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

.  
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De School is weer begonnen met een nieuwe indeling en 

het is weer tijd voor een nieuwe Dorpskrant 
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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, 
 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
 

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. 

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

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur 

Ziekte 
Weet u of iemand in het ziekenhuis, een inrichting, of langdurig ziek 
thuis verblijft? Geef dat dan even door aan mevr. Vlietstra,  
Gijs van Gaalenstraat 11 of telefonisch. Zij kan er namelijk zorg 
voor dragen dat deze zieke mensen niet vergeten worden. 

0227-663248  

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 

ANBO ANBO afd. Kreileroord voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid 
worden? Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 0227-663365 

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 
Eerste rit tot Anna Paulowna 
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:  06.53 u 
Laatste rit: 17.36 u 
    
 
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 17.56 u 

CONNEXXION  
lijn 653 

 KREILEROORD  naar Schagen (via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 
Van maandag tot en met vrijdag.  

Niet  op feestdagen en schoolvakanties 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

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. (± 18:45) 
Op de hoek van de 
straten klaar zetten  

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

29 september 
27 oktober 
24 november 
22 december 2015 
 

 
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 overlast van maden en stankoverlast.  

03 september 
17 september 
01 oktober 
15 oktober 
29 oktober 

Algemene informatie 2015  

Update: 17-05-2015 
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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 € 10,00 per jaar. Wordt lid en 
steun hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

 
 

Geachte Dorpsraadleden,  
van de Secretaris 

 
De Dorpsraad Kreileroord is trots dat hun wens is vervult. 

 
Samen met het Creilerwoud en Gemeente en Dorpsraad Kreileroord. 
Zijn de taallessen voor migranten en laaggeletterde is een feit. 
 
Op 14 september zijn we van start gegaan met het inschrijven en intake gesprekken/toetsen. 
Vanaf 22 september gaan de lessen starten dinsdags om 19:00 uur in het Creilerwoud en de 
Dorpsraad ruimte. De komende 15 weken zullen we studerende mannen en vrouwen aantreffen 
in beide ruimtes. 
 

Wij zijn nog opzoek naar maatjes voor onze studenten. Voor info en/of aanmelden via 
secretaris@dorpsraadkreileroord.nl of telefoon:0227-820022. 

 
Update: de lessen zijn gestart ! 
 
 

Secretaris Dorpsraad 
Enny van der Kruit    
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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. J. Kroegman Bollenstraat 29 tel. 0227-663277 joke.kroegman@ziggo.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Redactie : Dhr. R. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & Gerard Prevo  
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  

zondag 1 november 2015/18.00 uur 
 

        (hardcopy zondag 1 november 2015 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. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1     820022 
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 secretaris       pagina   3 
 Wijkteam Kreileroord      pagina   8 
 Buurtbus lijn 416/lijn 653      pagina    9 
 ANBO          pagina   10 
 Sinterklaas 2015         pagina  12 
 Over uw gemeente       Pagina  18 
 Kreileroord door de jaren heen    Pagina 19 
 Grasmaaier         pagina  24 

 
 
 
 

De Redactie 
 

Op sommige 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. 

 
 

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 
 

 
 
 
 
 

Grote vraag naar huurwoningen in Kreileroord? 
 
 
Er zijn nog maar een paar huurwoningen over in Kreileroord. Moeten 
deze woningen blijven? In het verleden was er vanuit de inwoners van 
Kreileroord veel vraag naar huurwoningen in Kreileroord. Helaas 
verdwenen er steeds meer huurwoningen. Bij de laatste vrijgekomen 
huurwoning in Kreileroord hebben maar 2  mensen uit Kreileroord 
gereageerd op deze woning. Je zou je kunnen afvragen of de vraag om  
huurwoningen, vanuit de inwoners van Kreileroord, nog wel bestaat. 
 

De redactie 
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Woonzorggroep Samen introduceert Samenpas 

 Schagen, maandag 28 september 2015 

Woonzorggroep Samen introduceert de Samenpas. Via een lidmaatschap op de Samenpas 
krijgt men korting op diverse services en diensten die Samen biedt én korting bij diverse onder-
nemers uit de regio. 

