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

.  
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Gaat het niet zoals het moet,  

dan moet het maar zoals het gaat ! 
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

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

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

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

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

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

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

Medicijnen afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve  
zon- en feestdagen!!! 

(Zaterdags wordt op alle 
tijden de volledige rit 

gemaakt !) 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 17.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 17.56 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  

Tuinbouwvereniging 
Kreileroord 

Voorzitter Gerard van der Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord  
Secretaris Gerard Miedema  Korenstraat 28 te Kreileroord  
e-mail: tuinbouwverenigingkreileroord@quicknet.nl 

tel: 663485 
tel: 06-11321175 
 

Oud papier 
Elke tweede maandag van de maand wordt oud papier opgehaald. 
Dan komen de vrijwilligers  het papier bij u ophalen. Wij vragen u het 
goed verpakt , op de hoek van de straat, aan de weg te zetten. Bij 
voorbaat hartelijk dank. (ook in de vakantie periode!!) 

 
2de maandag van de 
maand. Vanaf 18.45 uur 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

28 okt 2014 
25 nov 2014 
23 dec 2014 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

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

02 okt 2014 
16 okt 2014 
30 okt 2014 
13 nov 2014 
27 nov 2014 

Algemene informatie 2014  

Update: 30-09-2014 
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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,  

VAN DE VOORZITTER 
 

We staan aan de vooravond van een aantal grote veranderingen in ons dorp.  Samen met de 
voetbal, JeeCee en de ANBO zijn we in overleg met de gemeente Hollands Kroon over de 
Doorbraak. In het kader van het nieuwe accommodatiebeleid is het de bedoeling dat de 
verenigingen meer zelf gaan doen binnen de Doorbraak. Zowel het beheer als ook het 
onderhoud binnen het gebouw wil de gemeente door ons laten uitvoeren, al dan niet tegen een 
vergoeding. Dit gaat betekenen dat er steeds meer een beroep op u gedaan zal worden om dit 
te gaan uitvoeren. Met elkaar zal er een verdeling van taken opgezet moeten worden, en 
hierbij moet u denken aan het draaien van bardiensten, schoonmaak, onderhoud en 
administratie werkzaamheden. Zoals u ziet komt er heel wat bij kijken om de zaak te laten 
lopen als een goed lopend geheel. Zodra er nieuws is gaan wij hierover berichten, maar het is 
goed om er over te denken wat uw taak hierin zou kunnen zijn.  

 

 

Met vriendelijke groeten                                                                                                     
Jaring Dam 
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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 20 okt 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 19 okt voor 16.00 uur) 

Opgericht 1 maart 1976 

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

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

Communicare necesse est  
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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de voorzitter       pagina   3 
 Sinterklaas (JeeCee ‘76)       pagina     6 
 Buurtbus lijn 416/lijn253     pagina    8 
 ANBO           pagina  11 
 Oktober feest        pagina 15 
 Gijs van Gaalenstraat      pagina  16 
 Tuinbouwvereniging Kreileroord    pagina 24 
 Spokentocht 2014       pagina  25 
 Grasmaaier         pagina  26 

 
Er wordt steeds minder copy ingestuurd voor de Dorpskrant. Er 
zijn wel veel pagina’s op o.a. facebook waar verslagen staan 
over diverse activiteiten welke in het dorp hebben plaats 
gevonden. Helaas heeft niet iedereen facebook en niet alles mag 
zomaar van facebook overgenomen worden. Dus iedereen wordt 
verzocht om als je iets over het dorp (of evenement) plaats, 
stuur dan even een mailtje aan de redactie zodat dit voor 
iedereen in de dorpskrant geplaats kan worden. Alvast bedankt 
 

De Redactie 
 

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

Zoals Sloopklussen , Huizen leeghalen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of kom 
langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                of b.g.g. 06-57174581/22985191 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
K.V.K. Nr. 55875653 
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Sinterklaasfeest 2014 
 
  
 
Sinterklaas en zijn pieten komen  
ook dit jaar weer naar Kreileroord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas wilt voor ieder kind die bij de intocht aanwezig is  een cadeautje 
meebrengen daarom moeten de kinderen  zich VOOR 12 okt. opgeven d.m.v. het 

onderstaande strookje 
 
Kosten zullen hiervoor voor iedereen € 1,50 zijn . 
 
