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

.  
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Wacht niet op een goede dag, 

 maar maak er een goede dag van! .  
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

Loes en Herman Blokdijk, Vlasstraat 29. 
 Op dit adres is een defibrillator en de gebruikskennis aanwezig!! 
Ook in De Doorbraak is een defibrillator aanwezig. 

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

Centrale Huisartsen Post 
Geopend: maandagavond en nacht- t/m vrijdagavond en nacht: 
Zaterdag en zondag: 

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
April wordt de opfris/bijscholing cursus weer gegeven meer info in de 
volgende Dorpskrant 

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:  --.36  u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 19.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 19.41 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 maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. 

 Maandag, 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. 

  
0227-663365 

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  

Kermis 2014 
 

De Kermis voor Kreileroord staat weer  
in de agenda.  

16 mei (vrijdag) 
17 mei (zaterdag) 
18 mei (zondag) 

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. 

 
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. 

13 mei 2014 
10 juni 2014 
8 juli 2014 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

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

1 mei 2014 
15 mei 2014 
31 mei 2014 zaterdag!! 
12 juni 2014 

Algemene informatie 2014  

Update: 24-02-2014 
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DE DORPSKRANT 
     een drie weekse periodiek  

De Dorpsraad: 
• De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 
• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners 
• De Dorpsraad brengt per 3 weken de dorpskrant uit  
• De Dorpsraad organiseert diverse activiteiten zoals kermis, bingo’s. 
• De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt 
• De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is 

 
De kosten voor dit alles bedraagt slechts € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun 
hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

Geachte Dorpsraadleden,  

In deze  krant: 
 
 
 
 Herhalingscursus AED pagina   5 
 Oranje Gala in Glitter stijl pagina   6 
 Familie pagina pagina   7 
 Klaverjas verslag pagina   8 
 Buurtbus lijn 416/lijn253 pagina 10 
 Biljartverslag MFC de Doorbraak  pagina 11 
 Kermis pagina 12 
 ANBO pagina 15 
 Beddenrace 2014 pagina 17 
 Grasmaaier pagina 25 

 
 

Op somige 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 
algmeen lid: Mevr. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
Lid : vacant 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & Gerard Prevo  
p/a secretariaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen  of  
naar het email adres sturen 

Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor maandag 19 mei 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 18 mei voor 16.00 uur) 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 820022 
Korenstraat bij mevr. Jonker Korenstraat 34     663573 
Landbouwstraat bij mevr. Van der Made Landbouwstraat 1 663265 
Vlasstraat bij mevr. Leffers Vlasstraat 35    663528 
Buitenleden bij dhr. Cardol Foksdiep   (W’werf )   22  663365 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bezorging kunt u terecht voor alle straten bij: 
 
  Mevr. Joke Kroegman  Bollenstraat        29 663277 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546   

Communicare necesse est  
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Herhaling AED cursus 2014  
 

 
 

 
 
De cursus is geweest. Het niet alleen een zeer informatie 
avond maar ook was het weer een gezellige avond. Die 
door alle cursisten zeer gewaardeerd werd en alle 
cursisten aan het eind van de avond het certificaat in 
ontvangst mochten nemen.  
 
 
Proficiat iedereen weer geslaagd  
 
 

(tot volgend jaar) 

• Levensreddend handelen 
• Eerste Hulp 
• Levensreddend handelen kinderen 
• Eerste Hulp aan kinderen 
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Op zaterdag 26 april werd er door Oranjevereniging Kreileroord een Oranjebal 
georganiseerd ter ere van het twintigjarig (officieel) bestaan van de vereniging. De 
kinderen werden welkom 
geheten met een 
welkomstcocktail en er stonden 
heerlijke hapjes klaar. Er werd 
volop gedanst en lekker 
meegezongen met de hits die 
gedraaid werden door maar liefst 
twee dj's. Plaatjes werden 
aangevraagd en tussendoor 
gingen de kinderen limbodansen 
en  "stop- dansen".  Voor 
de ouders was boven de bar 
geopend en stond er koffie/thee en 
koek en ander lekkers klaar. 
De kinderen kregen fruitspiesjes, 
worstbroodjes, kaas/ worst spiesjes 
en allerlei drankjes. Voor ieder wat 
wils. Ook was er een verkiezing 
voor Koning en Koningin van 
het bal. Tot Koning werd verkozen 
Peter Balogh en de Koningin was 
Joselyn van der Meer.  De 
kinderen kwamen met leuke 
ideeën zoals dansen middenin een 
grote kring en een heuse dance-
battle tussen de jongens en de meiden! Bij het naar huis gaan kreeg iedereen nog een 
leuk presentje mee. 
 
Het was een zeer geslaagde avond en daarom willen 
wij iedereen bedanken voor hun enthousiasme. Ook 
bedankt voor de financiële bijdragen die wij mochten 
ontvangen om dit te organiseren. En, last but not least, 
de vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben 
gestoken! Het was top!  

