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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 
06-57354688 

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 

Lees ook pagina 11 van dit blad voor extra info! 

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 

’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  

Koningsfeest 
Koninginnedag 

Dodenherdenking 
Kermis Kreileroord 

Jaarvergadering 

Oranje vereniging Kreileroord - viering Koninginnedag 2013 
Koninginnedag - geen speciale activiteiten 
Er wordt tijdens de herdenking ook stilte gehouden door/op de kermis 
Locatie rondom het MFC 
Jaarvergadering Dorpsraad Kreileroord 

27 april 
30 april 
4 mei - 20:00 uur 
3 - 5 mei 
  juni 

 AED herhaling cursus  5 juni ± 19.00 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. 

13 mei 2013 
 
 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
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. 

14 mei  
11 juni 
9 juli 

 
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.  

2 mei 
16 mei 
30 mei 

Algemene informatie 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,  

22222 A E D - Woensdag 5 juni 2013 
 

 
Herhaling AED cursus. 

 
Op woensdag 5 juni de aanvangstijd is 19.00 uur.  

De cursus duurt ongeveer 2,5 á 3 uur.  

 
Wie er nog aan wil deelnemen kan zich nog op geven bij :  

 
Enny van der Kruit. 

 
Kosten zijn 25.00 euro, graag vooraf, opgave voor 1 mei, overmaken op 
370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord onder vermelding AED cursus. 

(niet betaald is niet meedoen!) 
Per mail: Enny@dorpsraadkreileroord.nl 
 

 

• Levensreddend handelen 
• Eerste Hulp 
• Levensreddend handelen kinderen 
• Eerste Hulp aan kinderen 
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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 & 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 12 mei 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 
 
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)  



 

Pagina 5  

Jaarverslag Dorpsraad Kreileroord 
 

2012 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar nog geen nieuwe secretaris gekregen. 
Er is al een aantal maanden naar een vervanger gezocht, maar die is nog niet gevonden. 
Ook ons bestuurslid mevrouw L. Prevo  heeft, na een enige tijd bestuurslid te zijn geweest, ons verlaten maar verricht 
indien mogelijk nog hand en span diensten.  
Zij had de vrijwilligers onder haar hoede, die taak heeft mevrouw Joke Kroegman van haar overgenomen en doet dit in 
overleg met Enny.  
De Heer R Sanders is erg druk met zijn werk en kan daarom als bestuurslid niet vaak aanwezig zijn. 
Co Cardol is gestopt als redactie van de Dorpskrant. Dit is overgenomen door René van der kruit. René wordt geholpen 
door Gerard Prevo. 
Het bestuur is afgelopen bestuurlijk jaar 6 maal bij elkaar gekomen voor een vergadering. Daarnaast hebben de 
verschillende bestuursleden elkaar regelmatig gesproken over lopende zaken. 
De voorzitter Jaring Dam en secretaris Enny van der Kruit ook regelmatig contact gehad met de gemeente. Er is een hele 
verandering in het wel of niet blijven van dorpshuizen, zwembaden, gymzalen, voetbalvelden. Alle dorpen hebben daar 
mee te maken in  Hollands Kroon. 
 
Toch blijven wij ons inzetten voor: 
 
Een beter imago voor Kreileroord 

Benadruk de sterke punten 
Rust 
Ruimte 
Gemeenschapzin 
Bereikbaarheid voor gemeentelijke zaken 
Goed bereikbaar vanaf A7 
Goed openbaar vervoer 

 
 De seizoenarbeiders op een goede manier ontvangen 

Inventariseer de migratiestroom 
Zorg op tijd voor een sociaal werker in het MFC 
Bied taalcursussen aan 
Maak de mensen wegwijs in Kreileroord. 

 
 
Om het imago van Kreileroord te verbeteren heeft de Dorpsraad een schoonmaak actie voorbereid die in het voorjaar van 
2013 zal plaatsvinden, in samen werking met de Voetbalvereniging, met Nederland Doet. 
De actie heeft een viertal doelen: 

Het uiterlijk van het dorp verbeteren en het Dorpshuis de Doorbraak. 
De goede sfeer in Kreileroord benadrukken in de regio. 
Het inwoners van Kreileroord laten merken dat de gemeente Hollands Kroon zich voor hen inzet. 
Nieuwe inwoners aantrekken die zich in Kreileroord willen vestigen. 