Het geld met opgavestrookje graag inleveren in 
een envelop op 1 van onderstaande adressen . 
 
Opgave kan niet via facebook of via de mail. 
 
 
Voor wie zich niet opgeeft is er geen cadeautje 
en dat zou jammer zijn. 
 
  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inleveren VOOR 12okt samen met € 1,50 pp. 
 
Naam kind(eren) en leeftijd: 
 
Adres: 
 
Inleveradressen: Netty Korenstraat 15 
                           Ebrina bollenstraat 14 
                           Klaziena Landbouwstraat 19                                    JeeCee  ‘76 
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Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 

Van maandag tot en met zaterdag 
Op zaterdag maakt de buurtbus de volledige ritten op alle tijden! 

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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Het Windmolenpark Wieringermeer! 
 
Dit plan behelst o.a. dat er een nieuwe lijn opstelling van windmolens langs de schervenwegtocht komt 
met een ashoogte van 100m en een tip hoogte van ± 140m. Langs de Oostermiddenmeertocht komen 
ook experimentele molens te staan. Misschien zijn de bewoners van de Landbouwstraat, het 
“”bungalowpark”korenhof, de helft van de Klaverstraat en enkele huizen van de Korenstraat zich er 
nog niet van bewust wat dit voor hun kan gaan betekeken. In ieder geval horizonvervuiling (met zulke 
hoge windmolens in het zicht). Geluidsoverlast bij bepaalde windrichtingen en misschien kunnen en-
kele woningen last hebben van “slagschaduw”. Overtuig je over de gevolgen als er extra/andere wind-
molens komen te staan!. In Medemblik weet iedere bewoner dat “de Ambtenaar” (windmolen in de 
wieringermeer vlak bij Medemblik) nu het beeld bepaalt. Ga zelf maar eens in de hoofdstraat staan en 
kijk richting wieringermeer. Als u op de plannen die nu aan de orde zijn geen aktie onderneemt, over-
komt u misschien hetzelfde of erger. Kijk ook in de diverse media over dit onderwerp en doe er je 
voordeel mee. 
 

G. v.d. Velde 
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ANBO Nieuws 
 
 
 
 
Op 28 Augustus is het nieuwe seizoen van 
de ANBO Kreileroord weer begonnen.  
Er waren 17 mensen aanwezig. Dit was 
voornamelijk te danken aan het feit dat er 
nog mensen met vakantie waren. Nadat de 
voorzitter de middag geopend had, werden 
er eerst drie rondjes bingo gespeeld. Daarna werden er ook nog 3 rondjes voor 
1 uitslag vlotbruggen gespeeld. Met dit spel bleek maar weer eens dat je als 
beste biljarter niet altijd in de prijzen valt. Al met al was het een gezellige 
middag. Hierbij nodigen wij dorpsgenoten die de leeftijd van 50 jaar 
gepasseerd zijn, om ook eens vrijblijvend de ANBO te bezoeken. Een keer in de 
veertien dagen is er klaverjassen op maandagavond. Dinsdag ’s middags is er 
competitie biljarten van de ANBO Kreileroord. Tijdens het gehele seizoen dus 
van Januari t/m December zijn wij als ANBO acht maanden actief. We hebben 
een uitwisseling in competitie verband met de andere drie dorpen in de 
Wieringermeer op het gebied van biljarten en koersballen. Ook wordt er bij elke 
ANBO twee keer thuis geklaverjast, elk dorp heeft vier competitie spelers en 
aan het einde van het seizoen blijkt welk team de meeste punten gescoord 
heeft.  
 
