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Geluk kan heel goedkoop zijn, 
het is maar welke waarde u eraan zet! 

Jaargang  : 39 
Nummer : 02 
Datum : 03-02-2015 
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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 

.  

Dorpsraad 
SV Kreileroord 

Het Creiler Woud 
JeeCee ‘76 

Oranje vereniging 
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

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

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

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

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
hulpverleners 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
Dhr. J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
Mevr. L. Prevo, Gijs van Gaalenstraat 1 

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

 

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

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

 
Alle dagen, behalve  

zon- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 

 

Eerste rit:  06.35 u 
Zaterdag: 08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
Eerste rit: 07.39 u 
Zaterdag: 08.39 u 
Laatste rit: 19.39 u 

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

 woensdag- en 
vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

  
663365 

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

 
0227-663248  

Jaarvergadering 
Fancy Fair  

 
Zomervakantie 

Jaarvergadering Dorpsraad Kreileroord 
“t Creilerwoud houdt een Fancy Fair 
 
“t Creilerwoud heeft vakantie voor de kinderen 

  Juni 
8 juni 10:00 uur 
 
8 juli t/m 16 augustus 

 AED herhaling cursus  5 juni ± 19.00 uur 

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

10 juni 2013 
 
 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

11 juni 
9 juli 
6 augustus 

 
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.  

16 mei         8 augustus 
30 mei       22 augustus 
13 juni         
27 juni 
11 juli 

Algemene informatie 2013  
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DE DORPSKRANT 
     een drie weekse periodiek  

De Dorpsraad: 
• De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 
• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners 
• De Dorpsraad brengt per 2 weken de dorpskrant uit 
• De Dorpsraad organiseert diverse activiteiten zoals kermis, bingo’s. 
• De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt 
• De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is 

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

Geachte Dorpsraadleden 

 

 

Door een technische storing is de Dorpskrant iets 
aangepast.  

 

We hopen dat dit met de volgende dorpskrant weer is 
opgelost. 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
Voorzitter : dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Lid : Mevr C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
IJsclub : dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 

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 22 Februari 20.00 uur 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 06-57354688 
Korenstraat bij mevr. Jonker Korenstraat 34     663573 
Landbouwstraat bij mevr. Van der Made Landbouwstraat 1 663265 
Vlasstraat bij mevr. Leffers Vlasstraat 35    663528 
Buitenleden bij dhr. Cardol Foksdiep   (W’werf )   22  663365 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bezorging kunt u terecht voor alle straten bij: 
  Mevr. Joke Kroegman Bollenstraat               29 663277 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546 (vanaf 01-02-2014)  
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Warm welkom voor  
ANBO Wieringermeer bij de tulpen. 
 
Door de snijdende kou ging een groep van 
32 personen zaterdag nieuwsgierig op weg 
naar de kas van Sandra en Siem Munster. 
Daar wachtte een warm welkom met koffie 
en een gebakje. 
Sandra vertelde na de ontvangst over het groeiproces van de tulp. 
De presentatie doorspekt met humor liet menigeen lachen.  
Er groeien zowel binnen als buiten verschillende kleuren tulpen. Bui-
ten zijn zes verschillende stukken land waar afwisselend eens per zes 
jaar tulpen op staan. De andere jaren groeien er graszaden, poot-
aardappelen en suikerbieten. Maar voorafgaand aan de bollengroei 
staat er altijd gras op het land. Er wordt geëxporteerd naar voorna-
melijk warme landen als Jamaica, Cuba, en naar landen in Noord 
Afrika. Op de vrouwendag op 8 maart in Rusland zijn de rode tulpen 
erg populair. Met Pasen worden gele tulpen veel verkocht. Zo wordt 
ingespeeld op thema’s. De veiling krijgt zeven tot acht miljoen tulpen 
per jaar door het bedrijf aangeboden.  
Om het hele proces van bol tot tulp goed te laten verlopen zijn er 
constant 20 hulpen aan het werk. In de zomer kan het aantal mede-
werkers oplopen tot 35 personen. Dat dit hoofdzakelijk Poolse men-
sen zijn komt omdat de Nederlanders voor een vaste baan gaan en 
er op het bedrijf alleen seizoenarbeiders kunnen werken. 
In oktober wordt begonnen met planten. Dan volgt een vrij rustige 
periode van selecteren en gematigd spuiten. Munster heeft het hoog-
ste certificaat voor energiezuinig werken. 
Als de tulp volgroeid is volgt het koppen en nakoppen.  
Omdat de tulpen tussen twee bollennetten groeien is het in juli mak-
kelijk oogsten. De netten worden opgehaald en de bollen worden di-
rect gescheiden. De kleine bollen die aan de bol groeien worden eraf 
gehaald, zo ook de wortels. Met de over gebleven bollen kan geteeld 
worden. Het afval gaat naar de biogasproductie. 
Met de hand worden de bollen op potgrond gezet. Vervolgens gaan 
ze drie weken in de koelcel. Daarna kunnen ze naar de kassen. Als 
de tulpen weer plukrijp zijn worden ze geplukt en in kistjes naar de 
koelcel gebracht. Na enige tijd zijn ze klaar om naar de veiling te 
gaan. Munster heeft daartoe enige tijd geleden een geavanceerde 
bosmachine aangeschaft die het meeste werk uit handen neemt. 
Na de geestige uitleg van Sandra werden de bezoekers meegenomen 
om het hele proces met eigen ogen te kunnen volgen. Aan het be-
sluit van deze fantastische middag konden er bosjes tulpen gekocht 
worden, in de mode kleur van dit jaar, roze! 