 
Georganiseerde evenementen: 
Samen met de Gemeente het planten van een Koningsboom. 
Schoonmaak actie NL doet 
Bingo 
Kermis 
Verkoop perkplantjes 
AED cursus in de Doorbraak 
 
De Dorpsraad hoopt het komende jaar een positieve koers te kunnen varen waarin er veel verbeteringen plaats zullen 
vinden aan de leefbaarheid van Kreileroord. We hopen daarom ook dat er zich veel vrijwilligers en eventuele 
bestuursleden zullen aanmelden, die samen met ons van 2013 een topjaar zullen maken! 
 

16-04-2013, 
 

Enny van der Kruit 
 

. 
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PROGRAMMA KONINGINNEDAG (ZATERDAG 27 APRIL) 2013 
 

Omdat Koningin Beatrix dit jaar op 30 april de troon overdraagt 
aan Willem Alexander & Maxima heeft Oranjevereniging 
Kreileroord beslist om dit jaar op de toekomstige Koningsdag 
onze Koninginnedag te vieren, namelijk op:  
zaterdag 27 april 2013. Dit jaar is ons thema: IDOLEN!! 
10:00 uur Wedstrijd/optocht met versierde fietsen, start op 

het plein bij de Klaverstraat 
Versier of “pimp” je fiets zo mooi mogelijk en kom 
verkleed als jouw idool! Dus welke bekende Nederlander 
(dit kan een artiest zijn of bijvoorbeeld een sporter) of 
Wereldster vind jij helemaal geweldig? Maak er iets 
moois van , er zijn leuke prijzen te winnen. 

10:30 uur Gaan we van start met de IDOLEN-SPELLEN bij 
De Doorbraak en in de speeltuin. 
Doe mee met de artiesten memorie, raad de zanger of 
zangeres van een liedje en speel de lollige spelletjes. 
Misschien kom je jouw idool wel tegen! 

12:00 uur ETEN  
Na afloop van de spelletjes eten en drinken we nog iets 
lekkers. Dan zullen ook de winnaars van de versierde 
fiets-wedstrijd bekend worden gemaakt. 

12:30 uur Optreden Playbackshow 
13:00 uur Als afsluiting de onthulling van de Koningsvlag 

door wethouder Jan Steven van Dijk. 
 

Iedereen is van harte welkom en wij wensen u allemaal een 
gezellige Koninginnedag 2013!! 

 

Jolanda, Enny, Linda, Stephanie en Anita 

Aangepast programma! 

Aangepast programma! 
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De 54e Tulpenrit 
Stichting TulpenRit (STR) organiseert voor een toertocht van 180 km. voor motoren en 
trikes. 

Zondag 28 april 2013 wordt de 54e editie 
van de Tulpenrit gehouden vanuit 
Wieringerwerf. 

Inschrijven vanaf 9.00 uur in Café "Bij 
de Buren" 
Brinkweg 15 1771CN Wieringerwerf 
Tel: 0227-602424 
Starten vanaf  9.30 uur tot 12.00 uur. 
Inschrijfgeld: € 6,00 

Omdat de STR 10 jaar geleden is 
opgericht en dus voor de 10e maal de 
Tulpenrit organiseert is er bij terugkomst 
in Café bij de Buren vanaf 15.00uur live  
muziek van “Dus Rockt” een 6 mans 
formatie die jaren 60 tot 90 muziek 
spelen. 
“Dus Rockt”  blijft ook ’s avonds tot +/- 21.00uur doorspelen. 

De Tulpenrit is een van de oudste motortoertochten van Nederland en de organisatie 
probeert ieder jaar weer de mooiste weggetjes en dijken van Noord-Holland aan elkaar 
te rijgen langs de tulpenvelden. 
De Tulpenrit is ontstaan in Anna Paulowna waar hij 40 keer is georganiseerd  waarna 

de organisatie is overgenomen en 
verplaatst naar Wieringerwerf. 
Daar is 10 jaar geleden de STR 
opgericht door Gerard Miedema als 
voorzitter en Edgar Nooter als 
secretaris om e.e.a. in betere banen 
te kunnen leiden. Na enkele jaren is 
de STR aangevuld met Willem 
Schellevis als uitzetter en Sjaak 
Schuijt als penningmeester. 
Vanwege dit 10 jarig jubileum dus 
“Dus Rockt”. 