Op een gezamenlijke slot middag worden dan de bekers uitgereikt. In 
Kreileroord biljarten woensdag ’s avonds de biljart vrouwen die niet in 
competitie verband spelen. Maar wel een gezellige avond hebben en alle 
nieuwtjes weer uitwisselen. Donderdag ’s middags wordt er door 10 tot 14 
mensen koersbal gespeeld. Een heel leuk en soms ook hilarisch spel. Ook voor 
deze sport kunnen wij nog mensen gebruiken. Vorig jaar was Kreileroord 
kampioen koersbal. Ook met klaverjassen waren we kampioen. Met het 
biljarten werden ex-eco 1e maar door een beter gemiddelde werd Middenmeer 
1e en Kreileroord 2e. als ANBO Kreileroord doen we het dan ook prima. Er zijn 
al competitie wedstrijden gespeeld in September. Bij het koersballen werd in 
een uitwedstrijd Wieringerwerf verslagen. Bij het biljarten werd in een thuis 
wedstrijd Wieringerwerf met 17-15 verslagen. Al met al weer een goed begin 
en enthousiaste deelnemers. Dus kom naar de ANBO Kreileroord in het MFC 
“de Doorbraak”, blijf niet thuis zitten, maar doe wat, maak contact met uw 
medemens en geniet van een kopje koffie met elkaar of leg een kaartje, ga 
dammen of schaken of rummy cup spelen, of neem mensen mee en zet een 
competitie sjoelen op. Al deze dingen zijn mogelijk. Maar dan moet je wel de 
stap nemen om naar het MFC “de Doorbraak” te komen. Wij zien u graag 
verschijnen. 

 
 

G v.d. Velde 
 

 
 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO Nieuws 
 
Uitslag regiokoersbal Wieringerwerf-Kreileroord. 
 
Op vrijdag 19 september j.l. werden Dirkje, Minke, 
Gerrit, Jan, Co en Lenie door de koersballers van 
Wieringerwerf hartelijk ontvangen in hun nieuwe 
onderkomen De Cultuurschuur. Ook onze reserve 
Dieuw en schrijfster Nien waren aanwezig. Een paar 
van onze leden hadden zelfs de moeite genomen om 
als toeschouwer aanwezig te zijn. 
Allereerst wil ik de afdeling Wieirngerwerf complimenteren met hun nieuwe ruimte. Het ziet er 
schitterend uit. 
Gitta van Schagen maakte de nummers van de deelnemers bekend en toen konden de ballen gaan 
rollen. Wieringerwerf deed het heel goed en mijn gevoel was, dat zij ook zouden winnen.  
Na de pauze met koffie, thee en koek kwam Kreileroord op stoom en zakte Wieringerwerf wat in. 
Het is altijd weer wennen om te spelen op een andere mat, maar op een gegeven moment krijg je het 
toch in de vingers.  
Lenie behaalde in één worp de maximale score van 9 punten, maar wist het hierna niet verder te 
brengen dan 10 punten in totaal. Gerrit had de hoogste score met 12 punten, Minke en Dirkje 11 
punten, Co 9 punten en Jan 4 punten. In totaal behaalde Kreileroord dus 57 punten tegen 
Wieringerwerf 45 punten. Dit is voor ons een goeie start van het seizoen 2014-2015. 
Met een frisje en een hapje werd nog even gezellig nagepraat en gingen alle deelnemers, verliezer of 
winnaar, voldaan huiswaarts, want het was weer een sportieve en gezellige middag. 
        
 

Een koersbalster 
 

 

Op 1 Oktober 2014 (Woensdag) is het ouderendag.  

 

De gezamenlijke vertegenwoordigers van ANBO, KBO en PCOB hebben onder 
de vlag van het LSBO = Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen, de 
handen in een geslagen en weer een attractieve dag (1Okt) voor iedereen 
georganiseerd. U heeft alle activiteiten die er die dag in het gemeentehuis van 
Hollands Kroon in Anna Paulowna, kleine sluis, plaats vinden kunnen lezen in 
LTR Hollands Kroon. Diverse stands zijn aanwezig: b.v. uw kennis testen wat 
betreft nieuwe verkeersborden en regels, uw conditie testen via een circuit dat 
sport service heeft uitgezet of een rondleiding door het gemeentehuis en nog 
veel meer dingen. Gaat erheen, de koffie is gratis en ook het vervoer is gratis. 
Uw wordt 2x per dag gehaald uit Kreileroord op 8:30 uur en om 12:00 uur per 
touringcar en ook weer thuis gebracht. Opgave bij Willem Schippers 0227-
601667. Opstap en uitstap bij MFC “de Doorbraak”. 

