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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
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De herfst met nevel doortrokken,  
toont een winter met sneeuwvlokken.  
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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. 

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.  

Houd de site van HVC 
in de gaten en de 
facebook pagina van 
de dorpsraad voor 
meer info 

Algemene informatie 2015  

Update: 02-11-2015 
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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 
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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 22 november 2015/18.00 uur 
 

        (hardcopy zondag 22 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 720118 
Korenstraat bij mevr. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1      720118 
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 
 

 
 
 
 

Wereldwinkel ‘t Creilerwoud: 
 
De Wereldwinkel heeft dit jaar een nieuwe samenstelling: 
 
Directeur: Petra, Waarnemend directeur: Dineke 
Financiën:  Collen, Bestellingen: Igor 
PR: Luna, Schoonmaken: Natan en Femke 
Internet: Justin, Knutselen: Jose 
Koffie en thee: Hennie en Rosina 
 
Gr Erica 
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JeeCee ‘76 
Op zaterdag 31-10 hebben we weer pompoenen uitgehold en er mooie figuren 

ingemaakt . Iedereen ging met een mooie pompoen naar huis .  
 

Volgende activiteit zal het lampionnen keuren zijn , hier zal nog verdere info 
over volgen.  
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ANBO Nieuws 
 

Biljarten, 
Half jaarlijks terug komend gebeuren in het M.F.C, de 
Doorbraak” 
Is het biljart-avondje, waarbij de spelers van de ANBO 
het opnemen tegen de biljart spelers van, de Doorbraak” 
Na veel uitstel werd toch besloten om op 24 oktober de 
achterstallige wedstrijd te spelen. Dit gebeurde in de 
ANBO ruimte. Nadat bijna iedereen er was, werd de 
avond geopend door G van der Velde omdat P Raven nog 
op zijn vakantie adres verbleef. Ook moest Marjan van Der Velde wegens omstandigheden afzeggen. 
Gelukkig hadden we Maarten Smit nog. Hij ging pas 30 oktober terug naar Indonesië. Dus kon de 
ANBO aantreden met 6 biljarters en mfc “de Doorbraak” met 8 , omdat Jaap Plagmeyer verhuist was. 
Daardoor moesten Co en Wietse elk 2 wedstrijden spelen. Zij stemde mee in. Het liep voor de mannen 
van de ANBO als een tierelier, Hoewel de wedstrijd G van der Velde – Michel Hanff iets aparts was. 
Michel moest er 70 maken en Gerard 15. Wat een klasse-verschil he’. Na de  acquit –stoot gemist werd 
door Gerard, begon Michel z’n demonstratie-biljarten ten toon te spreiden. Hij maakte series van 10,12 
en 15 caramboles. Gerard kon dar Wening tegenover stellen en aan het einde had hij er 14, dus nog 1 
carambole. Michel was aan stoot en maakte er een stuk of 8 en stond op 69 caramboles. Nog 1 punt, dus 
nog één stoot en de partij was binnen. Doch, helaas, bij de laatste stoot een ketser, Weg winst, weg, 
partij. Zo kan het in extreme gevallen weleens gaat! Uiteindelijk wonnen de ANBO-biljarters met 7 
gewonnen en 1 verloren partij. Lenie Cardol zorgde voor de catering, wat haar prima af ging. Lenie nog 
hartelijke dank. Ook Greta Keuken heel hartelijk bedankt voor het bakken van de hapjes! Het was weer 
een heel gezellige, maar vooral een sportieve avond. De beker bleef dus in de ANBO-ruimte. Eis en 
weder-dienende wordt de revanche nog op 30 november 2015 gespeeld. tot ziens                    

