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

.  Dorpsraad 
SV Kreileroord 
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ut sementem feceris, ita metes 

zoals je zaait, zul je oogsten 
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

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

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

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

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

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

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

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

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

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

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 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 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Kreileroord alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:36) 

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

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Schagen alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:41) 

Eerste rit:  08.36 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. 

 
14 april 
12 mei  
09 juni 
07 juli 

 
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.  

 
16 april 
30 april  
16 mei 
28 mei 

Algemene informatie 2014  

Update: 08-04-2015 
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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 € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun 
hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

 
 

Geachte Dorpsraadleden,  
van de Voorzitter 

 
 
 

Iedereen die geholpen heeft om de 
schoonmaakactie van NL Doet weer een 
succes te maken wordt hartelijk bedankt 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
 
Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
algmeen lid: Mevr. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
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 maandag 6 april 2015/18.00 uur 
(hardcopy zondag 5 april voor 16.00 uur) 

Opgericht 1 maart 1976 

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

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

Communicare necesse est  
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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de voorzitter       pagina   3 
 Voorjaarsactie         pagina   6 
 Agenda          pagina     7 
 Aankondiging ledenvergadering    pagina    8 
 Familie pagina Kreileroord     pagina   9 
 Fancy Fair         pagina   10 
 Anbo          pagina 11 
 Buurtbus lijn 416/lijn 653     pagina  15 
 Koningsdag         pagina   16 
 Computer info        Pagina  17 
 Over uw gemeente       Pagina  20 
 Grasmaaier         pagina  26 

 
 
 
 

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. 

 
 

 
 
 

 
 

Stuur eens een kaartje naar : 
Dhr. B. Schaap 

p/a Landbouwstraat 19 
1773 AA 

Kreileroord 
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Fancy Fair      18 April 
 
Koppeldarten   18 April 
 
Bingo (JeeCee)  25 april 
 
Koningsdag     27 april 
 
Kermis       01 t/m 03 mei  
 
Jaarvergadering  20 Mei 
Dorpsraad 
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Woensdag 20 Mei wordt de ledenvergadering van 
de Dorpsraad Kreileroord gehouden. Deze 
vergadering staat open voor alle leden van de 
vereniging.  
 
Op de agenda staat o.a.: 
 de aanpassing van de statuten van de 

vereniging 
 Standpunt en stand van zaken betreffende de 

stichting MFC de Doorbraak 
 Aftreed schema bestuursleden  

(bestuursleden gezocht) 
 
De exacte agenda, locatie en tijd wordt in een 
volgende dorpskrant gepubliceerd. Maar dan kan u 
hem alvast in uw agenda zetten. 
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STUUR EENS EEN KAARTJE 
 
 
Als er een zieke is in uw omgeving mag u dat altijd even doorgeven, want een 
kaartje doet toch altijd goed als je ziek bent. 
 

Vriendelijke groeten Gitta  Vlietstra   
663248 of via FB 

jeecee 
25 april bingo 

van 14:00 t/m 15:30 

5 rondes. kosten 2,50 incl. drinken , snoepje/koekje 

tot dan 

jeecee 
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ANBO Nieuws 

Biljarten 
 
Op vrijdag 27 maart kregen de senioren van 
de ANBO Kreileroord hun collega’s uit 
Slootdorp op bezoek. Ze werden hartelijk 
welkom geheten, onder het genot van een 
bakje koffie, door onze wedstrijdleider Piet 
Raven. Bij Slootdorp waren er wat af berichten en nog wel van de sterkeren, 
zoals Nico Marsman, Ben Elfring en Ap Ganzinga. Maar nu waren we als teams 
aan elkaar gewaagd. De eerste helft liep voor Kreileroord dan ook als goed. 
Stand 10-6. De tweede helft gaf echter een heel ander beeld en waren de rollen 
omgedraaid. De mannen en van vrouwen van Kreileroord verloren en daardoor 
verloren we met 10-22 
De pret was er niet minder om. Er werden nog wat sterke verhalen verteld en 
nog wat gedronken. Daarmee was het seizoen ten einde. Op de slotmiddag in 
Slootdorp op 17 april worden de prijzen uitgereikt aan de kampioenen. Ook van 
de Regio kampioenen van het koersballen en het klaverjassen. Wie op 17 april 
mee wil naar Slootdorp moet zich even op geven bij de secretaris, Lenie Cardol. 
 