 

De Anbo 

Afdeling Kreileroord 
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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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Servicepunten Hollands Kroon  
sluiten per 1 januari 2015  

 
Vanaf 1 januari 2015 sluit de gemeente Hollands Kroon de drie servicepunten in Hippolytushoef, 
Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf. De raad had in 2013 al ingestemd met sluiting onder de voor-
waarde dat de dienstverlening wel dichtbij de inwoners zou blijven. Dat is gelukt doordat de gemeen-
te is gestart met het thuisbezorgen van reisdocumenten, maar ook de uitbreiding van de digitale 
dienstverlening en huisbezoeken dragen hieraan bij. 
 
 
Steeds meer digitaal en huisbezoeken in Hollands Kroon 
 
Vanuit de visie op dienstverlening wordt al enige tijd toegewerkt naar het sluiten van de drie service-
punten. Kern daarvan is dat de gemeente zoveel mogelijk diensten digitaal aanbiedt en wanneer dat 
niet mogelijk is, producten en diensten bij inwoners thuisbezorgd worden. De achterliggende gedach-
te daarbij is dat de dienstverlening gemakkelijker en dichterbij wordt georganiseerd voor inwoners. 
Aan de uitwerking van de visie is het afgelopen jaar hard gewerkt. Zo kunnen steeds meer producten 
en diensten digitaal worden besteld en is dit (soms) ook goedkoper. Een uittreksel GBA is bijvoor-
beeld digitaal goedkoper dan wanneer deze in aan de gemeentebalie wordt besteld. Ook neemt het 
aantal huisbezoeken dat de gemeente aflegt toe. Een geboorteaangifte kan sinds 2013 aan huis en de 
gemeente brengt ook vaak huisbezoeken bij mensen met een Wmo voorziening. Zodoende hoeven er 
steeds minder inwoners naar de gemeentebalie te komen. Dit is ook te zien aan de bezoekersaantallen 
van de servicepunten die de afgelopen 2,5 jaar zijn gedaald. Nu er gestart is met het thuisbezorgen 
van reisdocumenten dalen deze aantallen steeds meer. Alle reden voor de Hollands Kroon om de slui-
ting van de servicepunten per 1 januari 2015 door te zetten. 
 
 
Thuisbezorgen reisdocumenten 
 
Door het thuisbezorgen van reisdocumenten hoeven inwoners alleen voor de aanvraag naar het ge-
meentehuis te komen. De bezorging wordt verzorgd door het bedrijf AMP Logistics en is voor inwo-
ners kosteloos. De documenten kunnen overdag, maar ook in de avonduren en op zaterdagochtend bij 
inwoners thuis of op de werkplek worden bezorgd. Naar verwachting zal de dienstverlening in de 
loop van 2015 kunnen worden uitgebreid met de thuisbezorging van de rijbewijz 
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Klaverjas- sen, eer-
ste drive seizoen 
2014- 2015. 
Afgelopen zaterdag-
avond zijn wij weer 
gestart met het kla-
verjassen. Er kwamen 
gelukkig zes koppels 
opdraven, waardoor 
wij geen 
“stilzitters” hadden. 
Een koppel was nieuw 
voor ons, niet geheel 
nieuw overi- gens,want 
er lopen lij- nen naar 
oud- bewo- ners van 
Kreileroord. Tijdens de 
bruiloft van Ruud van 
Eeken  en zijn Astrid 
werden de contacten 
gelegd en werd Mar-
griet van der Ploeg 
benaderd om ook eens 
te komen klaverjas-
sen in Krei- leroord. 
Dat deed ze dus gister-
avond samen met haar maat Gretha Bergman. Bovendien deden ze het helemaal niet verkeerd; zij sleepten de derde 
prijs uit het vuur en gingen er met een prachtig boodschappenmandje vandoor.” Hoe krijgt die Greta dat elke keer 
weer voor elkaar ?” vraag ik mij dan hardop af, echt, de boodschappenmandjes waren plaatjes om te zien! Bedankt! 