De Samenpas is voor het hele gezin woonachtig op hetzelfde adres. Tegen betaling van de jaarlijkse 
bijdrage van €12,50 ontvangt men de Samenpas. Inmiddels zijn er al heel wat ondernemers in de re-
gio die zich hebben aangesloten bij de Samenpas. Zij bieden pashouders aantrekkelijke kortingen op 
producten en diensten die zij leveren. Het actuele overzicht is te vinden op de website 
www.samenpas.nl. 

Lidmaatschap 

Bij lidmaatschap ontvangt de pashouder een overzicht waarop de producten en diensten benoemd 
staan, waarvoor de pas gebruikt kan worden. Tweemaal per jaar verspreidt Woonzorggroep Samen in 
samenwerking met Holland Media Combinatie een promotiekrant om pashouders te informeren over 
nieuwe aanbiedingen en ontwikkelingen in de zorg. De eerste krant komt op 30 september aanstaande 
uit. 

Wie zich nu aanmeldt voor 2016, krijgt de Samenpas de laatste maanden van 2015 gratis. Bovendien 
profiteert men dan alvast van de aantrekkelijke kortingen die de pas biedt. Aanmelden kan via de 
website www.samenpas.nl of door te bellen naar 0224-211136. 

Over Woonzorggroep Samen 

Woonzorggroep Samen is dé partner bij het ouder worden in de gemeenten Schagen en Hollands 
Kroon. In en vanuit twintig locaties levert Samen zorg, welzijnsdiensten en behandeling, ook bij 
mensen thuis. Onze thuiszorgteams zijn klein en lokaal georiënteerd, waardoor cliënten de zorg zo-
veel mogelijk van dezelfde mensen krijgen. Voor behandeling kunnen mensen terecht bij Revalidatie- 
& Behandelcentrum Samen, dat gevestigd is in Magnushof in Schagen. Samen met de cliënt kijken 
we naar wat er nodig is en waar naasten kunnen bijspringen. Zo helpen we ouderen hun kwaliteit van 
leven zoveel mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren. Kijk voor meer informatie op 
www.woonzorggroepsamen.nl. 
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JeeCee ‘76 

Op 31 oktober willen wij weer pompoenen uit gaan hollen .Tenminste bij genoeg opgave �. 
 
Tijd : 14:00 tot 15:30 
Kosten : per kind € 2,50 
Waar: Jeeceeruimte in de Doorbraak 
 
Opgave VOOR 20 oktober via de mail jeecee76@hotmail.com of via Facebook  

Lieve inwoners,  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van een overheerlijke eenmalige actie. 
 
Bestel bij ons de lekkerste appelflappen, mini-cupcakes en mon chou taarten! 
 

10 appelflappen € 2,-                                         
3 versierde mini-cupcakes € 0,75               
3 mini-cupcakes om zelf te versieren € 0,50 
1 mon chou taart € 5,-       smaken slagroom of kwark 
½ mon chou taart € 3,- 
Totaal pakket: 25 appelflappen,6 mini-cupcakes en 1 monchou taart voor slechts €10,- 

 
Bestelt u voor donderdag 22 oktober, dan brengen wij het vers voor u op vrijdag 23 of zaterdag 24 oktober. Wij brengen de 
bestelling bij u langs, op afspraak. 
SMS of bel uw bestelling door naar 06 18 42 94 00 
 
Sophie en Charlotte Nielen  
Korenstraat 61 

Advertentie 
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Het Wijkteam voor Kreileroord  
wie zijn dat? Wat doen ze? 

 Beste heer, mevrouw, 

 
Geregeld komen wij, de wijkteamconsulenten van Hollands Kroon, in Kreileroord. Toch zijn er veel mensen die nog niet we-
ten wat het wijkteam doet. 

Dus wie zijn we, en wat doen we? En vooral: wat kunnen we voor u betekenen? 