 

Met directe ingang is het 
inschrijfgeld gewijzigd naar € 6,00 met herinnering, een kopje koffie of thee en een 
bos tulpen bij terugkomst. 
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Vrijdag 03-05-2013 
 

19:00 uur opening kermis Kinderen mogen een muntje halen voor de 
draaimolen of autoscooters en aansluitend rad van fortuin in de feesttent. 

19:30 verloting van de taarten. 
20:00 uur Muzikale omlijsting door Reuben Morero en spijkerslaan 

Zaterdag 04-05-2013 
Vanaf 12:00 inschrijven voetbal aanvang 13:00 

Iedereen mag mee doen heb je geen team dan maken wij een team. 

14:00 uur is er schminken voor de kleintjes bij de tent 

±  15:00 kunnen de prijzen van de tombola worden opgehaald. 

20:00   2 minuten stilte ivm  dodenherdenking 

Vanaf +/- 20:30 Anton Hiemstra is zanger voor de avond 

Kermis kreileroord 
03/04/05 mei 2013 

    D   B  66 K  

Zondag 05-05-2013 
 

zeskamp voor iedereen 
Aanvang 13:00 

’s avonds prijsuitreiking en leuke muziek 
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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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Prinsesjes maken en Koninklijke voorwerpen bekijken in het Bakkerijmuseum 
 
 
Gedurende de hele Meivakantie kleurt het Bakkerijmuseum van Medemblik 
oranje. Er is een speciale expositie met als thema ‘Het Koninklijk huis’ 
vanwege de Kroning van onze nieuwe koning. Het is een kleine tentoonstelling 
maar met unieke voorwerpen. Zo is er de bovenkant van het originele 
ontwerp van de bruidstaart van Willem-Alexander en Maxima. De bruidstaart 
heeft op 2-2-2002 in de nieuwe Kerk van Amsterdam gestaan als winnaar van 
de vakwedstrijd. Na afloop zijn de Willem Alexander en Maxima van 
marsepein, die de kroon op de 
taart vormde bewaard gebleven. 
Ze zij nu te zien in het 
bakkerijmuseum. Ook zijn er 
gebaksvormen uit Soestdijk met 
PvO, prinses van Oranje, er in 
gegraveerd. Er zijn allerlei 
historische objecten ter ere van de 
kroningen van Wilhelmina en 
Juliana en diverse jubilea. Een 
boek uit 1898 vol lithografieën van 
de Oranjes door de eeuwen heen. 
Bedankkaarten van Prinses 
Margriet, babyfoto’s van Beatrix en 
Irene, en veel memorabilia. 

 
 

Een zakdoek uit 1898 ter ere van 
de Kroning van Koningin 

Wilhelmina 
 
Voor de kinderen staan de activiteiten ook in het teken van de Kroning want 
elk bezoekend kind mag een prinsesje maken van cake, snoep, marsepein en 
glazuur. Kortom een echt feestelijk gebakje voor een bijzondere gebeurtenis. 
Alle activiteiten zijn doorlopend, u hoeft niet te reserveren en het kost niets 
extra. 
 
Het bakkerijmuseum is in de meivakantie (27 april t/m 12mei)speciaal een 
uurtje eerder geopend dus vanaf 11.00 uur al. Op Koninginnedag is het 
museum gesloten. U bent van harte welkom in Medemblik! 

           
 www.deoudebakkerij.nl 

 

Bakkerijmuseum “de oude bakkerij” 
Nieuwstraat 8 
1671 BD Medemblik 

0227 545014 
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VAN KANTELEN NAAR TRANSITIE door Peter C. Meijer 
 
Inleiding 
 
vanaf 2007 geldt voor allen in Nederland de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Daarvoor is er de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). 
Deze twee wetten zorgen ervoor dat elke burger in Nederland kan meedoen aan de samenleving. Dat 
een ieder kan participeren in de samenleving. Participeren is een belangrijk begrip. Als burgers 
problemen krijgen dan zorgen deze twee wetten er voor dat de burger gebruik kan maken van de 
zogenaamde compensatieplicht die de gemeente hen moet geven. 
De kosten echter voor de uitvoering van beide wetten zijn de afgelopen jaren zo sterk gestegen dat er 
op een andere manier voor de burger die moeilijk kan participeren gezorgd dient te worden.  
 