Tot ziens 
Gerard v.d. Velden 

 
 

Het seizoen uit eten 
Donderdag 9 april gaan we met een twintigtal leden weer naar Tommy. Dan 
gaan we met elkaar weer heerlijk genieten van hetgeen Lotus Wok Palace te 
bieden heeft. Dit doen we elk jaar als afsluiting van het seizoen. 
 

Eetsmakelijk 
 
 
Slotmiddag 
Op 23 april houdt ANBO Kreileroord haar slotmiddag. 
Dan worden de winnaars van de biljart competitie, de koersbalcompetitie en de 
klaverjas competitie bekend gemaakt. Daarna gaan we nog enkele spelletjes 
doen om mooie prijzen. Dan nog even nazitten en voorbij is het seizoen. 
 
 

Komt Allen 
G. v.d. Velden 

 
 

Afdeling Kreileroord 
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Zaterdag 28 maart a.s. gaan we weer 
Koppeldarten in het MFC.  
 
Met 2 personen vorm je een team en 
dan: Darten maar!  
 
Deelnemen kost slechts 2,50 euro p.p.  
 
De avond begint om 20:00 uur 
Iedereen kan mee doen!.  
 
 
 
 
 
 
 

Op 28 april komen we vanaf 18.30 uur langs 
de deuren met loten voor de Tombola. 

De enveloppen kosten € 0.50 per stuk 
en 11 voor € 5.00 

evenementencommissie.  
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 Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke school dag van: 09.30 - 14.30.30 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 

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

Zoals Sloopklussen , Huizen ontruimen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of 
kom langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
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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  
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Glasvezel in mijn huis 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in onze gemeente Hollands Kroon een initiatief is opgestart om ELKE wo-
ning en ELK bedrijf aan te sluiten op het glasvezel netwerk. Alle inwoners van onze mooie gemeente kunnen 
zich gratis en vrijblijvend aanmelden, want hoe meer mensen meedoen hoe sneller onze gemeente klaar is 
voor de toekomst. Goed nieuws, ook voor u ? Zeker weten ! 

 
De buitengebieden : 
Onze gemeente telt grofweg 23.000 aansluitbare objecten (huizen/bedrijven). Ongeveer 3300 van deze objec-
ten liggen in het zogenoemde “Witte gebied”, wat inhoudt dat er uitsluitend een telefoonlijn aanwezig is. Dus 
geen Coax kabel en geen VDSL/Glasvezel of andere technieken. De kabelmaatschappij (Ziggo) is niet bereid 
om te investeren in het buitengebied. Datzelfde geldt voor de beheerder (lees:aandeelhouders) van het tele-
foon netwerk (KPN). Cru gezegd verdient de investering zichzelf niet snel genoeg terug, dus tenzij de inwo-
ners bereid zijn om VELE DUIZENDE euro's neer te leggen, heeft het witte gebied gewoon pech gehad. 
In de praktijk houdt dit in dat bewoners van het witte gebied beschikking hebben over vaste telefoon, er is 
internet, maar de snelheid is anno 2015 werkelijk om te huilen, en voor televisie signaal is men veroordeeld 
tot het krakkemikkige Digitenne, of televisie via de instabiele schotel (b.v. bij onweer of storm hebben we 
geen beeld en geluid). Om maar te zwijgen van de kosten; bij TV via de schotel dient de schotel en bijbeho-
rende producten aangeschaft te worden. 
Het is geen wonder dat de mensen in het witte gebied staan te springen om een glasvezelverbinding. Velen 
zijn -bij wijze van spreken- bereid om meteen vandaag al zelf te beginnen met graven. 
De veranderingen zijn in het witte gebied dan ook rigoreus; De downloadsnelheid gaat direct met een factor 
20 tot 50 omhoog, de uploadsnelheid gaat met een factor 100-200 omhoog. Kortgezegd wordt internetten en 
downloaden ineens leuk, ook wanneer iedereen in het huis tegelijk gebruik maakt van een smartphone, mu-
ziek via Spotify of YoutubeHD, online gamen, downloaden met hoge snelheid, Skypen en wat al niet meer ! 
Verder zijn diensten als de huistelefoon en interactieve TV mogelijk, waardoor er plotseling overal en altijd 
een spatzuiver HD beeld te zien is (ook uw oude TV's kunnen worden aangesloten). Ook bij slecht weer blijft 
alles het gewoon doen. 
Nog een prettige bijkomstigheid is dat alle benodigde apparatuur (modem, iTV boxjes) allemaal in bruikleen 
zijn, u hoeft deze dus niet te kopen. Handig wanneer er bijvoorbeeld een kastje stuk gaat, of wanneer de pro-
vider een nieuw kastje wil leveren. Gewoon omruilen en doorgaan. 
 