 Een paar voorbeelden 

 Ook nu u ouder wordt, wilt u graag thuis blijven wonen. Maar dat kan alleen met persoonlijke begeleiding 

 U bent in financiële moeilijkheden geraakt en weet niet hoe u daar weer uit komt? Wat nu? 

 U heeft problemen met de opvoeding van de kind(eren). Wat is er mogelijk? 

 U voelt zich eenzaam en wil graag fijne contacten opbouwen. 

 En hoe vraagt iemand een bijstandsuitkering aan? 

  

U kon al langer bij uw gemeente terecht voor hulpvragen op het gebied van werk & inkomen, onderwijs en zorg.  
Wat er sinds 1 januari 2015 bij is gekomen zijn de jeugdhulp, begeleiding en dagbesteding van mensen met een indicatie voor 
langdurige zorg en de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het wijkteam is er dus voor de 
uitvoering van de WMO, Schuldhulpverlening, Sociale activering, de Jeugdwet en Leerlingvervoer.  
 

Uitgangspunt van het wijkteam is eigen kracht. Tijdens een bezoek bij u thuis, bespreken we allereerst wat uw vraag is. Waar 
wilt u bij geholpen worden? Wat kunt u zelf doen, wat kan uw omgeving voor u betekenen, en wat is er nodig aan professio-
nele hulp? Omdat we in een tijd leven waarin er veel bezuinigd moet worden, zijn uw netwerk en vrijwilligers van groot be-
lang. Toch blijft er nog veel over waarin het wijkteam kan bijdragen. 

Als u vragen heeft, is het handig om op de website www.wijkteam-hollandskroon.nl of www.hulpwijzernoordkop.nl te kijken. 
Veel antwoorden zijn hier te vinden. 

U kunt daar ook een contactformulier invullen met uw vraag. Daarna nemen wij dan contact met u op. 

Als u geen computer heeft, kunt u ons bellen op tel. 088-321 5000. Uw vraag wordt genoteerd, en een consulent neemt daarna 
contact met u op. 

 Tot slot wil ik u nog laten weten dat er grote veranderingen hebben plaatsgevonden op sociaal domein, maar als consulent 
gaan we van mens tot mens met u in gesprek. 

Samen kunnen we kijken wat er voor u nodig is. 

 Als u vragen heeft, groot of klein, schroomt u niet om met ons contact op te nemen! 

 Wellicht tot ziens! 

 Wijkteam Oost 

Anneke Reus, David Bruul, Maureen Hughes, Meike van’t Sant, Tanja Groeneveld en Sandra Nan 

Hulpwijzer wijkteam 
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ANBO Nieuws 
 
Vrijdag 25 september was het weer zover. De 
regio biljart competitie ging van start. 
De 55+’ers van de ANBO uit Kreileroord 
ontvingen als eerste tegenstander 
Wieringerwerf. De Wieringerwervers melden 
zich als om 13.00 uur. Zij werden ontvangen 
met een heerlijk bakje koffie. 
Tegen 13.30 nam Piet Raven het woord, als 
competitie leider van Kreileroord en vertelde de spelers, wie tegen wie ging spelen in 
de 1ste ronde.We speelden op twee biljarts vanwege de tijd. Het ging Kreileroord 
goed af want de eerste helft werd het een 11-5 voorsprong afgerond in het voordeel 
van Kreileroord. 
Na een koffie en een drankje, geserveerd door en Lenie en Diet, gingen we weer van 
start. Kreileroord moest Marjan en Janny missen en werden door John van Eeken 
en Maarten Smit goed vervangen.  
Maarten won zelfs allebei zijn partijen en John won er een. Nog hartelijk dank 
mannen! 
Kreileroord bouwde geleidelijk aan, aan een grotere voorsprong en toen Piet na 
afloop de eindstand bekend maakte, was dit voor ons een ongekende weelde, 21-11 
voor Kreileroord. 
Ga zo door mannen! Tot de volgende ontmoeting. 
 