Namens Oranjevereniging Kreileroord, 
Jolanda, Enny, Linda, Stephanie en Anita 
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De crematie plechtigheid heeft plaatsgevonden op  
vrijdag 25 april in het crematorium Schagerkogge. 
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Klaverjassen. 
Laatste drive seizoen 2013- 2014. 
Op deze laatste drive op Paaszaterdag 19 april hadden we 
drie tafels, dus zes koppels. Het zorgde ervoor dat er geen 
stilzitters waren en iedereen aan de slag kon. Op deze 
slotavond waren Mike en Dick het beste op dreef. Ajax 
kan aan deze instelling nog een puntje zuigen, want daar 
ontbreekt het bij deze club de laatste tijd aan en dat doet 
de winnaars van deze avond geweldig veel pijn. Met 6957 
werden ze ruimschoots winnaar van deze avond, want het 
gat met Janny en Foeke van Wanrooij was ruim 400 punten, die met 6527 als tweede 
eindigden. Pijnlijk was het voor het koppel  Elina Bandringa en Martin Rebel dat zij net 
buiten de prijzen vielen, Greta had er een prachtig Paassausje over gedaan, want met twee 
punten verschil werden zij vierde net achter Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom 
die met 6062 punten derde werden. Marianne Scholten en David Clerc gingen er dit keer 
terecht met de poedelprijs vandoor en Lenie en Co Cardol mistte daardoor de vrolijk 
opgemaakte Paashaas.  
 
Kampioen. 
Na enig rekenwerk door Co Cardol, die zijn laptop daarvoor had meegenomen kwamen 
Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom als beste koppel tevoorschijn van dit seizoen  
en werden zij door de voormalige kampioenen Lenie en Co Cardol in het zonnetje gezet.  
De prachtige wisselbeker ontbrak daar niet bij. Met 52464 punten werden ze kampioen. 
Uitgerekend over 8 drives betekent dat een gemiddelde van ruim 6500 punten per drive 
en werden zij terecht winnaar van dit seizoen. Mike Weermeier en Dick Keuken volgden 
ze op de voet en kwamen 700 honderd punten tekort op de winnaars. De voormalige 
kampioenen van vorig jaar, Lenie en Co Cardol, waren in geen velden of wegen te 
bekennen, maar zij hebben beterschap beloofd.  
Rest mij nog iedereen te bedanken, de klaverjassers voor hun komst, Gonnie voor de 
hapjes en drankjes en Greta voor de prachtige boodschappenmandjes en hopelijk tot in 
september, want dan beginnen wij weer aan het nieuwe seizoen. ( Data volgen nog in 
volgende Dorpskrant) U heeft dus nog enige tijd om u aan te melden als koppel en ik stel 
voor om dat te doen, want een paar koppels erbij zou geweldig zijn en de gezelligheid die 
er van nature altijd is tijdens het klaverjassen alleen maar verhogen. Volgen  nog de 
uitslagen. 
 
Zaterdag 19 april: 
1. Dick en Mike 6957 punten 2. Janny en Foeke 6527 3. Thea en Henk 6062. 4. Elina en 
Martin 6060 5. Lenie en Co 5873 en als laatste Marianne en David 5665. 
De eerste drie koppels van het gehele seizoen waren: 
1. Thea en Henk met 52464 punten 2. Dick en Mike met 51755 en  3. Janny en Foeke met 
51367 punten. 
Het punten verschil tussen de koppels was dus niet erg groot. Bij Co Cardol kunt u 
terecht voor de volledige uitslag. 
Tot september, 

Henk van Bodegom. 
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Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.36 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.36 u  laatste rit:  19.36 u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.41 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.41 u  laatste rit:  19.41u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Van maandag tot en met zaterdag 
Kijk op internet voor meer informatie 

 
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 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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Nieuws van het biljartfront. 
 