 
De kernen : Ik heb wèl Ziggo, waarom dan toch glasvezel ? 
Inwoners van de buitengebieden zullen niet lang na hoeven denken over de vraag om wel of geen glasvezel 
aan te laten leggen. Inwoners van de dorpskernen hebben echter wèl vaak kabel TV via Ziggo. Waarom zou 
men dan tòch kiezen voor de aanleg van glasvezel ? 
In tegenstelling tot wat Ziggo ons probeert te laten geloven, is het eind van de capaciteit op het Coax kabel 
netwerk wel degelijk in zicht. Om de benodigde bandbreedte vrij te maken worden er regelmatig analoge 
zenders geschrapt. In de nabije toekomst gaat de vraag naar meer bandbreedte steeds verder omhoog. Bij-
voorbeeld met de opkomst van de 4K televisie, en wat er na de 4K televisie allemaal nog gaat komen. De 
vraag naar bandbreedte gaat niet alleen omhoog, de vraag stijgt daarbij ook steeds sneller. Of de COAX aan-
sluitingen dit allemaal kunnen bolwerken zal snel blijken. Capaciteit problemen (blokjes in beeld, of GEEN 
beeld) zullen zich snel aandienen, en uit ervaring weten we allemaal dat de Ziggo klantenservice ten alle tij-
den “constateert” dat het niet aan hun ligt maar aan uw bekabeling in huis. En heeft u uw bekabeling dan alle-
maal vervangen zonder succes, dan zal het kastje wel niet goed meer zijn en dan koopt u toch gewoon een 
nieuwe voor de volle mep ? Voor de nieuwere generatie van UltraHD TV zullen weer andere decoders nodig 
zijn (Humax, de Samsung, de Cisco enz). En u zult deze kastjes allemaal zelf moeten betalen. De oplossing 
ligt in 'IP-TV', bij deze techniek kijkt u uitsluitend digitaal, via dezelfde verbinding als het internet. Dit werkt 
al zo bij VDSL van bijvoorbeeld KPN, en bij glasvezel. En juist via glasvezel is meer dan genoeg capaciteit 
aanwezig, voor nu en ook in de toekomst. Bovendien is benodigde apparatuur in bruikleen, zodat dit niet 
steeds hoeft te worden aangeschaft. De werking van IP-TV is hetzelfde als bij normale TV, met als verschil 
dat de IP-TV ontvangers in staat zijn om “online” op te nemen. Hiermee kan je op elke TV in huis de opname 
terug kijken. Mocht er onverhoopt een decoder stuk gaan, dan stuurt de provider gratis een nieuwe, en als de-
ze is aangesloten zijn de opnames niet verdwenen. Ter illustratie, bij Ziggo wordt het programma op de har-
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deschijf van de decoder opgenomen. Deze opname is dan uitsluitend op die ene TV terug zien, en als 
de hardeschijf kapot gaat, (altijd net buiten de garantie termijn), dan is de opname voor goed verloren 
en dien je een nieuwe decoder aan te schaffen. 
 