 
Vrijdag 30 oktober moesten de biljarters van de ANBO Kreileroord naar Middenmeer. 
Kreileroord miste 2 spelers nl Piet Raven, op vakantie in Turkije en Marjan van de Velde 
wegens ziekte. Maarten Smit kon helaas ook niet meedoen, hij vertrok die dag met zijn 
vrouw Lina, terug naar Indonesië.  Dan samen met de wedstrijdleider, Jan Scheijen uit 
Middenmeer naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk resulteerde de oplossing in het 
volgende: Kreileroord mocht met 4 van de 4 spelers elk een wedstrijd meer spelen, dus 3 
wedstrijden. En speelden 2 spelers van Kreileroord 2 wedstrijden.  
Evert Brom speelde tegen R Willemse, J Noorbeek en N Leijten   4 pnt 
Co Cardol speelde tegen N Leijten, R willemse en M vd Velde  4 pnt 
Gerrit vd Heide speelde tegen A Mul, J Sijbring en L Lunsen  4 pnt 
Wietse Bijlstra speelde tegen M. vd Velde, J Lunsen en J Terpstra  0 pnt 
Janny Hanff speelde tegen J Terpstra en J Noorbeek    0 pnt 
Gerard vd Velde speelde tegen J Sijbring en A Mul    2 pnt 
Totaal              14 pnt 
We moesten echter de meerdere erkennen in Middenmeer, zij verzamelden totaal 18 pnt. 
Dat het close was, bleek wel uit het feit dat Janny Hanff, 2x in de partij het laatste 
winnende puntje niet kon maken. En het zlefde overkwam ook Wietse Bijlstra in een 
partij. Al met al een geslaagde middag 
 
Mocht u ook zin hebben om een balletje te stoten, dit kan voor gevorderden op dinsdag 
middag van 13:00 tot ± 17:00 uur en voor beginners op donderdag middag van 13:30 tot 
18:00 uur. Blijf niet thuis zitten, kom vrijblijvend naar de ANBO ruimte in MFC de 
Doorbraak. De koffie staat klaar. Neem uw viend, vrienden etc mee ! 
Op woensdag avond van 19:30 tot 22:30 uur is er ook voor de dames Biljarten. Dus 
Dames overwin uw drempelvrees en kom eens vrijblijvend kijken. Ook voor u staat 
natuurlijk de koffie klaar. 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO nieuws   
Op vrijdag 16 oktober was de eerste regio-klaverjas drive weer. 
En dit maal werd ie gehouden in Middenmeer in het Posthuis. 
Er diende zich 26 mensen aan. De wedstrijdenleider Co Cardol 
vroeg mij of er nog iemand uit Kreileroord mee kon doen. 
Waarop Jeanet van Haaften spontaan zei, zal ik mijn man 
Gerard eventjes vragen of die mee kan, en mee wil doen? Zo 
gezegd, zo gedaan. Gerard stemde toe en kwam als een razende 
naar Middenmeer. Co deed zelf ook mee en zodoende waren er zeven tafels en 28 mensen. 
De wedstrijd duurt 3 potjes, waarna Co de balans opmaakt. Voor Kreileroord ging het 
crescendo of te wel prima. Voor het regio-team van Kreileroord speelden bij afwezigheid 
van Piet en Diet Raven, de volgende personen: Lenie Cardol, Gerard van der Velde, 
Jeanet van Haaften, en Maarten Smit. Co Cardol en Gerard van Haaften speelde in de vrije 
sector. De volgende score stond voor de regio-leden aan het einde van de wedstrijd op het 
scorebord. 
G. v. d. Velde 4e  met 4967 punten in 3 spellen. 
Lenie Cardol   6e  met 4902 punten in 3 spellen. 
Maarten Smit 11e met 4572 punten in 3 spellen. 
Jeanet V Haaften 22e   4191 punten in 3 spellen.  
Gerard van Haaften werd  17e met 4404 punten en Co Cardol werd 27e met 3976 punten. 
Al met al veel punten voor Kreileroord, weer een gezellige middag met veel punten voor 
de competitie. Iedereen ging weer met een leuke prijs naar huis. Er waren +/- 8 
vleesprijzen en de andere prijzen waren zorgvuldig en keurig uitgekozen door Lenie en Co 
Cardol. Hulde hier voor! De prijzen tafel zag er keurig uit. P.S mocht U ook zin hebben 
om een avondje te klaverjassen. Bij de ANBO klaverjassen we één keer in de 14 dagen 
van +/- 19:30 uur  tot +/- 22:45 uur. Zin?? Kom vrijblijvend een keertje langs het verplicht 
U tot niets! De koffie staat klaar!                                        
De volgende Regio-klaverjasmiddag is in Kreileroord! 