Kreileroord 
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Van het koersbalfront. 
 
Allereerst wil ik namens het bestuur en de koersballers de sponsors bedanken, die het mo-
gelijk hebben gemaakt dat wij nu op een gloednieuwe mat spelen met nieuwe ballen. 
Wij hebben een grote groep koersballers, die iedere week enthousiast hun sport beoefenen. 
We speelden op een mat van ongeveer 20 jaar oud en hadden ook nog zwarte en bruine bal-
len. Als we bij de andere afdelingen moesten koersballen voor de regio waren we wel eens 
jaloers op de mooie mat en de zwarte en gele ballen. Er moest dus bij ons echt iets nieuws 
komen, maar ja het geld was er niet. De sponsors hebben ons dus erg blij gemaakt. 
Op vrijdag 23 januari j.l. mochten wij de koersballers uit Middenmeer ontvangen voor een 
wedstrijd voor de regio. De koffie met koek stond klaar en dat werd onder gezellig gebab-
bel eerst genuttigd. Na een welkomstwoord door onze voorzitter nam de wedstrijdleider Co 
Cardol het woord en hij maakte de indeling bekend. De strijd kon beginnen en een strijd 
werd het, maar wel een sportieve.  
Tijdens de pauze kon mijn zijn dorst en honger stillen met een frisje en kaas en worst. Vol 
goede moed begon men aan de tweede helft, maar die verliep niet zo goed voor Midden-
meer. Onze Diet Raven speelde de sterren van de hemel en gooide 17 punten bij elkaar. Dit 
was de hoogste persoonlijke score van deze middag. Middenmeer deed stinkend zijn best 
om de punten bij elkaar te sprokkelen, maar helaas werd de eindstand 42 punten voor Mid-
denmeer en 64 punten voor Kreileroord. De trots op ons clubje groeit per wedstrijd! 
 

        Een trotse telster. 
 