Dan het internet. De laatste jaren is de vraag naar snelheid explosief gegroeid. In grofweg 15 jaar tijd 
zijn er ongekend veel nieuwe apparaten bijgekomen die het internet gebruiken, denk hierbij aan 
smartphones, laptops, computers, de “NAS”, webcams, beveiligingscamera's, iPads, online games, 
NetFlix, Youtube, zelfs installaties van zonnepanelen staan met het internet verbonden. De nabije toe-
komst laat een duidelijk groeiende vraag naar bandbreedte zien. Denk hierbij aan de steeds beter wor-
dende beeldkwaliteit van “streaming video” (Youtube, Netflix, webcams, beveiligingscamera's e.d.). 
Andere invalshoeken zijn het thuis-werken, waarbij een continue stabiele internet verbinding met het 
bedrijf noodzakelijk is. Met een glasvezelnetwerk wordt de hele gemeente interessanter voor bedrij-
ven die zich willen vestigen. En ook bij het zoeken van een nieuwe of bestaande woning is de aanwe-
zigheid van een glasvezel aansluiting absoluut een pluspunt. 
Nog nieuwer is de term “cloud”, waarbij data online wordt gezet, bewerkt en bewaard. Dit kan dienen 
als veilige backup voor al uw foto's en documenten, en er kan ook online gewerkt worden zodat je 
nooit documenten kwijt bent, en overal altijd bij je documenten kunt. Werken in cloud is geweldig, 
echter staat of valt alles met de internet verbinding. Deze cloud ontwikkelingen zorgen voor een toe-
nemende vraag aan vooral uploadsnelheid. 
Weer een andere vrij nieuwe ontwikkeling is de toepassing van beeldbellen in de zorg. Ook hier is 
uploadsnelheid van belang, want hoe hoger de snelheid, hoe beter de beeld en geluidskwaliteit met de 
patient. 
Bij Ziggo staat de “internetsnelheid” gelijk aan de “downloadsnelheid”. De uploadsnelheid, daar 
wordt lang niet zo luid over gerept. Deze blijft hangen op zo'n 10% van de downloadsnelheid. Dat er 
vraag is naar meer upload capaciteit wordt door Ziggo weggeveegd met het argument dat de consu-
mentenbond beweert dat de gemiddelde consument geen baat heeft bij een hogere uploadsnelheid. 
Mocht u als gebruiker wèl meer uploadsnelheid wensen, dan heeft u dus gewoon pech gehad. Maar 
hoe zit dit dan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen ? 
Het antwoord : Glasvezel. Met een uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid, en met nog onge-
kend veel ruimte voor groei heeft glasvezel de capaciteit die we met z'n allen nodig hebben, nu en in 
de toekomst. 
 
De anti-glasvezel reclame van Ziggo : 
Wist u dat het netwerk van Ziggo voor 98% bestaat uit glasvezel ? Toch zal het u niet ontgaan zijn dat 
deze monopolist op het COAX netwerk op alle mogelijke manieren glasvezel probeert te ontmoedi-
gen, ons er zelfs min of meer bang voor probeert te maken. In de reclame uitingen probeert men ons 
te overtuigen van het feit dat het kabelnetwerk “niet slechter” is dan glasvezel. Er wordt geroepen dat 
wij ons “geen zorgen” hoeven te maken, en dat wij geen glasvezel NODIG hebben, omdat we al Zig-
go hebben. Dat glasvezel een veel stabielere verbinding biedt met vele malen meer capaciteit dan het 
Ziggo netwerk, daar rept Ziggo niet over. Onlangs werd er nog geschreven dat er niet in uw voortuin 
hoeft te worden gegraven omdat Ziggo er al kabels heeft zitten. Daarbij gaan ze voorbij aan het feit 
dat de kabelbedrijven 30-40 jaar geleden zelf de tuintjes overhoop gehaald hebben om er Coax kabel 
aan te leggen, en de inwoners moesten hier toen zelf nog voor betalen ook. Nu zijn we blij dat onze 
voorouders destijds toch met deze vernieuwing hebben ingestemd, maar nu is ook het moment dat we 
weer voor de toekomst moeten kiezen in de vorm van de glasvezel aanleg. En nu wordt de glasvezel 
aanleg nog gratis gedaan ook. 
Tot mijn grote ergernis kregen we onlangs persoonlijk geadresseerde post met daarin een theezakje. 
“Ontspannings thee”; Ik moest mij ontspannen omdat ik mij geen “zorgen” hoefde te maken over de 
komst van glasvezel, omdat ik al een Ziggo aansluiting heb. Gekker moet het toch niet worden. Ik heb 
bij Ziggo aangegeven dit als een belediging van mijn intelligentie te ervaren, en dat ik het zat ben dat 
Ziggo ons zo voor de gek blijft houden. De klacht zou z.s.m. in behandeling worden genomen... (Dit 
is al ruim 4 maanden geleden, dus we kunnen er van uit gaan dat de klacht NIET in behandeling 
wordt genomen.) 
De grote monopolist Ziggo heeft tussen de centrales en de woningen nog altijd de decenia oude CO-
AX kabels zitten. Deze COAX aansluitingen vormen de bottleneck van de capaciteit, maar in plaats 
van deze COAX kabels vervangen voor glasvezelkabels, steken ze liever waanzinnige bedragen in 
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anti-glasvezel reclames met als doel ons te doen geloven dat glasvezel iets slechts is wat we beslist niet 
moeten willen, en al helemaal niet nodig hebben. Best hypocriet voor een alleen-heersend kabelbedrijf 
met een netwerk dat voor 98% uit glasvezel bestaat. 
 