G v.d. Velde 
 
 
 
 
De ANBO Kreileroord ziet graag nieuwe leden komen naar de soos. 
Lidmaatschap € 40,- op jaarbasis. Betaling in 4 termijnen. Lidmaatschap partner € 38,50 
op jaarbasis. Ook te betalen in 4 termijnen. 
Kom naar het MFC en laat je informeren wat je voordelen kunnen zijn, maar ook kan je 
je een middag lekker ontspannen. Wij ontvangen U met een lekker bakje koffie of thee en 
U kunt kennismaken de de ANBO Kreileroord en haar leden. 
 

Doen Hoor 
 

De Voorzitter 
ANBO Kreileroord 

Gerard v.d. Velde 

Afdeling Kreileroord 
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Sinterklaasfeest 2015 
 
Sinterklaas en zijn pieten komen ook dit jaar weer naar Kreileroord. 
 
Sinterklaas wilt voor ieder kind die bij de intocht aanwezig is  een cadeautje mee-
brengen daarom moeten de kinderen  zich VOOR 15 okt. opgeven d.m.v. het on-
derstaande strookje 
 
Kosten zullen hiervoor voor iedereen € 2,00 zijn . 
 
Het geld met opgavestrookje graag inleveren in een envelop op 1 van onderstaan-
de 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 15okt samen met € 2,00 pp. 
 
Naam kind(eren) en leeftijd: 
 
Adres: 
 
Inleveradressen: Netty   Korenstraat 15 
 
                           Ebrina   Bollenstraat 14 
 
                           Klaziena  Landbouwstraat 19                                     
 

JeeCee 
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 Het Creilerwoud 
De Wereldwinkel wordt verbouwd en verplaats!. Zodra de openingsdatum bekend is 
wordt dit uiteraard breed bekend gesteld! 
 
Openingstijden: Elke school dag van: 09.30 - 14.30 uur 
        
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  
Dromenvangers, Spaar olifanten en geluk poppetjes 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 

/// P E R S B E R I C H T /// 
 
Collecteweek Brandwonden Stichting: 11 t/m 17 oktober 
Geef om een littekenvrije toekomst 
 
Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van 
11 tot en met 17 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u 
nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt 
geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.  
 
In de week van 11 tot en met 17 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te 
kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen –  zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brand-
wondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens 
zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedub-
bel moet bewijzen.  
 
Tegenslagen overwinnen 
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt, Sharon en Veronica hebben na hun ongeluk ieder op hun eigen manier steun aan de Brandwon-
den Stichting gehad. Er zijn diverse projecten die mensen met brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun leven. Psycho-
sociale hulp, cursussen waarin je om leert gaan met je littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwasse-
nen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom hoopt de Brandwonden Stichting in de collecteweek op Nederlands 
steun te mogen rekenen.  
 
Over de Brandwonden Stichting  
Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen tal-
loze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij 
bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd 
tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in 
om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de 
organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.   
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

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

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

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

 

 

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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Kijk ook eens op de Facebook pagina van uw gemeente. Hier staat ook heel veel informatie. 

Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  

Nieuws 
 
 Bijeenkomsten accommodatiebeleid (09-10-2015)  
 
 Meld je aan voor de Henk Aalderink Prijs (09-10-2015)  

Uitnodiging aan alle inwoners, verenigingen en stichtingen in de gemeente Hollands Kroon om zich aan te melden voor de 
Henk Aalderink prijs.  
 

 Hollands Kroon is een van de 11 gemeenten van de P10. De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeen-
ten. 
   

 Nieuwe website voor hulpvragers en -gevers (08-10-2015) 
Vanaf 10 oktober ontmoeten vraag en aanbod van vrijwillige hulp en zorg elkaar op een digitale marktplaats.  
 

 Uitvoering accommodatiebeleid krijgt vorm (06-10-2015) 
  

 Groei naar eigen verantwoordelijkheid binnen de grenzen van Hollands Kroon  
 

 Het college legt binnenkort de uitvoeringsvoorstellen van het accommodatiebeleid voor aan de gemeenteraad.  
 