G van der Velde  

Gezellige middag met Laurens van der Vaart. 
Op donderdag 26 november ’15 heeft de ANBO-Kreileroord, Laurens van der Vaart 
gevraagd om een leuke middag te verzorgen. Hij heeft daar in toegestemd en zoekt 
materiaal bijeen omdat 26 november te presenteren via films en dia’s aan de mensen van 
de ANBO. Maar ook mensen in Kreileroord en omgeving die interesse tonen mogen 
komen! Laurens is een oud Kreileroorder en woont nu in Middenmeer. Hij is echt een 
natuurmens en zet regelmatig stukjes in de Wieringermeer bode over zeldzame dieren, 
vlinders, vogels , insecten, rupsen enz. De bedoeling van de lezing is +/- 1 uur voor de 
pauze en +/- 1 uur na de pauze. De Kosten voor het bijwonen van de lezing zijn 
vrijblijvend. 

tot 26 november ’15 
G van der Velde 

ANBO-Kreileroord Kerst workshop. 
Op een nader te bepalen datum, heeft het bestuur van de anbo het plan opgevat, om in de 
anbo-ruimte een kerst workshop te laten verzorgen door Louisa Prevo (Bloemenvrouwtje 
zaterdag) Louisa neemt allerlei kerst materiaal mee en gaat samen met u een kerststukje 
maken. Zij assisteert, legt uit , doet voor, enz., om samen tot een leuk resultaat te komen, 
wat u mee naar huis mag nemen uiteraard, u krijgt koffie aangeboden tijdens deze 
kerstworkshop. 
De kosten van deze avond met koffie zijn € 15.00. 
Als er deelnemers zijn die besluiten een krans te maken  
zijn de kosten € 17,50. Weer een leuke avond; De avond welke gekozen wordt, wordt nog 
besproken. Heeft u interesse?  Neem uw buurvrouw of vriendin mee!  
Mannen mogen zich ook in schrijven. 
 
 
graag opgave bij:       G van der velde  663485 
                                  Co Cardol           663365 

graag tot ziens!      

Afdeling Kreileroord 
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Onderling treffen loopt uit op drama voor de biljarters van de Doorbraak. 14-2 
 