De keu kan in het rek, want  op vrijdagavond 
19 april kwamen de biljarters voor de laatste 
keer in dit seizoen 2013 – 2014 bij elkaar in 
de Doorbraak. De afgelopen weken werd er 
door de biljarters alle spelsoorten gespeeld, 
banden, driebanden en honderden. In één 
tegen één, maar ook in tweetallen tegen 
elkaar. Geconstateerd moet worden dat de zwakkere broeders het dan  in losser verband 
biljarten, helemaal niet verkeerd doen. Fran Schelfhout ontpopt zich dan als een ware 
driebanderspecialist, waar terdege rekening mee moet worden gehouden. Henk van 
Bodegom en Pascal Edens doen het in twee tegen twee zeer goed en samen met maat Bert 
Hanff is Henk praktisch ongeslagen geweest dit seizoen. Jaap Plagmeier heeft het niet zo 
op met al die verschillende spelletjes en vraagt zich tijdens de avond voortdurend af waar 
“Gonnie zit”in verband met de verversing van zijn flesje bier. Martin Rebel, Kriebel, en 
Gerrie Edens hebben de laatste weken wat gas teruggenomen en zijn toe aan een lange 
zomerstop. Dat Michel en Bert Hanff goede biljarters zijn is genoegzaam bekend. Het is 
dan voor de stamtafel ook wel eens genieten als de twee Hanffen tegen elkaar bezig zijn. 
De ene na de andere mooie carambole komt dan op tafel , voor de meeste biljarters van de 
stamtafel is dat te ver gegrepen. En hun talent op biljartgebied kwam helemaal van pas 
toen een delegatie biljarters uit Wieringerwerf op vrijdagavond 11 april spontaan  op 
bezoek kwam. Fred Schaafstra ( met supporter Wieb Grijze) en Wang ( sympathieke 
eigenaar van het wokrestaurant) , ongetwijfeld op dit moment behorend bij de betere 
biljarters van voorheen de Wieringermeer , kwamen de Hanffen uit dagen voor een potje 
biljarten. En dat was natuurlijk genieten aan de stamtafel. Vooral de gezonde rivaliteit 
tussen de beide tweetallen viel daarbij op. Het eerste potje, banden en driebanden, werd  
ruimschoots door de Wieringerwervers gewonnen, maar in het daarop volgende spelletje 
namen Bert en Michel revanche. Een derde spelletje moest de beslissing brengen. Bert en 
Michel hadden de zenuwen het meest in bedwang en trokken in een spannende pot de 
winst naar zich toe. Voortaan kunnen de Hanffen met een opgeheven hoofd door 
Wieringerwerf lopen. Michel probeerde het even later nog met Kriebel tegen Fred en 
Wang, maar het tweetal in Wieringerwerf liet zien van het goede biljarthout gesneden te 
zijn en liet zich niet van tafel spelen en ging er terecht met de overwinning vandoor. Na 
afloop werd er, zoals het hoort tussen goede buren, gezellig nagezeten en geconstateerd dat 
zulke wedstrijdjes de kers zijn op de taart en bood penningmeester Gerrie Edens tot slot als 
een echte gastheer de gasten nog een drankje aan. U mist in dit korte verslagje nog één 
persoon en dat is onze  sympathieke wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken, maar hij komt nu 
aan bod. Ruud heeft te kennen gegeven om op vrijdag 5 september 2014 in het huwelijk te 
treden met zijn lieve Astrid. Wij zagen dit natuurlijk al een tijdje aankomen en zijn niet bij 
machte geweest  om Ruud op andere gedachte te brengen. U moet niet denken dat wij als 
biljarters iets tegen het voorgenomen huwelijk hebben,uiteraard helemaal niet, maar waar 
wij het meest tegenaan hikken is de gekozen dag en datum. Namelijk vrijdag en op 5 
september, de eerste vrijdag van september, normaliter de  start van de biljartvereniging. 
Ruud, een man van het compromis, gaf toe dat een uitnodiging aan de biljartclub 
onderweg is, waarvan akte en wij hopen dat hij samen met Astrid een geweldige dag heeft. 
De biljarters gaan dus weer op 12 september in actie en dan worden ook de winnaars van 
het seizoen 2013- 2014 bekend gemaakt. 

Henk van Bodegom. 
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Het complete programma, inclusief dag 
activiteiten, wordt vlak voor de kermis  

“huis aan huis” verspreidt! 
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Kermis 2014 
 
Schrijft u het alvast maar op in uw agenda; in het weekend van 16 tot en met 18 mei 
wordt de jaarlijkse kermis weer in ons dorp gehouden. De Dorpsraad, JEECEE en de 
voetbalclub hebben op woensdagavond 5 maart gezamenlijk besloten om er weer vol 
voor te gaan. Het geweldige succes van vorig jaar en de zeer prettige samenwerking 
met elkaar geeft daar ook alle aanleiding toe. In grote lijnen zal hetzelfde programma 
gehanteerd worden met hier en daar een kleine “fine- tuning”. Nieuw is dat we op 
vrijdagavond 16 mei een kinderdisco gaan organiseren in de tent vanaf 20.00 uur tot 
21.00 uur. Het hilarische spijker meppen op de vrijdagavond in de tent komt sowieso 
weer in  het programma voor. In plaats van het voetballen gaan wij op zaterdagmiddag 
een beddenrace houden in de Korenstraat. Wij zoeken daarvoor nog enkele teams met 
handige jongens en meisjes die een bed van wielen kunnen voorzien en mee willen 
doen aan de beddenrace. Het rad van avontuur e.d.  en de zeskamp op de zondag 
blijven gehandhaafd met daarin het populaire tobbedansen en de “muur”. Zowel de 
vrijdagavond en zaterdagavond zullen muzikaal omlijst worden door zangers. 
Onontbeerlijk voor het comité is natuurlijk  de steun van vrijwilligers, maar gezien de 
ervaring van vorig jaar hebben we het volste vertrouwen in onze gemeenschap dat we 
daar zondermeer een  beroep op kunnen doen. Hopelijk hebben we mooi weer, want 
daar valt en staat een hoop mee. Voor verder nieuws rondom de  kermis raden we u aan 
de komende Dorpskranten goed te volgen. 
 