 Zieke iepen verwijderd (05-10-2015)  
Honderden zieke iepen moeten worden verwijderd in Hollands Kroon.  
 

 Hollands Kroon zoekt Nieuwe Helden!  
 

 Gemeente doet mee aan de landelijke civic crowdfunding pilot van 1%Club   
Gemeente Hollands Kroon gaat met 1%Club op zoek naar De Nieuwe Helden van Hollands Kroon.  
 

 Sportweek in herfstvakantie (02-10-2015)  
Jongerenwerk Hollands Kroon en Sportservice Schagen organiseren in de herfstvakantie (19 – 23 oktober) organiseren de 
Sportweek 2015. Er zijn maar liefst zes verschillende sportactiviteiten waar jongeren aan mee kunnen doen.  
 

 Bladkorven op 40 locaties in Hollands Kroon (01-10-2015)  
In oktober plaatsen wij op bijna veertig locaties bladkorven. In de bladkorven kunt u bladeren kwijt, zowel bladeren uit de 
tuin als overtollig blad uit de openbare ruimte.  
 

 Lasten stijgen niet of nauwelijks voor inwoners Hollands Kroon in 2016 (30-09-2015)  
De meerjarenbegroting 2016-2019 is in concept klaar. De gemeenteraad behandelt de begroting op 29 oktober. Door het pro-
actieve bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren is de begroting sluitend. Er is zelfs ruimte voor een aantal nieuwe wensen 
zonder dat dit effect heeft op de lasten van onze inwoners.  
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Kreileroord door de  Jaren heen 
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Kreileroord door de  Jaren heen 
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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,  
belastingaangiftes 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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 11 13-10-2015 



 

Pagina 25  

sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 11-11-2014 

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  Gijs van Gaalenstraat  9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. mevr. Citty Marsman  .  Gijs van Gaalenstraat 25Kreileroord 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   Gijs van 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: mevr. C. Marsman  Gijs van Gaalenstraat  25 dinsdag 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 
Coach E pupillen: dhr. M. Marsman  Gijs van 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: dhr. 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 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

 

Instructie Verantwoord Alcohol gebruik. 
De meeste vrijwilligers hebben hun certificaat behaald voor verantwoord alcohol gebruik 
behaald. Het certificaat is verplicht voor alle vrijwilligers die alcohol schenken sinds februari 
2012. De certificaten liggen in de rode map onder de bar en zullen op een gezamenlijke lijst 
vermeld worden. Die lijst komt achter de bar te hangen. Alle vrijwilligers die hun certificaat 
behaald hebben; gefeliciteerd! namens het bestuur. 
Heb jij ook zin om het certificaat te halen, dan kan dat vrij eenvoudig. Je kunt je via de site 
van NOC/NSF aanmelden. Je gaat dan naar Instructie Verantwoord Alcoholgebruik en de 
rest volgt vanzelf. 
Zijn er vragen, dan kun je mij altijd bellen. 

Henk van Bodegom. 