OK, en nu ? 
Hoe meer mensen zich aanmelden bij dit glasvezel initiatief, hoe eerder van 
start kan worden gegaan met de daadwerkelijke aanleg. Ook als u kabel 
heeft, biedt glasvezel grote voordelen. In de nabije toekomst bereikt Ziggo 
het plafond van de capaciteit. Glasvezel biedt vele malen meer capaciteit en 
is dus hoe dan ook de techniek van de toekomst. Het uitgangspunt van het 
lopende glasvezel initiatief is dat ALLE woningen worden aangesloten, en 
vanwege de grote schaal van het project worden er aan u GEEN aansluit-
kosten berekend. Is de aanleg dus gratis ? Ja, NU wel. Als u besluit niet mee 
te doen en op een later moment toch aangesloten wilt worden, dan kunnen 
hier kosten mee gemoeid zijn. NU is dus het moment om u gratis en vrijblij-
vend aan te melden voor glasvezel! 
 
(Ingezonden stuk foor meer info kijk op de website van www.breedbandhk.nl) 

Noorderlicht,  Kapellehof en Lelypark  zoeken vrijwilligers 

Schagen, 25 maart 2015 
Locaties Noorderlicht, Kapellehof en Lelypark van Woonzorggroep Samen zijn op zoek naar vrijwilligers. Voor 
Noorderlicht in Hippolytushoef wordt vooral gezocht naar vrijwilligers die op  Hippocampus (verpleegafdeling) willen 
helpen bij de ochtend- of middagactiviteiten. 

In Kapellehof in Den Oever en Lelypark in Wieringerwerf is vraag naar vrijwilligers die willen helpen bij de avond-
activiteiten op de dagbesteding. 

Hippocampus Noorderlicht 
Hippocampus in Noorderlicht is een gesloten afdeling voor tien bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen één kamerapparte-
ment en badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer waar gegeten wordt en waar activiteiten plaatsvinden. Voor 
de begeleiding van deze activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere ochtenden / middagen per week 
tussen 10.00 en 12.00 uur en/of tussen 14.00 en 16.30 uur kunnen helpen. 

  

Dagbesteding Kapellehof en Lelypark 
Dagbesteding Kapellehof is een afdeling met ongeveer tien tot twaalf cliënten. Samen worden de maaltijden genuttigd en 
worden er activiteiten gedaan. Voor de begeleiding van de avondactiviteit 

(broodmaaltijd ) zijn we op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere avonden per week kunnen ondersteunen. In Kapel-
lehof is dit tussen 16.30 uur en 18.30 uur, in Lelypark tussen 17.00 uur en 19.00 uur. 

 Goede afspraken 
Waar wilt u ons bij helpen? In overleg bepalen we 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 vrij-
williger bij Samen? Neem dan contact op met Judith Raven, teamleider welzijn via 0227-591368 of via 
j.raven@woonzorggroepsamen.nl. Kijk op www.woonzorggroepsamen.nl voor alle vrijwilliger vacatures. 

 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 Re-
validatie- & Behandelcentrum Samen, dat gevestigd 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. 
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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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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 

 

 

Accommoda e naam 
Sportpark "De Doorbraak" Kreileroord 
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Cursus Jeugdtrainers D, E e F 
 

Enkele weken geleden kregen we te horen dat v.v. Succes hoofdtrainer Jan 
Loew een training ging geven aan een groep trainers van hun jeugd. Er wa-
ren nog enkele plekken over en er werd gevraagd tijdens een jeugdvergade-
ring van alle voetbalverenigingen van de wieringermeer en wieringen of er 
interesse was om deze plekken in te nemen. Al onze 3 trainers van de F en E 
zagen dit wel zitten en na enkele mailtjes heen en weer konden ze starten op 
2 maart.  
De cursus bestond uit 3 maandagavonden van 7 tot 10 uur. De eerste avond 
was een theorie avond, de tweede stond er een D team beschikbaar, en de 
derde een E team om de geleerde theorie in praktijk te brengen. 
De cursus werd afgesloten met een heus certificaat. 
 

 
( trainer F mist op de foto, ze was de laatste cursus avond ziek ) 
 
We willen graag Jan en v.v. succes bedanken voor deze mogelijkheid. 
 

Het jeugdbestuur. 
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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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