De Kanteling 
 
Bij de Wmo is het de kanteling als belangrijk begrip. Dit begrip hodut een cultuuromslag in. Waar 
voorheen een bepaalde zorg automatisch aan de burger gegeven werd, denk aan een traplift, booster, 
rolstoel enz., is het nu de vraag wat de burger nodig heeft. Om dit te onderzoeken wordt er een 
zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ gehouden. 
In dit gesprek wordt door iemand van de gemeente met een betrokken burger gekeken wat of de burger 
nodig heeft. Welke hulp is er al en wat kan er nog geboden worden. Bij dit gesprek mag een burger 
iemand als adviseur vragen. Dat kan een familielid zijn, een goede kennis, een vrijwillige 
ouderenadviseur (VOA), iemand van een zorginstelling of wie dan ook.  
Samen maakt men een gespreksverslag dat men al dan niet ondertekent en dat eventueel kan dienen als 
aanvraag voor een voorziening. 
Er zijn heel veel terreinen waar mensen voorzieningen nodig kunnen hebben. Vervoersbudget, 
recreatiebijdrage, Persoonsgebonden Budget, thuiszorg, mantelzorg enz. 
Op basis van dit gesprek volgt een indicatiestelling en een eventuele toekenning. 
Als dit afwijkt van wat men verwachtte, kan men een bezwaarschrift indienen. 
 
De Transitie 
 
Vanaf 2014 en 2015 komen zaken uit de AWBZ naar de gemeente. Het betreft vooral de 
zorgzwaartepaketten 3 en 4. Zzp 3 gaat in 2014 naar de Wmo en Zzp 4 in 2015. 
In 2014 gaat de persoonlijke verzorging naar de gemeenten. 
De dagbesteding voor mensen die aan Alzheimer lijden, gaan in 2015 ook naar de gemeenten. 
Er verdwijnt 25% van het budget, maar er komen meer verpleegkundigen. 
 
VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS 
 
Dankzij de inzet van de Lokale Samenwerkende Bonden voor Ouderen (LSBO Hollands Kroon) en de 
inzet van betrokken ambtenaren is het mogelijk gemaakt in twee cursussen een twintigtal vrijwilligers 
als Vrijwillige Ouderenadviseurs op te leiden. 
 
U KUNT VAN HUN KENNIS EN VAARDIGHEDEN GOED GEBRUIK MAKEN 
 
Aangezien er veel terreinen zijn waarvoor de Wmo en de AWBZ gelden, kunnen wij ons voorstellen 
dat onze VOA’s een zekere specialisatie tot zich nemen. 
Schroom dus niet om naar deze mensen te vragen. Dat kan via WonenPlusWelzijn bij de diverse 
contactpunten en via de coördinator van het LSBO, de heer Tjibbe Wouda (0223-534016, 
t.wouda3@quicknet.nl). 

Afdeling Kreileroord 
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          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 afgezaagd; 
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 cadeaumanden op verzoek ge-
maakt. Leuk voor als u het nog persoonlijker wilt maken. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieu-
we cadeaumanden die met veel liefde en plezier feestelijk ingepakt 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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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 
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ANBO nieuws 
 