Het kermiscomité, 
Jaring Dam, Enny van der Kruit,  

Lydia Bruin, Dick Keuken,  
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ANBO nieuws. 
 
Beste leden, 
 

Noteer onderstaande data in uw agenda 
of op de kalender! 
 

 
 
28 augustus 2014 startmiddag van het seizoen 2014-2015 aanvang 13.30 uur 
9 september 2014 start competitie biljarten    aanvang 13.00 uur 
11 september 2014 start koersbal Balfanaten    aanvang 13.30 uur 
18 september 2014 start competitie koersbal    aanvang 13.30 uur 
22 september 2014start competitie klaverjassen   aanvang 19.30 uur 
 

Slot middag Kreileroord 

De sluitingsmiddag voor de ANBO Kreileroord werd op 24 april gehouden. Er 
waren 21 mensen op afgekomen, wat prima was. Om kwart voor 2 opende de 
voorzitter de middag maar alvorens we de middag gezellig konden door brengen 
verzocht de voorzitter een ieder in gezamenlijk enige ogenblikken in stlte de heer 
Johan Warmerdam, die 1ste Paasdag, overleden was, te gedenken. Na dit ritueel 
vertelde de voorzitter hoe de middag ging verlopen. Begonnen werd met de 
uitreiking van de prijzen van het Koersballen.  

1ste Co Cardol, 2de Lenie Cardol en 3de Gerrit v.d. Heide. 

Co mocht uit handen van de voorzitter de beker en een aandenken in ontvangst 
nemen. De 2de en 3de prijswinnaars kregen elk ook een aandenken. 

Daarna was The v.d. Ploeg aan de beurt, zij is competitie leidster van het 
klaverjassen. Ook hier waren weer drie prijzen: 

3de Lenie Cardol, 2de Willem Schippers en 1ste prijs Co Cardol. 

Uiteraard mocht Co z’n 2de beker in ontvangst nemen en een aandenken. Een 
leuke geste was nog dat elke vaste deelnemer/ster van The een waardebon van 
“Deen” kreeg. Dit om het klaverjassen te stimuleren. Ook in augustus gaan we 
weer klaverjassen in competitie verband. Daarna kreeg P. Raven, de competitie 
leider van het biljarten het woord. Hij vertelde hoe iedereen gespeeld had. De 
punten van de 1ste, 2de en 3de plaats. Co Cardol en Evert Bron kregen een beker 
uitgereikt. Iedereen kon een lijst met computer uitslagen krijgen van deze 
bestuderen. Daarna werd dit gedeelte afgesloten en konden de Bingo kaarten 
tevoorschijn worden gehaald. Er werden 3 beurten gespeeld om zeer leuke 
prijsjes.  Hierna werd er nog een rondje vlotbruggen gespeeld. Altijd leuk, ook 
voor iemand die helemaal geen keu kan vast houden. De Prijzen weerden weer 
eerlijk verdeeld en na nog een gezellig nazitten ging iedereen weer tevreden naar 
huis. 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO nieuws. 
 