In zijn openingswoord probeerde voorzitter Gerard van der Velde van 
de afd. ANBO Kreileroord de biljarters van de vereniging de Door-
braak flink op te peppen door ze eraan te herinneren dat sinds novem-
ber 2013, de biljarters van de Doorbraak er niet meer in geslaagd wa-
ren om het onderling treffen op het groene laken winnend af te slui-
ten. Het waren welgemeende woorden, maar helaas bleef er ook deze 
keer niets van beklijven bij de Doorbraak. De Doorbraak ging met 
een 14-2 verlies met de staart tussen de benen naar huis. Enigste licht-
puntje was de winst van Fran Schelfhout van de Doorbraak op Maar-
ten Smit. Hij redde daarmee de eer van de Doorbraak. Uit de uitslag 
zou je de conclusie kunnen trekken dat de Doorbraak weinig weer-
stand bood, maar enkele partijen werden slechts op het nippertje ver-
loren. 
 Co Cardol van de ANBO, uitgerust met een prachtig blauw hand-
schoentje om de keu gladjes door het handje te laten lopen, had waarschijnlijk daardoor geen enkele moeite met 
Gerrie Edens. Geïmponeerd door deze meesterlijke zet, was Gerrie geheel van de kaart en wist in acht beurten 
slechts 4 caramboles te produceren, terwijl Co met een big smile zijn 17 caramboles verbluffend eenvoudig bij 
elkaar speelde. Het maatje van Gerrie, Martin Rebel, kon deze psychologische aanslag niet goed pareren in zijn 
partij tegen Wietse Bijlstra, want in de eerste acht beurten kwam hij niet verder dan 1 carambole. Net zoveel als 
Wietse trouwens, maar Wietse had toch de langste adem, want in 25 beurten had hij de vijftien caramboles op 
tafel. Martien bleef steken op een schamele 14 caramboles. Spannend was de partij tussen Gerrit van der Heijde 
en voorzitter van de Doorbraak Henk van Bodegom. Henk kreeg twee kansen achter elkaar om de eerste partij 
voor de Doorbraak winnend af te sluiten, maar verprutste met simpele eenvoud beide kansen en zag Gerrit met 
een eindspurt van een serie van drie, alsnog de winst binnen halen. De hoop van de Doorbraak voor een omslag 
in de wedstrijd kwam nu bij Michel Hanff te liggen in zijn partij tegen Gerard van der Velde. De aanwijzing van 
Michel aan Gerard om rustig te spelen was niet aan dovemansoren besteed. Normaal jaagt de voorzitter van de 
ANBO de ballen over de tafel, maar nu speelde hij uitermate beheerst en dat bleek zijn vruchten af te werpen. 
Het werd de meest spannende partij van de avond. Hoewel Michel series van tien en dertien caramboles produ-
ceerde kwam hij net 1 carambole tekort. Hij bleef steken op 69 caramboles en miste, want hij anders nooit doet, 
zijn na beurt. Zoals boven gememoreerd was Fran Schelfhout duidelijk de baas over Maarten Smit. In 24 beur-
ten tekende hij voor de eerste winst voor de Doorbraak en achteraf redde hij daarmee de eer voor de Doorbraak. 
De enigste vrouwelijke biljarter van de ANBO, Janny Hanff, speelde met zekere regelmaat en uitgekiend de 
jongste speler van de Doorbraak, Pascal Edens, van tafel. In haar twaalfde beurt maakte zij een serie van 4 en 
smeet daarmee de deur dicht voor Pascal. Door spelersgebrek van de ANBO was vooraf besloten om de langst 
zittende twee spelers van de ANBO nog een partij te laten spelen om de wedstrijd te complementeren. In dit 
geval dus Co Cardol en Wietse Bijlstra. Co ging, net als in de eerste partij, onverstoorbaar door tegen de secre-
taris van de Doorbraak, Ruud van Eeken. De lichte plaagstootjes van de Doorbraak over het handschoentje 
brachten hem in het begin van de partij wel uit evenwicht en Ruud begon meteen voortvarend. Na zeven beurten 
van de partij had Ruud de helft van zijn 30 te maken caramboles bij elkaar en het leek appeltje eitje te worden, 
zoals de secretaris het altijd kernachtig uitdrukt, maar Co kwam in de achtste en negende beurt sterk terug met 7 
caramboles en vond aansluiting. Ruud raakte daardoor geheel van de leg en in de veertiende beurt was het uit en 
over met Ruud. In de laatste partij van de avond kon de senior van de Doorbraak, Bert Hanff, niet op stoom ko-
men tegen Wietse. In de negende beurt maakte Wietse, ook geheel onverwachts voor zichzelf, een serie van 6. 
Bert probeerde het nog wel om in dezelfde beurt een serie van vijf te maken, maar Wietse was te dicht bij de 
eindstreep en gaf de partij niet meer uit handen en maakte daarmee het dramatisch verlies van de Doorbraak 
compleet. Op 20 november kan de Doorbraak thuis op herhaling, want dan staat er weer een treffen gepland. De 
Doorbraak hoeft voor deze wedstrijd niet te wanhopen, want na telling bleek dat de Doorbraak deze avond 169 
caramboles bij elkaar had gespeeld en de ANBO slechts 115! Het is dat u dat maar weet! 
De tussenstand in het onderling treffen is nu 6 – 4 in het voordeel van de ANBO. 
 
 
De uitslagen: 
Co Cardol – Ger Edens  2 – 0, Wietse Bijlstra- Martien Rebel  2 – 0, Gerrit van der Heide – Henk van Bodegom 
2- 0, Gerard van der Velde – Michel Hanff 2 – 0, Maarten Smit – Fran Schelfhout 0 – 2!, Janny Hanff – Pascal 
Edens 2 -0, Wietse Bijlstra – Bert Hanff 2 – 0, Co Cardol – Ruud van Eeken 2 -0. 
Henk van Bodegom. 
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Help een handje in de natuur! 
Natuurwerkdag 2015 

https://www.natuurwerkdag.nl/ 
 

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/ 
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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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Afgelopen vrijdag hebben de peuters het thema “wat zien we onder 
water” afgesloten met een bezoekje aan Fort Kijkduin in Den Helder. 

In het mooie fort zit namelijk ook een aquarium. De peuters konden 
daar kijken naar haaien, roggen, krabben en kreeften. 

Wat vooral de aandacht van de peuters kreeg waren de zeepaardjes. 
Die waren veel kleiner dan ze gedacht hadden. 

Op de peuterspeelzaal hadden ze al het boek gelezen van Eric Carle 
over Vader Zeepaard. Een heel leuk boek over een zorgzame vader 
(Vader Zeepaard) 

die de eitjes die moeder Zeepaard heeft gelegd, ergens veilig wil 
wegbergen. Hij kan maar geen schuilplaats vinden, ook niet bij na-
vraag bij een 

aantal andere vissen, en uiteindelijk blijkt dat hij de eitjes zelf heeft 
uitgebroed in zijn buidel.  