Nieuws van het biljartfront.  
De afgelopen vrijdagavond was weer zo’n avond die je gerust in de boeken kan schrijven. 
Martin Rebel, Kriebel in de volksmond, vermaakte de biljarters aan de stamtafel als een 
echte Hans Kazan met een niet te volgen goocheltruc. Op raadselachtige wijze wist hij een 
blauw doekje te laten verdwijnen. Tot grote hilariteit van hemzelf, maar ook van de biljar-
ters bleef hij de truc eindeloos herhalen en toen er nog wat publiek aanschoof was het hek 
natuurlijk van de dam. Uiteindelijk viel hij diep in de avond door de mand door zijn truc te 
openbaren aan de biljarters. Afspraak is wel dat het geheim van de truc niet door de biljar-
ters verder naar buiten wordt gebracht om zo ook nog enkele dorpsbewoners van zijn goo-
chelkunsten te laten genieten. Bovendien doet Kriebel het op het groene laken de laatste tijd 
helemaal niet verkeerd, want hij wist als enige de meeste partijen winnend af te sluiten en 
de bekende leverworst aan het eind van het seizoen voor het kampioenschap komt steeds 
meer in beeld voor hem. Michel Hanff speelt wisselvallig en zal wel zakken met zijn ge-
middelde. In de afgelopen periode heeft hij tot nu toe nog maar een keer zijn 74 caramboles 
in twintig beurten weten te maken, nota bene tegen Jaap Plagmeier, zijn vakantiemaatje. Te-
gen Gerrie Edens kwam hij net 1 carambole tekort om een volledige overwinning te kunnen 
boeken, maar Michel is van het goede hout gesneden en zal blijven vechten voor een betere 
klassering. Onze wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken deed het onlangs op een ander toer-
nooi helemaal niet verkeerd, maar bij de club kan hij geen bobbel van het water blazen. Dat 
komt misschien ook wel doordat hij soms laat thuis komt van zijn werk en graag nog even 
snel wil biljarten. Hijgend als een oud paard neemt hij dan plaats achter het biljart, maar 
dan ontbreekt het hem aan de nodige concentratie en rust om nog een goede partij te spelen. 
Toch wil de stamtafel hem niet missen, want Ruud zorgt voor de rest altijd voor de vrolijke 
noot. Jaap Plagmeier is de laatste tijd helemaal van het padje. Allereerst is natuurlijk het 
rookbeleid drastisch veranderd, maar ook heeft er een wisseling plaats gevonden van de 
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vrijwilligers achter de bar. Het roepen van “Gonnie, waar zit je nou?” bij het bestellen 
van een biertje is ook nog eens weg gevallen en Jaap die lichtelijk conservatief is inge-
steld kan daar maar slecht aan wennen. Natuurlijk probeert de stamtafel hem van alle 
kanten behulpzaam te zijn door positief op hem in te praten, maar tot nu toe met weinig 
succes. Wij hebben nog enkele maanden te gaan en de hoop is dat Jaap aan het eind van 
het seizoen toch weer laat zien dat hij een goed balletje kan maken op het biljart. De vol-
gende op de ranglijst is penningmeester Ger Edens. Onlangs werd aan de stamtafel vast-
gesteld dat de dalende olieprijzen tot nu toe nog geen invloed hebben op de hoogte van 
de contributie! Dat bevreemd toch de meeste leden, maar een diepgaand onderzoek werd 
door dezelfde leden van tafel geveegd, omdat het vertrouwen in de penningmeester zo 
groot is dat zulks niet nodig werd geacht. Op het groene laken zijn de resultaten van Ger 
tamelijk evenwichtig en daarmee versterkt hij het beeld van een goede penningmeester.  
Voor Pascal Edens passen dezelfde opmerkingen als geplaatst bij Ruud. Pascal komt 
meestal ook na zijn werk bij Formido nog een biljartje stoten, maar in tegenstelling tot 
Ruud niet als een hijgend oud paard. Pascal stroomt door zijn jeugdige leeftijd dan nog 
over van de nodige adrenaline en juist daardoor ontbreekt hem aan de nodige concentra-
tie. Hij is echter nog jong en heeft dus nog voldoende groeipotentie. Door de alcoholi-
sche versnaperingen tot aan het eind van de avond te bewaren is het spel van Fran Schelf-
hout een stuk beter geworden en zie je hem met meer overtuiging aan het biljart verschij-
nen. De ene avond gaat het natuurlijk beter als de andere avond, maar nu is Fran een spe-
ler geworden waar rekening mee moeten worden gehouden. Niet elke partij wordt door 
hem verloren en dat geeft hem zeker moed om nog een beste eindspurt in te zetten voor 
het laatste gedeelte van dit seizoen. Na een pesterijtje op de verjaardag van Bert Hanff 
door Jaap en Michel gericht aan het adres van de voorzitter van de biljartvereniging de 
Doorbraak, Henk van Bodegom, waarin kond werd gedaan dat het niveau van de voorzit-
ter bedenkelijk werd zon Henk op wraak. Op de eerste de beste biljartavond na de bewus-
te verjaardag droogde hij eerst Jaap af door in 14 beurten zijn 14 caramboles bij elkaar te 
spelen om even later Michel precies in twintig beurten het nakijken te geven. De koek 
was toen nog niet op, want ook de derde man in de competitie, Ruud, moest het afleggen 
tegen de getarte voorzitter. Helaas bleek dit een bevlieging van de voorzitter voor slechts 
één avond, want de avond daarop speelde hij werkelijk als de bekende krant! 
 