 Mike en Dick gingen deze avond strijken met de eer met het geweldige aantal punten van 
7351. Het koppel gaf de tegenstanders weinig illusies en ging voorvarend van start in deze 
competitie. Lenie en Co werden, ondanks twee nederlagen tegen Simone en Elina toch nog 
goed  tweede. Niemand die het begreep maar het was toch echt zo. Derde werden zoals geme-
moreerd Margriet en Gretha, die na een aarzelende start tegen de kampioenen van vorig jaar, 
Thea en Henk, langzaam op koers raakten en  6405 punten bij elkaar speelden. Simone en Eli-
na lieten hun “klauwtjes”alleen maar zien tegenover hun familie, maar daar bleef het dan ook 
bij. Thea en Henk konden in deze drive geen bobbel van het water blazen; kregen sowieso geen 
goede kaart en Henk zat, zo leek, voortdurend met zijn gedachten ergens anders! Marian en 
David sloten het rijtje en gingen er met het chocola vandoor. Het laatste potje hadden ze bijna 
1500 punten; dat was dan ook de enigste troost voor ze, want dat biedt perspectief voor de ko-
mende drive op zaterdag  18 oktober.  

 
 

De uitslag: Dick en Mike 7351 pt. 2. Co en Lenie 6646. 3. Margriet en Gretha 6405 4. Simone en Elina 6161 5. 
Thea en Henk 5173 en als laatste Marian en David met 5098. 
 

Zaterdag 18 oktober is dus weer de volgende drive. 
De speeldata voor de volgende drives zijn;  zaterdag 22 november, 20 december, 31 januari, 28 februari, 28 maart en 
de voor de afsluitende drive moet nog een datum geprikt worden. 
 

Henk van Bodegom. 
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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 

 



 

Pagina 23  

 

 

 

 

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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Persbericht  
Tuinbouwvereniging Kreileroord. 

 

Op de volkstuinen van Tuinbouwvereniging Kreileroord is het nu volop oogsttijd. 
De 20 leden waren de laatste tijd druk bezig met het rooien van hun aardappels en wortelen. 
De rode, witte, spits en Chinese kolen, alles groeide als kool. 
De Tuinbouwvereniging zit de laatste jaren weer aardig in de lift. Er zijn diverse nieuwe tuinen 
aangelegd om nieuwe leden de ruimte te bieden om hun producten te telen. 
Ook de gemiddelde leeftijd van de leden is de afgelopen jaren flink omlaag gegaan met diverse 
jonge nieuwe leden. Natuurlijk worden de nieuwe leden met raad en daad bijgestaan door de 
ervaren leden. Ook het al dan niet zelf gekweekte plantgoed verruild regelmatig van eigenaar en 
tuin. 
De ene heeft te veel prei gezaaid en de ander heeft te veel aardbeiplanten gekweekt, het wordt 
allemaal op de tuin opgelost. 
Lagere school Creilerwoud heeft sinds enkele jaren een schooltuin. Hier wordt door de scholie-
ren de eerste pogingen gedaan om hun eigen producten te kweken. 
Lijkt het u ook leuk om uw eigen boontjes te telen? 
Dat kan. 
U kunt u nu al opgeven om vanaf volgend voorjaar op uw eigen are volkstuin uw groente te 
kweken. 
Meer informatie kunt u krijgen bij: 
 
Voorzitter Gerard van der Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord tel: 663485 
Secretaris Gerard Miedema  Korenstraat 28 te Kreileroord tel: 06-11321175 
 
