programma ervan 
overtuigd dat we met elkaar weer veel pret en plezier zullen hebben. Het 
aanzoeken van sponsors zullen Lydia en Jaring weer op hun conto nemen 
en bovendien probeert Lydia voor de tombola en het rad van avontuur de 
nodige prijzen bij elkaar te slepen. Lydia kennende zegt ze het niet zo 
gauw, maar uiteraard kan ze daarbij hulp gebruiken. Aan de hand van de 
foto’s die René en Enny van der Kruit gemaakt hebben tijdens  de 
opbouw van de tent van vorig jaar zal onder leiding van Dick en Geert de 
tent  opgebouwd worden op donderdagavond 2 mei om ca. 18.30 uur, 
naast het MFC. Dick geeft volmondig toe dat, ook nadat hij de foto’s 
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sv. KREILEROORD 
 

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. 0622988979 y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688 rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522       voorsluijs@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 
Trainers E1 pupillen:   dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat         17      tel. 663603/0631185550  
Trainer   E2 pupillen:  dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
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 senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat                48 tel. 663502/0653333623 
Coaches E1 pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat         17      tel. 0631185550/663603 
Coach E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
 

 
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 

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

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 18-12-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BE-
STUUR 

Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 
 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  
  
F1-pupillen: (Najaar) 7e Klasse 3  
Zaterdag 26 Oktober           wedstrijd nr 121051 
Wiron F1-Kreileroord F1G     aanvang 12 uur        in Den oever 
Zaterdag 2 Novenber      wedstrijd nr 123641 
Kreileroord F1G-Kaagvogels F1    aanvang 10:00 uur   
Zaterdag  9 November     wedstrijd nr  123640 
Kreileroord F1G- Zap F4    aanvang 10:00 uur   
 
D1-Jeugd: (Najaar)1e Klasse  
Zaterdag 26 Oktober        wedstrijd nr 153462 
Kreileroord D1G-Callantsoog D2M    aanvang  11:00  uur         
Zaterdag  2 November       wedstrijd nr 102308 
Kreileroord D1G – Schagen D5m     aanvang 11:00 uur    
Zaterdag 9  November        wedstrijd nr 142815 
Wiron D2M -Kreileroord D1G     aanvang 10:00uur    in Den Oever 
    
Senioren 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag  27 Oktober      wedstrijd nr 11393 
Callantsoog  1 - Kreileroord 1       aanvang 14.00 uur.      In Callantsoog 
Zondag  3  November       wedstrijd nr 12936 
Kreileroord 1 –THB 1        aanvang 14:00 uur 
Zondag 10 November      wedstrijd nr 13727       
Oudesluis 1 - Kreileroord 1      aanvang  14:00 uur     in Oudesluis 
 
Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  27 Oktober      wedstrijd nr 63184 
Winkel 3 - Kreileroord 2     aanvang 10:00            vertrek 8:45 naar winkel 
Zondag  3 November        wedstrijd nr 62824 
Kreileroord 2-Vios-W 6      aanvang 11:00 uur               
Zondag  10 November      wedstrijd nr 62825 
Kreileroord 2 – Schagen 5       aanvang 11:00 uur     
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Op zondag 13 oktober was Myrthe Bruin de 

pupil van de week. Ze vond het allemaal 

erg spannend en ter gelijker tijd ook erg 

stoer om pupil van de week te mogen zijn. 

Uiteraard mocht ze de aftrap nemen bij het 

2de samen met haar vader Barry Bruin. Met 

een paar mooie acties ging ze op het doel 

af, helaas ging de bal naast het doel, dat 

kwam hoogst waarschijnlijk door de harde 

wind en de regen. Na het omkleden kreeg ze 

een lekker zakje snoep en een flesje 

drinken. . 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 