Op 16 april was het dan zover de slotdag 
van de Regio was in Kreileroord. Rond half 
2 kwamen de eerste mensen van de andere 
dorpen in de W’meer binnen. Rond kwart 
voor 2 waren er veertig mensen binnen . Een 
respectabel aantal voor de slotdag van de 
Regio. Na een paar bakjes koffie opende de 
voorzitter van de ANBO Kreileroord deze middag. Allereerst kreeg Co Cardol het 
woord om de uitslag van het Koersballen te vertellen. De eind uitslag was : 
1ste Kreileroord  354 pnt voor - 236 pnt tegen. Saldo +118,  
2de Wieringerwerf  310 pnt voor - 275 pnt tegen. Saldo +35,  
3de Middenmeer   272 pnt voor -  315 pnt tegen. Saldo –43, 
4de Slootdrp.  168 pnt voor - 405 pnt tegen. Saldo –237 
Co overhandigde de voorzitter van Kreileroord dan ook met trots de grote wisselbeker. 
De voorzitter bedankte hem voor de accurate wijze waarop hij de score heeft 
bijgehouden en omzette in de totalen waarop uit eindelijk de 1ste t/m 4de plaats 
bekend werd. Daarna kreeg Frans Vreman het woord. Hij had de gehele biljart 
competitie bijgehouden. Het was een spannende race geworden. Maar had hij toch 2 
1ste plaatsen met elke 100 pnt. Nl Kreileroord en Middenmeer. Maar omdat de 
onderlinge confrontaties tussen Middenmeer en Kreileroord in het voordeel van 
Middenmeer uitviel, kreeg Middenmeer het de 1ste prijs en Kreileroord de 2de. 3de 
Werd W’werf en 4de Slootdorop. De voorzitter bedankte Frans voor het bijhouden 
van de uitslagen. Jasp Schippers van Middenmeer mocht de wisselbeker in ontvangst 
nemen. Hierna kreeg Co nogmaals het woord om de uitslag van de Klaverjas 
competitie bekend te maken. 
1ste Kreileroord  - 76444 pnt, 2de W’werf - 73162 pnt, 3de Middenmeer - 71438 en 
4de Slottdorp - 70668 pnt. Omdat Diet Raven als beste 2de eindigde op een van de in 
de Regio gespeelde wedstrijden, mocht zij uit handen van de wedstijdleider de beker 
voor Kreileroord in ontvangst nemen. Co en Lenie werden beide bedankt voor de 
organisatie en inkoop van de prijzen voor alle drive’s. Daarna was het pauze en kon 
men genieten van de geserveerde worst , kaas en een gelagje. Na de pauze kreeg Jan 
Wouts, de voorzitter van Veilig verkeer Nederland  het woord. Hij vertelde iets over 
de quiz die we gingen maken aan de hand van video beelden. Tevens vertelde hij iets 
over de verkeersregels betreffende Elektrische fietsen, Boosters, Scootmobielen etc. 
Daarna gingen we naar de biljart zaal, waar een papier klaar lag met 50 vragen. Aan 
de hand van de video beelden moest men de 50 vragen gaan beantwoorden. Dit ging 
dan via multiple-choice antwoorden. Men mocht er echter maar 4 fout hebben om te 
slagen. Dit viel echt niet mee. Dus was deze opfris cursus  voor de aanwezige 
automobilisten en andere deelnemers aan het verkeer wel besteed. Daarna werd er 
over verschillende situaties nog levendig gediscussieerd. De voorzitter van ANBO 
Kreileroord bedankte Jan Wouts voor z’n interessante verkeerssituaties, door hemzelf 
opgenomen en gaf hem namens het samenwerkingsverband een envelop met inhoud. 
Daarna bedanktij hij alle aanwezige voor hun aanwezigheid en wenste een ieder wel 
thuis, een goede en gezonde vakantie. 

Afdeling Kreileroord 
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Wat een heerlijk weer hadden we op eerste paasdag . 
De paashaas had weer flink zijn best gedaan om eieren te verstoppen rond de 
bosjes van het voetbalveld . 
  
Om 11 uur begonnen de kinderen met zoeken , in elke groep waren er nog 4 
speciale eieren verstopt namelijk een gouden een zilveren en een rode en een 
blauw ei . 
  
Degene die met zo'n kleur aan kwam kreeg een extra prijs maar na afloop 
gingen alle kinderen natuurlijk met wat lekkers weg . 
  
Uitslag :  0 t/m 3 jaar 
Goud :  Jeslynn 
Zilver :  Fien 
Blauw : Elize 
Rood :  Diogo 
  
Uitslag :  4 t/m 6 jaar 
 Goud :  Danique 
Zilver :  Didier 
Blauw :  Esther 
Rood : Thijm 
  
Uitslag :  7 t/m 9 jaar 
Goud : Jeremy 
Zilver :  Senna 
Blauw :  Femke 
Rood :  Alyshia 
  
Uitslag :  10 t/m 12 jaar 
 Goud : Myrthe / tamara 
Zilver : Elly 
Blauw  : Lyanne 
Rood: Johan 
  
  
  

 Jee Cee 
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

Specialist in barbeque, gourmet, fondue, belegde broodjes, 
 
Kant & klare maaltijden (evt. warm),  grillspecialiteiten, 
 
eigengemaakte worst, salades en vleeswaren.  
 

Terpstraat 3a, 1771 AC  Wieringerwerf.   Tel: 0227-601276 
 

email: Info@poelsma.keurslager.nl www.poelsma.keurslager.nl 

 

 

Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
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Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kunnen wij kijken of het ons wel lukt om 
uw computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 7,50 per onderzoek. Verder betaald 
u de kosten van eventuele “nieuwe” hardware 
of software en een vast afgesproken bedrag 
voor het te verrichten werk. Maar daarvoor 
nemen wij eerst contact met u op. 
 

Neem gerust contact op voor een afspraak of 
voor meer informatie 

0227-820022 
computer@le-la-gaspi.nl 

 
(Voor niet leden van de Dorpsraad Kreileroord  

is het onderzoek € 10,—!) 