Of stuur een e-mail aan: tuinbouwverenigingkreileroord  
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In de vorige uitgave van de Dorpskrant stond niet dit orginele plaatje van de spokentoch. Maar daar ik het belangerijk vond dat dit ge-
publiceerd werd en ik geen origineel plaatje meer had, heb ik de vrijheid genomen om in het belang van de spoken tocht een zelf ge-

maakt exemplaar te plaatsen. Gelukkig is er nu weer een origineel! De redactie! 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 10 30-09-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 30-09-2014 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf    tel. 663534      henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek  Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502        info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout  Boeier   54 Wieringerwerf     tel. 602061        schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat   16 Kreileroord tel. 663228         djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4   Kreileroord tel. 724553        bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. Mevr. Citty Marsman a.i.  G. v. Gaalenstraat 25 Kreileroord tel. 663602               cittyvisser@gmail.com 

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

Trainers en coaches 
Trainer   1ste elftal dhr. J. Wiersma   G. v. Gaalenstraat    9 tel. 663233 
Trainer   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers C pupillen: dhr. P. v.d. Sleen  Landbouwstraat  17  tel. 06-31185550 
 dhr. M. van der Zee  Korenstraat  65 tel. 06-41552483 
Trainers E pupillen: dhr. M. Bijlstra  Landbouwstraat  22  tel. 502322 
 dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
Trainer   F pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat       25 dinsdag avond 
 Mevr. D. Keuken  Korenstraat                 65 donderdag avond 
 Mevr. I. Warmerdam   donderdag avond 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat    9 tel: 06-47384688 
  
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach Kreileroord 1 :     Dhr  J. Wiersma  Gijs van Galenstraat    9  tel: 0651299407 
Coach Kreileroord 2 ass dhr.  M. de Ridder Landbouwstraat         21  tel. 06-52876855 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches C pupillen mevr. A. van der Meer Landbouwstraat         17 tel. 06-51163439 
 Dhr. P. van der Sleen Landbouwstraat  tel. 06-31185550 
Coaches E pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat      25 tel. 06-55254052 
Coach F pupillen: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
   

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

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

Vacant tot de algemene ledenvergadering 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
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Algemene ledenvergadering. 
 
 
Graag nodigen wij alle leden uit op de algemene ledenvergadering van 
Sportvereniging Kreileroord. De ledenvergadering wordt gehouden op 
donderdag 30 oktober 2014 , aanvang ca. 21.00 uur, na afloop van de 
training in de Doorbraak te Kreileroord. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene 

ledenvergadering. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de penningmeester. 
5. Verslag van de kascommissie.  

De verslagen zullen 1 uur voor aanvang van de vergadering ter 
tafel worden gelegd. 

6. Vaststelling van de begroting. 
7. Vaststellen van de contributies. 
8. Verkiezing bestuursleden.  

Dennis Voorsluis heeft te kennen gegeven te stoppen als  
bestuurslid.  
Op verzoek van het bestuur wordt Citty Marsman voorgedragen 
om deze functie te willen overnemen.  
Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering   
melden.  

9. Verkiezing bestuursleden kascontrolecommissie. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 
 
 
 

Tot donderdag 30 oktober 2014 
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Kreileroord kon onvoldoende vuist maken tegen WSW. 
 