Henk van Bodegom. 
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Klaverjassen, vijfde drive. 
Met op de achtergrond een met sneeuw bedekt hoofdveld en een met schamel licht uitgerust 
aanbouwtje voor de verstokte rokers, werd er door 6 koppels weer gezellig en fanatiek ge-
klaverjast. De start van de drive werd ietwat verlaat, doordat er door de fanatieke Ajax sup-
porters even gekeken moest worden hoe koploper PSV dreigde ten onder te gaan tegen mid-
denmotor Willem II. Toen vlak voor het eind PSV de 2-1 erin schoot kon er begonnen wor-
den met klaverjassen. Of deze teleurstellende uitslag voor de bloedfanatieke Ajax aanhang, 
waaronder je Simone en Elina gerust kunt scharen, invloed heeft gehad op hun prestaties aan 
tafel is natuurlijk niet helemaal te duiden, maar deze avond hadden de dames het eindelijk 
weer eens op hun heupen. Kennelijk waren Dick en Mike door deze overwinning van PSV 
toch ietwat van slag waren geraakt, want in de eerste twee spelletjes tegen Simone en Elina 
konden ze niet goed op stoom komen. De “ladies” wonnen beide potjes van hen, wel niet 
met groot verschil, maar lagen daarmee wel de basis voor de uiteindelijke overwinning. In 
het derde spelletje gingen zij stug verder met de ingeslagen koers door Marianne Scholten en 
David Clerc op een zijspoor te rangeren om tot slot, als de bekende klap op de vuurpijl, Jan-
nie en Foeke van Wanrooij compleet in de vernieling te spelen. Samen met de 2073 punten 
behaald in deze partij kwamen ze uiteindelijk op 7146 punten en werden ongenaakbaar win-
naar van deze drive. Ook de rest van de familie Cardol, Lenie en Co, deed van zich spreken. 
De kampioenen van vorig jaar, Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom, werden door het 
gezellige en fanatieke echtpaar van tafel gespeeld. De 2137 punten lagen de basis voor het 
behalen van de tweede plaats. Het “autootje” van de familie Cardol moet bijna te klein zijn 
geweest om alle prijzen mee te nemen naar Wieringerwerf, want Greta  en Jannie hadden na-
melijk samen gezorgd voor rijkelijk gevulde boodschappenmandjes. Waarvoor ongelooflijke 
dank! De familie Cardol kennende zal het zeker plezierig zijn geweest op weg naar huis! 
Verrassend legden Jannie en Foeke  beslag op de derde plaats. Vooral door de 2038 punten 
die zij tegen Dick en Mike bij elkaar speelden. In deze partij behaalden zij maar liefst ‘n 
zeldzame 430 punten aan roem. Hoewel beiden half en half geveld waren door de griep von-
den ze toch de weg naar de Doorbraak, want een avondje gezellig klaverjassen willen zij 
voor geen goud missen. Echte “die- hards” dus en petje af! Thea en Henk kunnen de aspira-
ties om de titel van vorig seizoen te prolongeren na deze drive wel op hun buik schrijven. 
Het geroutineerde koppel is gedwongen om langs de zijlijn toe te kijken hoe de prijzen door 
de andere koppels wordt verdeeld. Onder het motto: “je moet de anderen ook een prijs kun-
nen gunnen”,  slaan zij zich er echter manmoedig door! Dick en Mike zijn de laatste tijd van 
het padje af, maar hebben in het begin van de competitie al het nodige gewonnen en kunnen 
de zeperd van deze avond waarschijnlijk nog wel hebben. Het soms onnavolgbare spel van 
David brengt zijn maatje Marianne nog wel eens in verwarring. En of het daardoor ook komt 
dat hun partijtjes soms niet “lopen” is reden voor misschien nader onderzoek. Toch legden 
zij met dit spel ruim beslag op de poedelprijs. Op de volgende drive wordt volgens David 
het “verbetertraject “ ingezet. Wij wachten af! 
Uitslag: 1. Simone en Elina ( heeft 4 azen van mij afgepakt!) 7146 punten. 2. Lenie en Co 
6851. 3. Jannie en Foeke 5876. 4. Thea en Henk 5753. 5. Dick en Mike 5570. 6. Marianne 
en David 5098. 
Gonnie moeten wij weer bedanken voor de uitstekende verzorging en zij heeft de volgende 
drive op zaterdag 28 februari in haar agenda geplaatst. 
Tot dan. 