Op donderdag 18 april was de sluitingsmiddag van alle 
ANBO’s uit de Wieringermeer in Wieringerwerf. Om 14:00 
uur heette Diet Visser alle aanwezigen ± veertig man van 
harte welkom. Hij vertelde dat er vanwege de crises er 
weinig geld was om deze middag op te vrolijken met bijv. een artiest, een zanger of 
een muzikant. Jammer want dit verhoogt meestal de gezelligheid op zo’n middag. De 
middag ging er als volgt uitzien, eerst twee bakjes koffie met een plak cake daarna 
de regio uitslagen van het klaverjassen, biljarten en koersballen. Als dit voorbij was 
kreeg men per persoon nog twee consumpties en daarna was het klaar. Tussendoor 
werd nog kaas en worst geserveerd. Allereerst kreeg Co Cardol, de competitieleider 
van het klaverjassen, het woord. Hij vertelde o.a. dat mevr. J van Tiel uit Slootdorp 
de hoogste score gehaald had in drie potjes n.l. 5827 pnt en Jan Dikkers uit 
Middenmeer de laagste score gehaald had in drie potjes n.l. 3501 pnt. Mevr D. 
Raven, die voor Kreileroord speelt had de meeste marsen n.l. 9 stuks. De einduitslag 
van de dorpen was als volgt 4e Middenmeer 68970 pnt 3e Wieringerwerf met 71204 
pnt 2e Slootdorp met 73434 pnt en 1e werd Kreileroord met 76672 pnt. Ja, ja dat was 
een verrassing. Het team dat voor de Regio speelt ziet er als volg uit: 
P.J.M. Raven, Diet Raven, Lenie Cardol en G.v.d. Velde. 
Co Cardol overhandigde G.v.d. Velde dan ook de wisselbeker en een blijvende 
herinnering voor in de medaille kast. 
Daarna kreeg Frans Vreman het woord, de competitie leider van het biljarten.  
Hij vertelde het volgende: 
Resultaten 2012-2013 
Totaal caramboles 7709  
beurten 6173  
gemiddelde 1.25  (2009-2010 1.23/2010-2011 1.21/2011-2012 1.28) 
hoogste partij 8 beurten  L. Ruhers – Marjan v.d. Velde 
hoogste serie 34 caramboles Rein Schiphof 
Eind uitslag 
1ste Wieringerwerf, 14 spelers, gemaakt 2622 cr, 1613 beurten, gemiddeld 1.63 
2de Kreileroord, 9 spelers, gemaakt 1179 car, 1395 beurten, gemiddeld 0.85 
3de slootdorp, 15 spelers, gemaakt 1941 car, 1665 beurten, gemiddeld 1.17 
4de Middenmeer, 19 spelers, gemaakt 1967 car, 1500 beurten, gemiddeld 1.31 
 
Wieringerwerf werd met 122 pnt 1ste 
Kreileroord  werd met 107 pnt 2de 
Slootdorp werd met 85 pnt 3de 
Middenmeer werd met 80 pnt 4de 

 
Weer een goede prestatie van Kreileroord. Ditmaal zilver; in onze fantasie. 
Alleen Rein Schiphof kreeg de wisselbeker en een blijvende herinnering voor de 1ste 
plaats 
 

 

 

 

Regio Koersballen 
 
 
Hiervoor werd de uitslag door competitie leider Co Cardol naar voren gebracht. 
 
 

Afdeling Kreileroord 
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9e KLAVERJASWEDSTRIJD KREILEROORD 
 