Hoewel de ploeg uit Wijdenes ten opzichte van vorig seizoen behoorlijk aan kwaliteit 
heeft ingeboet won het toch verdiend van Kreileroord. In de eerste helft waren de 
ploegen redelijk aan elkaar gewaagd, met de beste kansen voor WSW. Na 21 minu-
ten soleerde de beste voetballer van WSW Jan Caspers, dwars door de achterhoede 
van Kreileroord en speelde keeper Simon Slot beheerst uit. 0- 1. Een kleine vijf mi-
nuten later maakte Kreileroord bijna gelijk. Patrick Sleen gaf een knappe steekpass 
naar Kevin Linde, die alleen voor de keeper net niet wist te scoren. Na een half uur 
spelen kwam Kreileroord toch op gelijke hoogte doordat scheidsrechter Dorselaer, 
de leidsman deed het zonder meer goed deze wedstrijd, de bal terecht op de stip lag 
nadat Marco Keuken in het strafschopgebied ongelukkig tegen de grond werd ge-
werkt door linksback Juri Water van WSW. Patrick Sleen schoot de bal ternauwer-
nood tegen het net, omdat keeper Frank Bruin toch nog een hand tegen de bal wist 
te krijgen. 1 – 1. Er brak toen een leuke periode voor het publiek aan, want beide 
ploegen kregen dotten van kansen, maar of de keepers of het houtwerk stonden 
doelpunten in de weg. Na de rust was het opeens snel gedaan met Kreileroord. Een 
overtreding van Bart Scholten net buiten de zestien leidde het verlies in. De toege-
kende vrije schop werd door Jan Caspers onberispelijk in de kruising geschoten. 1 -
2 . Toen tien minuten later Tim van der Vaart aan de noodrem trok door linksbuiten 
Marco Wognum van WSW in het strafschopgebied te vloeren  kreeg ook WSW  van 
scheidsrechter Dorselaer terecht een penalty. Alex Entius schoot de bal laag en kei-
hard in de hoek en liet keeper Simon Slot kansloos. 1 – 3. Vijf minuten voor tijd 
moest Slot uitvallen vanwege een schouderblessure en viel de jonge Brain Boekel 
voor hem in. Hij wist Kreileroord door een paar knappe reddingen van een grotere 
nederlaag af te houden, maar ging vlak voor het eindsignaal toch nog opzichtig in de 
fout door een bal knullig tussen zijn benen te laten doorgaan. Sjon Groot van WSW 
was de gelukkige doelpuntenmaker. 1 -4. Volgende week speelt Kreileroord opnieuw 
thuis tegen het vorig seizoen gedegradeerde Wieringerwaard. 
 
 Het tweede behaalde afgelopen zondag haar eerste punt door 1 – 1 gelijk te spelen 
tegen het lastige Spartanen. Henk Hotting schreef in de tweede helft de gelijkmaker 
op zijn naam, nadat de Spartanen in de eerste helft op een voorsprong waren geko-
men. Kreileroord vocht zich goed terug in de wedstrijd en het gelijke spel was dan 
ook volkomen verdiend. Ook het tweede speelt aanstaande zondag thuis. Positieve 
aanmoedigingen zullen de spelers van het tweede zonder maar goed doen. Boven-
dien kunt u dan het nieuwe tenue bewonderen dat gesponsord is door Bronbemaling 
Barry Bruin en SNK cementvloeren van Rob Schokkenbroek. Waarvoor onze hartelij-
ke dank! 
 
Bekers en koffie! 
Eerst kwamen er zo’n kleine duizend stevige papieren koffiebekers aanwaaien en 
vandaag werden er twee grote vacuümpakken koffie bij afgeleverd. Sandra en Ray-
mond namens de club hartstikke bedankt voor dit gebaar. En wees gerust; het gaat 
opkomen! 
 
 

Henk van Bodegom. 
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Het tweede is door Bronbemaling Bruin (Barry Bruin) en SNK 
cementvloeren (Robert Schokkenbroek) weer in een nieuw te-
nue gestoken. Namens het tweede elftal en natuurlijk het be-
stuur, Barry Bruin en Robbert Schokkenbroek hartelijk be-
dankt. 
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Spontaan en enthousiast zijn deze vrijwilligsters van de club begonnen met het schilderen van de paaltjes rondom 
het hoofdveld. Gewapend met staalborstels, kwasten en wi e verf gaan ze de paaltjes ter lijf.  En het moet gezegd; 
het knapt er vreselijk van op en het verfrist de boel geweldig. Ook de dug- outs zullen door de werklust van  deze 

Staand van links naar rechts; Sandra, Melanie, Hester, Deborah en Iris.  
Zi end voor het bord Yneke .  
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Jisp – Kreileroord   3 – 0. 
 
Nederlaag Kreileroord draaglijk. 
 