Henk van Bodegom. 
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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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Woonzorggroep Samen zoekt vrijwilligers! 

 
Schagen, 19 januari 2015 
 
Woonzorggroep Samen is op zoek naar diverse vrijwilligers in verschillende locaties. Zo zijn we per direct 
op zoek naar vrijwilligers voor onder andere Magnushof en De Bron in Schagen, Kapellehof in Den Oever, 
Noorderlicht in Hippolytushoef, Maria Mater in ’t Veld, Lelypark in Wieringerwerf, Hornhoeve in 
Dirkshorn en De Trambaan in Nieuwe Niedorp. 
 
  
 
We zoeken vrijwilligers voor verschillende taken, van koffie schenken tot meedraaien in een huishouden 
bij het kleinschalig wonen en van klassieke muziek verzorgen tot maaltijden uitdelen. Waar wilt u ons bij 
helpen? In overleg bepalen we wanneer en hoe vaak u komt. We maken daarom graag goede afspraken 
over wat we van elkaar verwachten, zodat het van beide kanten fijn is om samen te werken. Lijkt het u wat 
om uzelf in te zetten als vrijwilliger bij Samen? Kijk dan op www.woonzorggroepsamen.nl voor al onze 
vrijwilliger vacatures of neem contact met ons op via 0224-211136. 
 
Over Woonzorggroep Samen 
 
Woonzorggroep Samen is dé partner bij het ouder worden. In en vanuit twintig locaties in de gemeenten 
Schagen en Hollands Kroon levert Samen zorg, welzijnsdiensten en behandeling, óók bij mensen thuis. 
Onze thuiszorgteams zijn klein en lokaal georiënteerd, waardoor cliënten zoveel mogelijk dezelfde mensen 
krijgen. Voor behandeling kunnen mensen terecht bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen, dat geves-
tigd is 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. 
 
  
Onze nieuwe site 
hangt in de lucht! 
  

www.woonzorggroepsamen.nl 
 
Meer kunnen, ook online 
Onze nieuwe website is live. Een mijlpaal waar we best wel een beetje trots op zijn. Heeft u hem al gezien? 
 
We zijn erg benieuwd wat ú van onze website vindt. Kunt u belangrijke informatie goed vinden? Of niet? 
 
Heeft u tips of opmerkingen waarmee we de website nog beter kunnen maken? 
 
Kijk snel op onze site en laat het ons weten. 
 
  

www.woonzorggroepsamen.nl 
 
  
Woonzorggroep Samen 
Jacob Ruysdaellaan 30 
1741 KW Schagen  U kunt ons altijd bellen 
met vragen of opmerkingen over de website: 
(0224) 21 11 35 
  



 

Pagina 13  

Meer informatie in de volgende krant 
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Top tien tips om je pc veilig te houden 

Essentiële beveiligingssoftware 
Deze software heb je op een Windows-pc nodig. Maar ook op een Mac is een virusscanner misschien geen overbo-
dige luxe meer. 

10. Gebruik een (gratis) virusscanner. Zorg dat je virusscanner up-to-date is! Een betaalde virusscanner waarvan 
het abonnement verlopen is, is zinloos. Dan kun je beter een gratis  anti-virus applicatie downloaden. 

9. Gebruik een (gratis) firewall. Je hoeft geen aparte firewall te hebben als je alle meldingen lastig vindt. Het is 
ook prima als de ingebouwde Windows Firewall aanstaat (Configuratiescherm | Beveiliging). 

8. Gebruik (gratis) anti-spyware software. Als extra beveiliging kan het handig zijn om af en toe handmatig te 
scannen met een on demand malware-verwijderaar. Gebruik echter niet meerdere realtime (altijd draaiende) virus-
scanners of spyware-verwijderaars. Dat is onnodig en vertraagt je pc. 