Ondanks dat er diverse afzeggingen waren konden we toch redelijk op tijd van start met vier tafels. 
Onder de afzegging ’de baas van het spul’, Henk van Bodegom. Hoe dat nou kon? Nou, heel gewoon. 
Henk ging met zijn eega Annie met ’t NUT een paar dagen met een busreis naar Duitsland. Wij hopen 
dat zij erg genoten hebben. Co Cardol nam de honneurs voor Henk waar en zorgde voor de inschrijvin-
gen en uiteraard het inleggeld. Een avond gezelligheid en spanning voor slecht € 3,50 per persoon en 
voor dat geld worden hele leuke prijzen gekocht en daar zorgt dan Greta Keuken weer voor. Hartelijk 
dank Greta. Het zag er wederom goed uit. Langzamerhand gaan we naar het einde van de competitie. 
Na deze wedstrijd is er nog één te gaan en wel op 18 mei a.s. Dan zal de wisselbeker weer worden 
uitgereikt. Aan wie???? Voor alle deelnemers geldt dat de twee slechtste partijen komen te vervallen. 
Is men een keer niet geweest, telt die mee als afvaller. Het is bovenin de ranglijst dringen geblazen. 
Er zijn nog diverse kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor die fel begeerde beker. Voor het 
eerst in deze competitie gingen de ’klompendansers’, Ruud van Eeken en Michel Hanff vreemd, want 
zij wilden elkaar verslaan en dat kan natuurlijk niet als je samen blijft spelen. Michel ging het doen 
met Pascal Edens en Ruud kreeg in Martin Rebel (Kriebel) zijn maat. Nu nog maar afwachten of de 
’klompendansers’ ook daadwerkelijk tegen elkaar kwamen te kaarten. Welnu, dat gebeurde niet. Over 
Henk en Thea hoeven we niets te meldden, evenals het ’koninginnenkoppel’ Simone Cardol en Elina 
Bandringa. Wegens ziekte moest Simone afhaken en Elina speelde dus verpleegster. Zo gaat dat in 
een goede harmonie. Willem Schippers wilde wel eens hele hoge ogen gooien naar de eerste prijs en 
dacht aan Wietse Bijlstra de geschiktste maat te hebben om dat te bereiken. Zij gingen wel redelijk 
goed van start want zij versloegen Ruud en Kriebel. Doch de eerste ronde was voor het echtpaar Co-
linda en John Zee. Zij behaalde tegen Rob en Amy de hoogste score, namelijk 1848 punten en ook de 
tweede ronde was hoog voor de Zeeën. In de partij tegen Marian en David kwamen zij uit op 1888 
punten, slecht twee punten meer dan de Cardollen, 1886.   Die behaalde in hun eerste ronde maar 
1662 tegen Marian en David. Willem en Wietse hadden in deze ronde weinig moeite met Amy en Rob. 
Afgetekend wonnen zij met ruim 600 punten verschil. Ook het gerenommeerde echtpaar Jannie en 
Foeke blijven elke keer goed meedoen voor de prijzen, alhoewel zij in de eerste ronde klapjes kregen 
van Michel en Pascal, laatste toch redelijke ’beginnelingen’. In deze tweede ronde werd het een beetje 
zeuren voor Willen en Wietse: zij kwamen met het laagste aantal punten over de finish, 1188 punten. 
De derde ronde revancheerde zij zich ten koste van Lenie en Co. In deze partij hielden de duo’s elkaar 
redelijk in evenwicht, maar Willen en Wietse trokken aan het langste eindje. In deze derde ronde wa-
ren David en Marian de bovenliggende partij met 1904 pnt. Zij gaven Michel en Pascal weinig kans en 
wonnen dankzij een bult roem: 520 pnt. De Zeeën hadden in deze ronde een hele dikke storm tegen 
van het koppel Jannie en Foeke van Wanrooy en belandde met 1342 punten in heel zwaar weer. Toch 
zou later de rust weer over Zee komen want uiteindelijk scoorde zij aan het eind wel aardig hoog. Amy 
en Rob deden het tegen Ruud en Kriebel heel rustig aan. Het leek er op dat beiden elkaar de winst wel 
gunden, al kan ik me dat moeilijk voorstellen met de gedrevenheid van Rob, want die gaat altijd voor 
de winst. Ruud en Kriebel schikte zich in hun lot en verloren nipt. De laatste ronde werd ingezet. Wil-
lem en Wietse wilden toch nog één keertje vlammen en troffen Ruud en Kriebel als hulpeloze slachtof-
fers. Maar liefst zes keer gingen zij onderuit terwijl Willem en Wietse de hoogste score van de avond 
haalden, 1923 punten. De Cardollen hadden geen enkele medelijden met Pascal en Michel en bonden 
ook hun aan hun zegekar met 1701 punten. De Zeeën moesten nog één ’Schok’ zien op te vangen en 
die was tegen Rob en Amy. Bijna kwam een tsunami tot stand maar  Zee ving Schok op: het werd 
1567 tegen 1555. Ook Janny en Foeke wilden nog wel iets aan het gemiddelde doen tegen Marian en 
David en de laatstgenoemde werkte daar, wel tegen hun zin, aan mee. Uiteindelijk was de strijd door 
iedereen gestreden en kon de balans worden opgemaakt. Tijdens het tellen bij de laatste partij stond 
Colinda Zee mee te kijken hoe Co Cardol hun eigen punten optelden en moest lijdzaam toezien dat de 
Cardollen ook deze Zeeën hadden bedwongen. Voor de derde keer in dit seizoen wisten zij beslag te 
leggen op de eerste plaats. De eindstand van deze avond was als volgt: 
 
1. Lenie en Co 6669 pnt. 5. Michel en Pascal 6339 pnt. 
2. Colinda en John 6645   ” 6. Marian en David 6267   ” 
3. Willem en Wietse 6465   ” 7. Amy en Rob 6250   ” 
4. Jannie en Foeke 6375   ” 8. Kriebel en Ruud 5470   ” 
 
Zoals al aan het begin gememoreerd, wordt de laatste klaverjasdrive gehouden op zaterdagavond 18 
mei a.s. om 20.00 uur. Op deze avond zullen de uitslagen direct worden verwerkt in de computer zo-
dat direct na afloop de winnaar bekend gemaakt zal worden. Nogmaals hulde aan Greta en de bedie-
ning van Gonnie. De organisatie van het klaverjassen hoopt u allemaal dan weer te mogen begroeten. 