Wat leuk om nu eens in het echt die zeepaardjes te zien. We zagen 
meerdere vader Zeepaard met een hele dikke buik vol eitjes zwem-
men. 

Na een chipje, wat drinken en nog een groepsfoto op het kanon van 
het fort, gingen we weer richting peuterspeelzaal waar de ouders al 
op ons stonden te wachten. 

  

Met vriendelijke groet, 
Margo Pol 

Peuterspeelzaal 
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Sint Maaten 11de van de  11de  
 

Geschiedenis 
Over de ontstaansgeschiedenis van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat 
het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is moge-
lijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot een algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest 
tamelijk recent is. 

Oorsprong 
De Schotse antropoloog James George Frazer veronderstelt een heidense oorsprong van het feest: het 
ronddragen van het (heilige) vuur zou een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel zijn, wijdverspreid 
over West-Europa. Het heidense ritueel zou dan door de kerk zijn overgenomen, vooral om het ver-
trouwen van de bevolking te winnen.[1] Andere onderzoekers stellen echter dat er niets heidens aan 
het feest valt op te merken. Het feest zou door de kerk zijn geïntroduceerd. In het Lucasevangelie 
staat de tekst: Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op 
de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien (Lukas 11:33 e.v.). Deze regels werden vaak op 
11 november voorgedragen en in de mis besproken dit zou voor de bevolking aanleiding zijn geweest 
voor een lichtjesfeest. Moderne onderzoekers houden vaak het midden tussen beide standpunten. Sint
-Maarten is een bedelfeest, en bedelfeesten waren nodig in de moeilijke wintermaanden. Bedelop-
tochten zoals met Sint-Maarten werden en worden (in Vlaanderen en sommige delen van Nederland) 
ook gehouden met Driekoningen of met Nieuwjaar, en ook het Sinterklaasfeest heeft kenmerken van 
een bedelfeest. 

Ontwikkeling in de 20e eeuw 
Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers zagen hun kin-
deren er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren '20 en 30 van de 20e eeuw veranderde deze hou-
ding. Het Sint-Maarten werd toen juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest wor-
den. 

Omdat 11 november na de Eerste Wereldoorlog ook de dag werd waarop deze oorlog werd herdacht, 
is wel geprobeerd het feest een wereldlijke lading mee te geven. Het zou dan een vredesfeest moeten 
zijn. Dit heeft men uiteindelijk niet doorgezet. Het feest is, vooral in Nederland, juist vrij van enige 
religieuze of politieke lading, wat zeker bijdraagt aan de grote populariteit ervan. 

In Vlaanderen is het vieren van Sint-Maarten beperkt tot de genoemde regio's, en hierin lijkt geen 
verandering te komen. Het is eerder zo dat het feest steeds minder wordt gevierd, met name in Bel-
gisch Limburg, waar vroeger veel meer Sint-Maartensvuren moeten zijn voorgekomen. In Nederland 
is de situatie omgekeerd: in de 20e eeuw is het feest alleen maar populairder geworden, en steeds 
meer regio's organiseren vieringen. Typisch is de geleidelijke opkomst van het gebruik in Amster-
dam (zie boven). Ook in de regio's waar het feest oorspronkelijk al werd gevierd is de traditie nog 
zeer levend. 

Ook in de rest van de wereld is 11 november een feestelijke dag. 
Onze buren, de Belgen, vieren dan het einde van de Eerste Wereldoorlog, de Wapenstilstandsdag. 
Deze dag heet in Polen onafhankelijkheidsdag. Dat geldt tevens voor Angola, waar op 11 november 
1975 een einde kwam aan het Portugese koloniale bewind. Dat het voor het overzeese rijksdeel Sint-
Maarten een feestdag is, zal iedereen kunnen begrijpen. Maar ook in Groot-Brittanië en de Verenigde 
Staten wordt er gevierd, namelijk respectievelijk Remembrance Day en Veterans Day. 
Maar wat slechts weinigen weten is dat 11 november een vruchtbare dag is geweest voor de Europe-
se koningshuizen. Er zijn namelijk heel wat vorsten geboren: Hendrik IV van Duitsland (1050), San-
cho I van Portugal (1154), Alfons VIII van Kastilië (1155), Karel IV van Spanje (1748), Victor Ema-
nuel III van Italië (1869), Gustaav VI van Zweden (1882). 
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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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Collecte Nederlandse BrandwondenStichting groot succes 
  
  
In de week van 11 tot en met 17 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrij-
willigers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Kreileroord gingen de collec-
tanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 127,28 opge-
haald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk 
voor mensen met brandwonden voort te zetten.  
  