Altijd updaten! 
De sleutel tot pc-beveiliging (voor zowel Windows, Mac OS X en zelfs Linux) is en blijft: houd al je software up-to-
date. Beveiliging is namelijk een continu proces dat nooit ophoudt. 

7. Update je browser. Zorg dat je altijd de laatste versie van je browser hebt. De meeste aanvallen vinden nu via 
internet plaats en de eerste verdedigingslinie is een browser zonder gaten. Sla dus nooit een update van je browser 
over! Google Chrome wordt automatisch geüpdated, dus daar hoef je niks voor te doen. Internet Explorer wordt via 
Windows Update geüpdated (de laatste versie voor Windows XP is IE8 en voor Vista en Windows 7 is dat momen-
teel IE9). Firefox en Opera updaten ook automatisch, maar maken daar nog wel melding van. Als je een heel oude 
versie van je browser hebt dan moet je naar Windows Update gaan (IE6, IE7) of handmatig de laatste versie down-
loaden (Firefox, Opera, Safari). 

6. Update je browser plugins. Internet criminelen maken tegenwoordig heel veel gebruik van lekken in browser 
plugins als Java, Flash en Adobe Reader. Laat dus de automatische updaters van deze plugins in de systeembalk 
aanstaan en sla geen update over! Java kun je zelfs misschien beter verwijderen van je pc. 

5. Update alle software op je pc. Sla nooit Windows Updates over. Automatische Updates van Microsoft komen 
elke tweede dinsdag van de maand binnen. Hiermee wordt alle Microsoft-software automatisch geüpdated. Andere 
software kun je zelf op updates controleren door bijvoorbeeld Secunia PSI. Ook Mac OS X en Linux krijgen auto-
matisch beveiligingsupdates. 

Denk na! 
Gebruik je gezonde verstand. Internet is net als het echte leven: de meeste mensen zijn wel vriendelijk, maar er zijn 
ook veel kwaadwillenden. 

4. Klik nooit zomaar op verdachte bijlagen of linkjes in de mail of chat. Een oeroude tip die geldig blijft. Met 
name pdf-bijlagen en Office-bestanden kunnen vergiftigd zijn met schadelijke scripts. En gevaarlijke zip- en exe-
bestanden waren ook nog altijd rond. Uitnodigende linkjes in de mail kunnen je naar schadelijke websites lokken die 
je pc besmetten. Denk dus eerst na voor je klikt! 

3. Kijk goed uit wat je binnenhaalt met p2p- en bittorrent-programma's. Er zit heel veel schadelijke rotzooi op 
deze netwerken om bestanden mee te delen. 

2. Klik nooit op linkjes in e-mails die zogenaamd van je bank zijn. Banken zullen NOOIT via e-mail vragen of je 
wilt inloggen of je je gegevens wilt wijzigen. Gooi dit soort e-mailtjes (die vaak ook vol taalfouten zitten) direct 
weg. Als je internet bankiert, controleer dan in de adresbalk of de url begint met https (de s staat voor een beveilig-
de verbinding) en www . naamvanjouwbank . nl (nep-websites hebben vaak hele lange adressen met andere namen 
na de www). 

1. Download (gratis) software alleen uit vertrouwde bron. Als je op zoek bent naar (gratis) software download 
dan niet zomaar alles van elke website. Er zijn veel websites die schadelijke software ter download aanbieden, dus 
bezoek alleen vertrouwde adressen (zoals GratisSoftware.nl, of MajorGeeks of FileHippo) of de officiële website 
van de producent. 



 

Pagina 15  



 

Pagina 16  

 

 

 



 

Pagina 17  

  

 

  

 



 

Pagina 18  

  

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

06-53514421 
www.xtrordinarynails.nl 
xtrordinarynails@quicknet.nl 

SBS Administraties 
 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het accountants-
kantoor te duur, informeer dan eens bij SBS Administraties. 
Het adres voor al uw zakelijke en privé-boekhouding, belas-

tingaangiftes etc. 
Ook voor startende ondernemers! 