  

 

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

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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 TENTENKAMP 
  
  

Bij voldoende opgave willen we op 21 juni een tentenkamp in de speeltuin 
organiseren vanaf 19:00 tot de volgende ochtend 10:00 

OPGAVE VOOR 24 MEI   
 

KINDEREN T/M 7 JAAR  
ONDERBEGELEIDING (OOK SNACHTS) 

  

EIGEN TENT MEENEMEN 

 

KOSTEN ZIJN 3,50 PER KIND 
DIT IS INCL DRINKEN SNOEP 
ONTBIJT 

 

 

 

 

============================================================
  

OPGAVESTROOKJE  TENTENKAMP 

  

NAAM : 

  

ADRES: 

  

TELEFOONNUMMER : 

  

INLEVEREN BIJ KLAZIENA LANDBOUWSTR. 19 OF EBRINA 
BOLLENSTRAAT 14 OF EMAIL jeecee76@hotmail.com 
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Leeftijdsgrens kopen alcohol vanaf 1 januari 2014 => 18 jaar  

Dit jaar is de nieuwe Drank- en Horecawet ingegaan. Eén van de belangrijkste doelen 
van deze wet is het terugdringen van het alcoholgebruik door met name jongeren. 
Daarom is in het wetsvoorstel opgenomen dat de leeftijdsgrens voor het kopen van 
alcohol opgeschoven moet worden van 16 jaar naar 18 jaar. 

Gevolgen nieuwe wet 
Door het invoeren van de verhoging van de leeftijdsgrens wordt het verboden om 
alcoholhoudende drank te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het gaat dan niet 
meer alleen om de verkoop van sterke drank, maar ook om zwak alcoholische dranken 
als wijn en bier. Verder wordt het met het aannemen van de nieuwe wet het bezit van 
alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor jongeren onder de 18 jaar. 

Boete 
Vanaf 1 januari 2014 kunnen jongeren onder de 18 jaar een boete krijgen als ze alcohol 
kopen of consumeren in een openbare ruimte. Sinds januari 2013 riskeren jongeren 
onder de 16 jaar deze boete al.  

De gemeente heeft de clubs en besturen van verenigingen in Hollands Kroon een brief 
gestuurd, waarin de regels worden uitgelegd en aangekondigd dat hier strenger op 
gecontroleerd gaat worden. Eerst wordt er een waarschuwing gegeven, hierna een boete 
en daarna kan eventueel de vergunning worden ingetrokken. 

Voor Kreileroord betekend dit dat er dus in het MFC geen alcohol meer verkocht 
wordt aan jongeren onder de 18 jaar. 

Tevens gaven zij in deze brief aan dat er ook strenger gecontroleerd gaat worden op het 
rook verbod in openbare ruimtes. Dit wordt niet gedaan door de gemeente maar door de 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) . Bij de NVWA voeren 
controleurs het toezicht op de Tabakswet uit. Deze controleurs houden niet alleen 
toezicht op de Tabakswet maar ook op andere terreinen zoals voedselveiligheid op basis 
van de Warenwet. Deze controleurs controleren:  

 gebouwen of instellingen in de publieke sector, zoals de overheid, zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen, sportkantines en instellingen voor sociaal cultureel werk, 
kunst en cultuur;  

 
De controleur heeft op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Tabakswet de 
bevoegdheid om iedere ruimte te inspecteren en kan dus niet geweigerd worden. De 
controleur van de NVWA heeft altijd een legitimatiebewijs bij zich. 



 

Pagina 22  

 
 

Kentekenplaat. II 
 

Mijn vermoeden was dus juist. Tijdens de hond uitlaten zag Gerard Miedema 
de plaat liggen en heeft hem keurig zichtbaar neergezet. ! 

Henk van Bodegom. 

BE-DA-NKT 
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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 



 

Pagina 25  

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 06 29-04-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 15-12-2013 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf    tel. 663534      henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek  Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502        info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout  Boeier   54 Wieringerwerf     tel. 602061        schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat   16 Kreileroord tel. 663228         djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4   Kreileroord tel. 724553        bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522               voorsluijs@quicknet.nl 

 
Bankrelatie: 

Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:   NL17RABO03704.10.351 
  

  
Trainers en coaches 

Trainer   senioren: dhr. D. Voorsluijs   Landbouwstraat  12 tel. 663522 
Trainers D pupillen: dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat  17  tel. 663603/0631185550  
Trainer   F 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 Kreileroord 1 :     Dhr  J. Wiersma  Gijs van Galenstraat    9  tel: 0651299407 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches D pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat          17 tel. 0631185550/663603 
Coach F pupillen: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
  

  
Sportaccommodatie: 