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tien-
tallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak 
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van 
brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, 
gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden 
Stichting helpt hen daarbij. 
  
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze litte-
kens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de be-
handeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begelei-
ding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voort-
zetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator (Jolanda van der Draai) dankt de Brand-
wonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Kreileroord voor hun bijdrage aan ‘de 
strijd tegen de littekens’. 
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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  
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Klaverjassen. 
 
De klaverjasdrive op zaterdag 31 oktober werd teleurstellend slecht 
bezocht. Er waren slechts 4 enthousiaste klaverjassers, dus 1 tafel! En 
natuurlijk Gonnie! 
De vraag wordt nu overwogen om definitief te stoppen met klaverjassen, 
omdat de opkomst de laatste tijd zo dramatisch slecht is, dat het eigenlijk 
niet leuk meer is voor diegene die er wel zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor 
Gonnie, want een toko openhouden voor 4 mensen kan gewoonweg niet. 
Als er nog belangstelling of behoefte is aan een gezellig avondje kaarten 
dan willen wij dat graag van u horen om tot een goed besluit te komen. 
In ieder geval hebben wij met ons vieren, Marianne en David, Thea en 
ondergetekende nog wel een kaartje gelegd. De uitslag doet er in dit geval 
niet toe. Gonnie past een bedankje voor het opofferen van haar 
zaterdagavond. 
Op zaterdag 28 november staat de volgende drive op papier.  
 

Henk van Bodegom. 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 12 03-11-2015 
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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 

 

 

Terug trekken eerste team. 
 

In gezamenlijk overleg is besloten om ons standaard team uit de vijfde klasse te-
rug te trekken. Natuurlijk was het een bittere beslissing voor iedereen die betrok-
ken waren bij ons eerste, maar gezien de resultaten en de wegvloeiende motivatie 
was het onontkoombaar. Er is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan om tot dit 
besluit te komen.  
Dit alles is bijzonder spijtig voor initiatief nemer en bestuurslid Dick Keuken, die 
heel veel energie in het eerste heeft gestoken. Ook past het om trainer/ coach Jan 
Wiersma en assistent Pieter Garst te bedanken voor hun belangeloze inzet tijdens 
de trainingen en de wedstrijden. Namens het bestuur daarvoor bijzonder veel 
dank. 
Wat rest is nu het tweede team. Wij hopen dat het team behouden kan blijven voor 
de vereniging. Een groot deel van de spelers van het voormalige eerste team heb-
ben aangegeven om het tweede te willen versterken en dat geeft ons als bestuur 
een positief gevoel. 
Met de versterking van bovengenoemde eerste elftalspelers werd meteen al de 
eerste overwinning geboekt voor het tweede team, want Kaagvogels verloor vrij 
kansloos met 6-3. 
De spelers die aan hebben gegeven definitief te willen stoppen met voetballen 
voor onze club worden hierbij ook bedankt, maar wij zien graag dat zij hun spul-
len, tenues, tassen e.d.  inleveren bij de club. 
Ik zou tot slot willen zeggen; laten wij in ieder geval met elkaar ervoor zorgen dat 
het tweede team leuk en gezellig mee kan doen in de reserve klasse. 
 

Namens het bestuur, 
Henk van Bodegom, voorzitter 
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Bezem en dweilwagen. 
 
De club bedankt Raymond Sanders voor het schenken 
van een speciale bezem en dweilwagen aan de club voor 
het onderhoud van het bargedeelte en keuken. Dit is 
overigens niet de eerste keer dat Raymond de club 
belangeloos tegemoet komt. In ieder geval zullen wij als 
bestuur ervoor zorgen dat er ook gewerkt met deze 
prachtige spullen! 
 
 

Namens het bestuur; bedankt Raymond! 
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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.: 
 

 Algemene Periodieke Keuring (APK) 
 

 Periodiek onderhoud en reparaties 
 

 Balanceren en uitlijnen 
 

 Airco service 
 

 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 

 Onderdelen en accessoires voor alle automerken 
 

 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
Ruitvervanging en reparatie 
 

 Inbouw van elektronica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Dorpskrant Kreileroord 