 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 

  

Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek 

 
 
 
 
 

Zekkenstraat 42 
3151 XP Hoek van Holland 

(Industrieterrein de Haak) 
tel.: 0174 – 38 41 03 

e-mail: info@rockart.nl 
website: www.rockart.nl 
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Achter de schermen en nog veel meer!. 
Aan de hand van onderstaand chronologisch verslag neem ik u mee om u 
een inkijkje te geven wat er achter de schermen allemaal gedaan wordt 
door vrijwilligers en leden van de gemeenschap Kreileroord  om de 
leefbaarheid  op peil te houden en te verbeteren. In het kader van de 
naderende kermis, die dit jaar zoals u misschien weet in het weekend 
van 3 t/m 5 mei gevierd zal worden en gezamenlijk volledig 
georganiseerd wordt door zowel Dorpsraad als voetbalclub zijn we op 
woensdagavond  27 maart weer bij elkaar geweest om het programma 
voor de kermis nadere invulling te geven. Aangezien de kermis nu door 
beide verenigingen financieel gedragen gaat worden vergt dat ook een 
andere zienswijze. Voornaamste uitgangspunt van beide verenigingen is 
geworden om met beperkte financiële middelen er toch weer een prachtig 
weekend met elkaar van te maken. De inzet van zoveel mogelijk  
vrijwilligers is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. Daarom                                                                    
was het nodig om ook in het bestuur van de voetbalclub daar 
overeenstemming over te hebben. Op dinsdagavond 26 maart werd in de 
reguliere vergadering van de club besloten om hiermee akkoord te gaan 
en zo de betrokkenheid van de club met de gehele gemeenschap op deze 
manier te versterken. Op de vergadering van 27 maart bleven nog enkele 
vragen open die nog nader ingevuld dienden te worden zoals de inkoop 
en verkoop van drank, de inrichting van de tent en alles wat daarbij 
samenhangt. Onder de naderende tijdsdruk, want voordat je het weet is 
het 3 mei, is er op Paasmaandag opnieuw vergaderd door een deel van 
het comité met Gonnie en Femmie Klein en Tineke Voorsluijs die normaal 
de toko draaien in de Doorbraak en vorig jaar in de tent uitstekend werk 
hebben verricht. Op grond van hun ervaringen werd er een goed beeld 
verkregen van wat er nodig is om er weer een geslaagde kermis van te 
maken. Op woensdagavond 3 april werden door het comité bestaande uit 
Jaring Dam,Enny van der Kruit, Lydia Bruin, Geert de Vries, Dick Keuken 
en Henk van Bodegom de laatste knopen door gehakt wat betreft 
programma en de financiën. In grote lijnen is het succesvolle programma 
van vorig jaar als leidraad gebruikt. Het hilarische spijker meppen in de 
tent op vrijdagavond blijft onverkort gehandhaafd. Grote verandering ten 
opzichte van vorig jaar is dat de avond muzikaal omlijst wordt door 
zanger Reuben Morero. Voor de zaterdag, 4 mei, staat het bekende 
voetbal ‘s middags op het speelterrein weer op het programma. Een en 
ander omlijst voor de financiële huishouding met een tombola en het rad 
van avontuur. ’s Avonds hebben we weer een zanger op het podium 
staan , namelijk Anton Hiemstra. Wel wordt om 20.00 uur de 2 minuten  
stilte in acht genomen in verband met de dodenherdenking. Op zondag 
hebben we weer de zeskamp met prachtige spelletjes en attributen. 
Natuurlijk staat het vermakelijke tobbedansen weer centraal. Op de 
zondagavond sluiten we weer gezellig in de tent met elkaar af. Dick, 
Reinhaud Schokkenbroek en Tim van der Vaart zullen weer als DJ’s 
optreden. Het comité is met de samenstelling van dit programma ervan 
overtuigd dat we met elkaar weer veel pret en plezier zullen hebben. Het 
aanzoeken van sponsors zullen Lydia en Jaring weer op hun conto nemen 
en bovendien probeert Lydia voor de tombola en het rad van avontuur de 
nodige prijzen bij elkaar te slepen. Lydia kennende zegt ze het niet zo 
gauw, maar uiteraard kan ze daarbij hulp gebruiken. Aan de hand van de 
foto’s die René en Enny van der Kruit gemaakt hebben tijdens  de 
opbouw van de tent van vorig jaar zal onder leiding van Dick en Geert de 
tent  opgebouwd worden op donderdagavond 2 mei om ca. 18.30 uur, 
naast het MFC. Dick geeft volmondig toe dat, ook nadat hij de foto’s 
heeft bekeken hij niet meer precies weet hoe één en ander in elkaar zat. 