 
 

Co Cardol. 
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Voor de 1ste keer werd een volledige 
competitie gespeeld 
 
De uiteindelijke uitslag werd: 
 
1ste Middenmeer,  10 pnt, score: voor 
349 - tegen 233 pnt, saldo 116 
2de Kreileroord, 8 pnt, score: voor 307 - 
tegen 272 pnt, saldo 35 
3de Wieringerwerf, 4 pnt, score: voor 281 - 
tegen 281pnt, saldo 0 
4de Slootdorp,  2 pnt, score: voor 205 – tegen 371 pnt, saldo -166 
 
Weer een 2de plaats voor Kreileroord. Fantastisch! 
 
Deze sport wordt elke donderdag beoefend in de ANBO ruimte in Kreileroord 
door onze leden. Dus volgend jaar nog een takkie erbij mensen. 
Nog even dit: Dinsdag aanstaande 23 is de sluitingsmiddag van de ANBO 
Kreileroord.  
 
Uitreiking van de prijzen voor no’s 1, 2 en 3 voor het klaverjassen. Biljarten 
en koersballen. Dit onder het genot van een spelletje en daarbij een hapje 
en een drankje. 
 
In de zomer, bij goed weer, gaan we weer Jeu de Boules spelen. Heeft u zin 
in een spelletje Jeu de Boules, kom dan naar de speeltuin, waar de baan ligt. 
Prettige vakantie en tot aug/sept als de ANBO weer begint. 

Afdeling Kreileroord 
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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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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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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 
heeft bekeken hij niet meer precies weet hoe één en ander in elkaar zat. 

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 40 Nr 06 23-04-2013 

1958 

2013 
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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. Visser 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 



 

Pagina 23  

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
E1-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 02 
Zaterdag 27April  wedstrijdnr:165317 
FcDden Helder E 10 –Kreileroord E1G Aanvang  13.00 uur vertrek 12.00  naar Den Helder 
Zaterdag4 Mei   wedstrijdnr:172632 
Kreileroord E1G –Kleine Sluis  E5   aanvang 11.00 uur 
Scheidsrechter Roeland Blok                    Bestuursdienst  Thijs Klein 
 

E2-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 01 
Zaterdag 27April  Wedstrijdnr:165324 
Fc Den Helder E8 -Kreileroord E2G  aanvang  9.00     vertrek 8.00 uur naar Den Helder 
Scheidsrechter  Thijs Klein 
Zaterdag4 Mei  wedstrijdnr:165797 
Kreileroord E2G – Vios W E5                Aanvang 10.00   
Scheidsrechter  Thijs Klein 
Zaterdag 11MeiWedstrijdnr :170361 
Kreileroord E2G –JVC E5   aanvang  10.00 
Scheidsrechter Thijs Klein                          Bestuursdienst   Roeland Blok 
 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
  
Zondag28April wedstrijdnr:67726 
Vios W 5-Kreileroord 2    aanvang 11.00     Vertrek 9.30 naar Warmerhuizen 
Zondag 5 Mei  wedstrijdnr:68245 
Kreileroord 2–DWOW 3    aanvang 12.00  Aanwezig 11.00  
Scheidsrechter :Henk van Bodegom                 Bestuursdienst Dennis Voorsluijs 
Zondag  12 Mei  wedstrijdnr:63752 
Kreileroord  2-VZV 3    aanvang 12.00  
Scheidsrechter  Henk van Bodegom                  Bestuursdienst    Robert Schokkenbroek  
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Klaverjassen. 
 

Op zaterdagavond 11 mei spelen we echt onze laatste 
klaverjasdrive van dit seizoen.  

 
Tevens wordt dan bekend gemaakt welk koppel de 

eindoverwinning heeft behaald.  
 

Volgens de laatste  informatie beloofd dat nog heel 
spannend te worden.  

 
De aanvang is om 20.00 uur.  

Ik zou zeggen; tot ziens. 
 

 

Henk van Bodegom. 



 

Pagina 25  

   

   

   

   

   

   

BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

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