Biljarten. 
De kop is eraf wen bovendien is de stamtafel weer compleet. Onze senior Bert Hanff is weer 
aangeschoven en gelukkig maar, want sommige van ons kunnen qua biljarten zijn aanwijzin-
gen goed gebruiken. Hij speelt trouwens zelf, ondanks zijn maandenlange afwezigheid hele-
maal niet verkeerd en de meeste spelers hebben dan ook een zware kluif aan hem. Wij zullen 
hem 14 dagen moeten missen, want hij is met vrouwlief, afgelopen zaterdag naar Gran Ca-
naria vertrokken om weer even geestelijk bij te tanken. Voor de tweede keer overigens dit 
jaar. Er is trouwens nog geen peil te trekken wie er dit seizoen met de leverworst vandoor 
gaat. Gerrie Edens, Martin Rebel , Ruud van Eeken en Henk van Bodegom doen het op dit 
moment niet verkeerd, maar meestal gaat het gezegde op; hardlopers zijn doodlopers. Wie 
wel een slechte start kennen zijn Pascal Edens, Jaap Plagmeier en in mindere mate Michel 
Hanff. Pascal kan zijn draai nog niet vinden, ook vanwege zijn avondwerk bij de Formido en 
dat komt zijn concentratie niet ten goede. Jaap Plagmeier is helemaal van slag of van stoot, 
want hij kon in de laatste veertien dagen geen partij winnend afsluiten. Afgelopen vrijdag-
avond was hij wel dicht bij een remise tegen Gerrie Edens, maar in de na beurt ging het toch 
nog mis met Jaap. Sinds Michel, na wat rekenwerk 70 caramboles in twintig beurten moet 
maken, ondergetekende doet het hem niet na trouwens, won hij slechts 1 partij en wel van de 
schrijver van dit stukje. Nee, gezelligheid is op dit moment aan de stamtafel het belangrijk-
ste wapenfeit. Over drie weken zal er wel wat meer helderheid in de prestaties van de biljar-
ters te zien zijn en dan is het ook iets makkelijker om aan te geven wie een goede gooi doet 
naar de leverworst aan het eind van het seizoen.  
 

Henk van Bodegom 
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Feestvreugde voor Kreileroord van korte duur. 
 
 
Kreileroord begon voortvarend aan deze wedstrijd. 
Binnen vijf minuten lag de eerste goal voor Kreileroord 
van dit seizoen al achter doelman Jack Vledder. Een 
knappe pass van Duncan van der Graaf werd door Tim 
de Boer keurig langs de uitlopende Vledder in de hoek 
geschoten 1-0. Kreileroord kon niet lang genieten van 
deze voorsprong, want geen drie minuten greep keeper 
Brain Boekel veel te fors in op de doorgebroken Milano 
den Turk binnen het zestien meter gebied. Scheidsrechter Norbruis lag de bal 
terecht op de stip en Eric Huijbers schoot in de uiterste hoek de gelijkmaker 
binnen. 1-1 Overigens mocht de doelman van Kreileroord van geluk spreken dat 
de jonge scheidsrechter zijn actie niet met een kaart bestrafte. Kaagvogels ging 
hierna wat doelgerichter spelen en dat betaalde zich al vrij vlot uit. Floyd Groet 
speelde zich knap vrij bij het strafschopgebied en schoot met links tussen de 
benen door van verdediger Andries de Fouw onhoudbaar in rechterhoek. 1- 2. 
Tien minuten later maakte dezelfde Floyd Groet dankbaar gebruik van een 
verdedigingsfout van Nick Muller en schoot Kaagvogels naar 3-1. De 
Kreileroorders gaven zich desondanks nog niet gewonnen en gingen op zoek 
naar de aansluittreffer. Eerst was het de jonge Sjonnie Split die na een goede 
pass van rechtsback Roeland Blok alleen voor doelman Jack Vledder kwam te 
staan en net naast schoot en vlak voor rust kreeg spits Patrick Sleen een 
uitgelezen mogelijkheid om de 2-3 op het bord te schieten, maar hij schoot hoog 
over. Vijf minuten na rust lag scheidsrechter Norbruis onverwachts de bal 
opnieuw op de stip van Kreileroord. Een duel om de bal tussen Kreileroorder 
Marco Keuken en Milano den Turk in het zestien meter gebied bestrafte hij 
daarmee veel te zwaar. Eric Huijbers schoot het cadeautje nu onhoudbaar in de 
andere hoek van keeper Brain Boekel ( 1-4 )en schoot daarmee de wedstrijd op 
slot. De mooiste goal van de wedstrijd werd voor de laatste minuten bewaard. 
Een prachtig lobje van Milano den Turk ging prachtig in de uiterste hoek over 
de uitlopende keeper Brain Boekel van Kreileroord heen. Volgende week moet 
Kreileroord op bezoek naar AGSV in Aarswoud. 
 
AGSV – Kreileroord   11-0. 
 