Kreileroord liep ook in het derde duel van deze competitie tegen een ne-
derlaag. Jisp was de gehele wedstrijd  de beter voetballende ploeg, 
maar Kreileroord wist zich in de eerste helft wel voldoende kansen te 
creëren om op een beter resultaat te mogen hopen. Kreileroord bleef 
een uur lang goed overeind, maar toen na een snelle omschakeling Pe-
ter Andriessen de voorsprong van Jisp naar 2-0 schoot was het gebeurd 
met de Kreileroorders. Trainer Jan Wiersma startte zelf als spits aan de 
wedstrijd. Waarschijnlijk had hij de smaak te pakken na zijn invalbeurt 
van vorige week, maar  ook een gebrek aan spelers door blessures en 
schorsingen gaven hem  het laatste duwtje. En het moet gezegd; het 
ging hem niet verkeerd af. Al na tien minuten kreeg hij zijn eerste kans, 
maar het ontbrak hem aan precisie want hij schoot de bal rakelings 
langs de paal. Vijf minuten later lag hij de bal panklaar voor Kevin Lin-
de, de paal behoedde Jisp echter voor een achterstand. Jisp was ook al 
een paar keer gevaarlijk geweest voor het doel van keeper Simon Slot 
van Kreileroord en na een half uur voetballen schoot Sander Smit wel 
raak voor Jisp. 1 -0. Kreileroord kreeg even later de kans op de gelijk-
maker, maar Kevin Linde schoot keihard op de lat. Vlak voor rust be-
zorgde de gedrevenheid van trainer Jan Wiersma de ploeg uit Krei-
leroord haar eerste gele kaart door te hard inlopen op de jonge keeper 
Sven Meijn van Jisp.  
 
Na de thee was Kreileroord het eerste kwartier sterker. Een vrije trap, 
zo’n twintig meter van doel werd door Kevin Linde tegen de paal ge-
schoten en even later schoot Jan Wiersma alleen voor doel de bal recht 
in de handen van de keeper. De gelijkmaker hing in de lucht, maar het 
pakte anders uit voor de ploeg uit Kreileroord. Want, zoals gememo-
reerd, schoot Andriessen  in de zestigste minuut de ploeg naar 2- 0 en 
toen enkele minuten later Wouter Beihaart de 3- 0 liet aantekenen was 
de wedstrijd gespeeld. Volgende week speelt Kreileroord thuis tegen 
WSW. 
 

 
Henk van Bodegom. 
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Zondag 14 september 2014. Het seizoen is nog 
maar net begonnen. Sammie is pupil van de week 
bij het eerste, waar normaal zijn broer speler is. 
Deze speelt helaas vandaag niet mee, hij heeft zijn 
sleutelbeen gebroken ( beterschap hiermee ). Sam-
mie is na enkele jaren weg t zijn geweest bij Krei-
leroord weer terug, en we zijn er blij met hem bij 
ons C team.Dan bij het eerste pupil van de week 
zijn. Het is wat. Op tijd ( 1 uur ) aanwezig zijn en 
alles samen metde mannen van het eerste doen. En 
met het stralende zonnetje was het al snel zweten 
geblazen bij het inspelen. Maar Sammie deed mee 
alsof hij er elke week stond, en alles met een grote 
glimlach . Toen op naar de middenstip. Daar kreeg 
hij zijn oorkonden en werden de foto’s gemaakt. De 
aftrap en op naar het doel. Het ging zo snel dat de 
fotograaf alleen een foto van achter kon maken tij-
dens het schot. Maar hij was raak, en hij staat er 
evengoed prachtig 
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Pupil van de week bij Kreileroord 2, 
Een mooie zondag ochtend, was het 
voor Glenn Rebel. Hij was de eerste pu-
pil van de week van het seizoen. Hij ver-
telde mij dat hij het er spannend vind en 
er bijna niet van kon slapen. hij vond het 
geweldig en genoot met volle teugen. 
samen met de mannen van het 2e en 
zijn enthousiasten vader, die inmiddels 
een wedstrijd heeft mee gevoetbald bij 
het 2e, liep hij lekker warm en heeft hij 
op doel geschoten. samen met de coach 
(Marco de Ridder) nam hij de aftrap en 
ging netjes met de bal aan de voet rich-
ting het doel van de tegen partij, helaas 
ging de bal naast het net, maar na de 
tweede poging zat ie mooi in het doel. 

Glenn Rebel 
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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.  

 
 