Opgericht 1 juni 1958 
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sv. KREILEROORD 
 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter  dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf  tel. 663534        henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502         info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout Boeier  54 Wieringerwerf  tel. 602061         schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat  16 Kreileroord tel. 663228        djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4 Kreileroord tel. 724553         bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0622988979 y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688 rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522       voorsluijs@quicknet.nl 

 
Bankrelatie: 

Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:  3704.10.351 
 

 
Trainers en coaches: 

Trainer   senioren:  dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat         12   tel. 663522 
Trainers E1 pupillen:   dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat         17      tel. 663603/0631185550  
Trainer   E2 pupillen:  dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
Trainer   kabouters:  mevr. C. Visser Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat   9   tel: 06-47384688 
 

 
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat                48 tel. 663502/0653333623 
Coaches E1 pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat         17      tel. 0631185550/663603 
Coach E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
 

 
Sportaccommodatie: 

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

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

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 18-12-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
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“Rokersparadijsje”. 
Zo kun je de serre wel noemen die door innige samenwerking tussen de voet-
balclub en de Dorpsraad geplaatst is op het terras van het MFC. Een oplettende 
Dick Keuken zag op Marktplaats een serre in aanbieding in de plaats Dalfsen 
in Overijssel. Hij zag meteen dat het bouwsel een belangrijke tegemoetkoming  
kon bewerkstelligen aan de rokers. Adequaat handelen was noodzakelijk om-
dat het vriendelijke echtpaar vanwege een verbouwing direct van het ding af 
wilden. Een snelle rondgang tussen beide verenigingen zorgde ervoor dat Bar-
ry Bruin, bedankt voor het gebruik van auto en aanhangwagen, Jaring Dam en 
Dick op zaterdag 10 januari naar Dalfsen op weg gingen om de serre vakkun-
dig af te breken, onder vriendelijk toezicht van de voormalige eigenaren. De 
prijs van de serre bleek inclusief een heerlijke kop snert te zijn! En intussen is 
hij ook al geplaatst door Dick, Jaring, Ramon van Tuyl en ome Co en het moet 
gezegd; het overtreft alle verwachtingen en het is de oplossing! Om de rokers 
te plezieren is er ook verlichting in aangebracht. Nu wordt nog nagedacht aan 
het plaatsen van een elektrische verwarming in de serre. Tot slot; allemaal 
hartstikke bedankt voor het snelle optreden. 
Website. 
Onze website, www.svkreileroord.nl ziet er prachtig uit en is weer iets verbe-
terd. Het is zeker de moeite waard om ernaar te kijken, want verslagen, uitsla-
gen , afgelastingen enz.. zullen ook op de site geplaatst worden. Dick Keuken 
heeft daar de regie over en je kunt je berichten naar hem toesturen.  
Automatische afschrijving. 
De club is druk bezig om het innen van de contributie te automatiseren. Yneke 
Dijkstra is druk doende om de noodzakelijke handtekeningen van de leden te 
verzamelen. Dat is nog een heel werk, want zij moet alle leden in het dorp af. 
Zo ver het bestuur het heeft begrepen is zij al een aardig eind op weg en dan 
kunnen wij starten met het invoeren van de automaten bij de bank.  
Belangrijk! 
Verleden week hebben wij de club ook aangemeld op de site 
www.meedoennoordkop.nl. Gezinnen die leven op een bijstandsniveau of 
daaronder in de gemeente Hollands Kroon en Schagen kunnen een tegemoet-
koming krijgen voor de kosten die hun kind (eren ) maken voor het sporten. 
Voor meer informatie kun op bovengenoemde site terecht. 
Op de velden. 
Door vorst en slecht weer is er de afgelopen tijd heel weinig gevoetbald, maar 
wat er in het vat verzuurd niet en qua weer gaan we alleen maar betere tijden 
tegemoet. 
 

Henk van Bodegom. 
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