De uitslag zegt genoeg en was de slechtste sinds wij weer meedoen in de 
standaardafdeling. Van nu af aan kan het alleen maar beter en hopelijk gaat dat 
ook gebeuren. 
 

Henk van Bodegom. 
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Klaverjassen. 
Op zaterdag 26 september zijn wij weer gestart met het nieuwe seizoen. Helaas was 
de opkomst niet geweldig. Er waren maar 4 koppels. Toch was het weer ouderwets 
gezellig en Gonnie had alles keurig geregeld. Wij speelden voor het eerst drie spelle-
tjes en dat gaf de nodige rust. Dit gaan wij voor dit seizoen vasthouden, maar ook het 
spelen met vaste maat. 
Marianne Scholten en David Clerc speelden deze avond de sterren van de hemel, na-
tuurlijk ook geholpen door een goede kaart. Jannie en Foeke van Wanrooij werden 
verpletterd door het koppel uit Wieringerwerf. In dit spelletje graaiden Marianne en 
David 2197 punten bij elkaar; Jannie en Foeke bleven steken op 954 punten. Thea en 
Henk en Lenie en Co kwamen er ook niet ongeschonden vanaf. Leuk voor het koppel 
dat vorig seizoen niet goed uit de verf kwam. 
De uitslagen: 

Marianne en David   5770 
Lenie en Co                4629 
Thea en Henk             4059 
Jannie en Foeke        3623.         

De volgende drive spelen wij op zaterdag 31 oktober. Hopelijk met wat meer deelne-
mers. 

Henk van Bodegom.                                                                                                            

Klaverjassen seizoen 2015-2016. 
 

Wij stellen voor om dit seizoen 8 drives te spelen. Wij spelen dus voornamelijk op de laatste zater-
dag van de maand. In overleg met Gonnie Klein hebben we alvast wat data vastgelegd voor het ko-
mende seizoen. In onderling overleg kunnen we misschien daar nog wat aan veranderen, maar in 
grote lijnen houden we aan onderstaande data vast. Grote verandering in het komende seizoen is dat 
wij op ’n avond drie spelletjes gaan spelen ,zodat er een wat langere pauze is tussen de spelletjes en 
wij gaan met losse maat spelen. Op 19 december spelen we de Kerstdrive  met vaste koppels. 
De eerste speeldatum is zaterdag 26 september.  
Overzicht data klaverjassen: 
Zaterdag 26 september, zaterdag 31 oktober, zaterdag 28 november, zaterdag 19 december,  zaterdag 
30 januari, zaterdag 27 februari, zaterdag 26 maart, en zaterdag 23 april. Noteer dus deze data alvast 
in jouw agenda, opdat je op deze manier zeker weet dat je geen gezellige zaterdagavonden mis 
loopt! 
Degene die geen Dorpskrant of Grasmaaier ontvangen zullen gemaild worden. 
Dus tot ziens op zaterdag 26 september. We beginnen om 20.00 uur in de Doorbraak. De koffie staat 
zoals gewoonlijk weer voor u klaar. 

De organisatie.  
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U vindt ons op: 
 
Havenweg 6 
1771 RW Wieringerwerf 
  
Tel:               0227-602543  
b.g.g.                  0227-663490 
 
E-mail    info@garagevanwanrooy.nl  
Internet: www.garagevanwanrooy.nl 
 

Garage van Wanrooy uw adres voor o.a.: 
 

 Airco service 
 APK (Algemene Periodieke Keuring)  
 Balanceren en uitlijnen 
 Inbouw van elektronica 
 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 Onderdelen en accessoires voor alle automerken  
 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
 Periodiek onderhoud en reparaties 
 Ruitvervanging en raparaties  
 Winterbanden 

 
Bij een grote beurt krijgt u bij ons gratis een APK keuring. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als uw auto klaar is, dan kunnen wij uw auto ook wassen, poetsen en in de 
wax zetten, tegen een kleine (meer) prijs! 
 

Dorpskrant Kreileroord 
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Advertentie 



 

Pagina 34  