Terrein: Bollenstraat 66    Kreileroord      tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: G.de Vries      Korenstraat 85     tel  :0227-663312 
Consul: dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg 20  tel. 663534 
  
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken         tel. 06-66988979 / 663228 
  

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. H. van Bodegom   Oosterkwelweg    20          tel. 663534   henk@toplevel.nl 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
F1-pupillen:  
Zaterdag 3 Mei   
Fc Den Helder F6- Kreileroord F1G  aanvang 9:00  uur 
Zaterdag 10 Mei  
Kreileroord F1G- Succes F3    aanvang 10:00 uur 
Zaterdag 17 Mei 
Fc Den Helder F5- Kreileroord F1G   aanvang 9:00 uur 
 
 
 
 
 
D1-Jeugd:  1e klasse 01  
 
Zaterdag 3 Mei 
Kreileroord D1G – ALC D3M    aanvang  11:45 uur    
Zaterdag 17 Mei 
Kleine Sluis D5M- Kreileroord D1G  aanvang 10:30 uur  
 
 
 
 
 
Senioren 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag  4 Mei 
Jisp1 –Kreileroord 1  aanvang 14:00   
Zondag 11 Mei 
Kreileroord 1 –HYS 1   aanvang 14:00 uur  
 
 
Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  4 Mei 
Kreileroord 2 –FC Den Helder 7 aanvang 11:00 uur 
Zondag 11 Mei 
VZV 4- Kreileroord 2  aanvang 11:00 uur     
 



 

Pagina 28  

 
 

Zaterdag 31 
mei 

 
Zaterdag 31 mei willen wij weer het van Bodegom toernooi organiseren.  

Het toernooi willen we alleen anders invullen, met een toernooi met teams  
bestaand uit F pup, D pup, meiden ,oud spelers ,spelers van het 2e en  

spelers van het 1e. Hier maken we een mix van en maken  
er met zijn allen een gezellig toernooi van.  

Het toernooi begint om 13:00 uur. 
 

Na het toernooi een barbecue en gezellige muziek  
voor jong en oud.  

Dit alles in de fees ent. 
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E kobieva 

G heeringa 

C Heeringa 

L Sanders 
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Kreileroord geeft koploper goed tegenstand en verliest met 4- 2 van WSW 
 
 
Had WSW in Kreileroord geen enkele moeite met de thuisclub, in 
Wijdenes moest de koploper echter alle zeilen bijzetten om de wedstrijd 
winnend af te sluiten. Kreileroord kwam na een kwartier voetballen op   
0 – 1. Kevin Linde kopte met een kort knikje een harde pass van John Zee 
beheerst achter de keeper. Daarna ging Kreileroord brutaal door en het was 
dezelfde Kevin Linde die de ploeg met een keiharde knal op een 
ongekende 2 – 0 bracht. Er was toen een half uur gespeeld. Vijf minuten 
voor rust kreeg WSW de eerste goede mogelijkheid om dichterbij te 
komen. Wesley van der Linde pakte de doorgebroken spits Rob 
Schouten  in de ogen van de scheidsrechter iets te hard aan en lag de bal op 
de stip. Maar gelukkig voor Kreileroord  bewees keeper Roeland Blok dat 
hij in die gevallen praktisch niet te passeren is, want hij stopte het schot 
van Sam Zwaan met verve. Toch kreeg WSW 1 minuut  voor de thee de 
aansluitingstreffer. Een misverstand in de achterhoede gaf spits Rob 
Schouten de mogelijkheid om alleen op de keeper af te gaan en hij faalde 
niet. Na rust kwam WSW in een snelle counter op 2 – 2 door Sam Zwaan. 
En nog geen twee minuten later kwam WSW op 3 – 2 door een snoeihard 
schot van Jan Kaspers. Kreileroord gaf zich nog niet gewonnen en toen 
Kevin Linde 10 minuten voor tijd de 3 -3 inschoot leek er een verrassing in 
de lucht te hangen. Maar op aangeven van grensrechter Smit van WSW 
keurde scheidsrechter Engelhardt de treffer af wegens vermeend 
buitenspel. Een dubieuze beslissing volgens vriend en vijand. Toen geen 
minuut daarna Jan Kaspers de 4 – 2 voor WSW liet aantekenen was het 
over en uit voor Kreileroord. Trainer Jan Wiersma was na afloop tevreden 
over het vertoonde spel en hoopt daarom over twee weken toch op een 
overwinning thuis tegen Schellinkhout. 
 
 

Henk van Bodegom. 
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Kreileroord 1 – Schellinkhout 1 bij 1 – 2 gestaakt. 
 
 
Scheidsrechter Immink uit Avenhorn zag zich na 20 minuten in de tweede helft 
genoodzaakt de wedstrijd te staken na het zoveelste opstootje. Bovendien werd hij 
daarbij hard geraakt door de bal. De leidsman had duidelijk zijn dag niet. Grove 
overtredingen van beide kanten in het begin van de wedstrijd bedekte hij met de 
mantel der liefde en voor futiliteiten floot hij af. Hij had ook nog moeite om het spel 
bij te benen en daardoor moest hij soms op te grote afstand spelsituaties beoordelen 
en daar zat hij wel eens mis mee.  Het verbaasde dan ook niet dat de wedstrijd een 
voortijdig einde zou kennen. In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd 
en had Kreileroord een licht overwicht. Toch was het Schellinkhout dat na 25 
minuten spelen  op een voorsprong kwam. Een razendsnelle counter door het hart 
van de verdediging van Kreileroord  werd beheerst afgerond door spits Derek 
Beemsterboer. Kreileroord stroopte de mouwen op en geen tien minuten later kwam 
Dennis Zee alleen op de keeper van Schellinkhout af, maar werd onreglementair zo 
zwaar gehinderd door de laatste man van Schellinkhout Danny van Duren dat scoren 
onmogelijk werd. Scheidsrechter Immink  weigerde de bal op de stip te leggen en het 
commentaar leverde Dennis Zee een gele kaart op. Na rust ging Kreileroord op zoek 
naar de gelijkmaker en na tien minuten spelen was het raak. Een knappe pass van 
Dick Keuken op Dennis Zee werd door de spits met zijn linkerbeen snoeihard achter 
doelman Tim van Dam van Schellinkhout geschoten. Kreileroord ging door en geen 
5 minuten later stormde Kevin Linde alleen op de keeper af en voor de tweede keer 
trok speler Danny van Duren onreglementair aan de noodrem door Kevin Linde in de 
zestien te vloeren. Scheidsrechter Immink wuifde de overtreding laconiek weg en 
riep daarmee het naderend onheil over zichzelf af. Toen een kwartier voor tijd Tim 
van der Vaart van Kreileroord de bal beheerst afpakte van aanvoerder Gnodde Born 
en Immink daar een overtreding inzag waren de rapen gaar wat Kreileroord betreft. 
En toen Schellinkhout daar ook nog uit  scoorde ontstond er een opstootje en was de 
leidsman het zat en floot af. 
 
 
Henk van Bodegom. 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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Regelmatig komen hier vragen over de 
spelregels van voetbal te staan.   
Probeer eens of je de juiste antwoorden 
weet.  

 
 



 

Pagina 35  



 

Pagina 36  

Anbo Nieuws 
Jaarvergadering 
 
Op 6 maart 2014 hield de ANBO Kreileroord haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Om ± 14:00 
uur opende , voorzitter, G. van de Velde de 
algemene vergadering. Hij stond nog even stil bij 
het overlijden van de heer Jan Mulder en Wim 
Scholten.  
De Notulen en het jaarverslag, beiden gemaakt 
door Lenie Cardol, werden door de vergadering, onder luid applaus goed gekeurd. De 
penningmeester, P. Raven, had de financiële overzichten aan de leden uitgedeeld. De 
voorzitter gaf iedereen een kwartier de tijd om de cijfers te bestuderen. Er kwamen weinig 
vragen en de Algemene Ledenvergadering beloonde de penningmeester met een luid 
applaus. De kascontrole commissie, in persoon van Co Cardol, deed verslag. Hij haalde 
enkele punten aan die of verandering of verbetering konden ondergaan. Maar de 
kascontrole commissie kon de cijfers toch goedkeuren. Dieuw Bron was het andere 
commissie lid. De bestuursverkiezing leverde ook weinig op. De aftredende leden, Lenie 
Cardol en W. Pieloor, werden beide herkozen. De rondvraag leverde ook geen 
onoverkomelijke problemen op, zodat voorzitter rond half vier de ledenvergadering kon 
afsluiten. Daarna werden nog 3 spelletjes Bingo gespeeld en ook het Vlotbruggen werd 
weer met veel enthousiasme  gespeeld. Na nog een uurtje gezellig samenzijn werd het 
geheel afgesloten 
 

Een deelnemer 
 

Herhaling AID cursus 2014  
 

 
 

Wie er aan wil deelnemen mag zich op geven bij Enny van der Kruit. 
 
Kosten zijn 25.00 euro, graag vooraf, opgave voor 1 april, overmaken op  
NL67RABO0370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord onder vermelding AID 
cursus. (niet betaald is niet meedoen!) 
Bij voldoende opgave kan de datum in april besproken worden en wordt 
de datum bekend gesteld. 
 
Per mail: Enny@dorpsraadkreileroord.nl 

Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 

• Levensreddend handelen 
• Eerste Hulp 
• Levensreddend handelen kinderen 
• Eerste Hulp aan kinderen 

Of via onderstaand strookje op Bollenstraat 24. 

Afdeling Kreileroord 
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