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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 

L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
G. Miedema, Korenstraat 28, 
J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
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 
06-57354688 

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:  --.35  u 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.39 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 

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

  
663365 

’t Hummelhonk De openingstijden zijn op woensdag- en vrijdagochtend. 
Telefoon tijdens de openingstijden is: 06-38196563 en voor informatie 
en inschrijving: 0227-663591 

 woensdag- en vrij-
dagochtend 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  

Algemene informatie  

11 t/m 15 september 
 
16 september 

50+ Beurs te Utrecht (via de ANBO afd. Kreileroord) 
 
Jaarmarkt Wieringerwerf 

11.00 - 17.00 uur. 
 
09.00—14.00 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. 

8 oktober 
12 november 
11 december 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
Inzamelschema 

Plastic 

Op de volgende dagen in 2012 wordt in Kreileroord het plastic opge-
haald:   
U wordt verzocht het plasticafval goed verpakt aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

2 oktober 
30 oktober 
27 november 
21 december 

Inzamelschema 
Huisvuil en  
groenafval 

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

20 september 
4 oktober 
18 oktober 
1 november 
15 november 
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DE DORPSKRANT 
     een veertiendaags 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,  

 
Het is weer zover! De 8 euro contributie  mag weer worden 
overgemaakt op Rabobank 370422546 ,onder vermelding van naam 
en adres. En net als vorig jaar, mag u ook in een envelop 8 euro, 
onder  vermelding van naam en adres. In de brievenbus van de 
penningmeester gooien op Bollenstraat 24. 
 
Wilt U lid worden kan dat natuurlijk ook. Dat kunt u doen 
door boven staande te doen met vermelding van nieuw lid. 
 
 
U kunt u ook per email aanmelden. penningmeester@dorpsraad.nl 
 
Graag over maken op Rabobank 370422546  t.n.v. Dorpsraad 
Kreileroord Dorpskrant/lidmaatschap 2012/13 
 
U ontvangt regelmatig een Dorpskrant van ons. 
Waar in u informatie vind van ons dorp, het programma van de 
voetbal. 
 
Zie voor u zelf in deze huis aan huis dorpskrant wat hij voor u heeft 
te bieden. Word lid !!!!!!!  
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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 : Dhr R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-57354688 lootje_885@hotmail.com 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD  
        

                  

 
Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  
p/a secrearitaat 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 23 september 

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 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 



          Café Restaurant Partycentrum 

D e  M a a i e r  

HÉT GEZELLIGE EETCAFÉ 
VAN 

WIERINGERWERF 

Groot terras op het Zuiden 
U kunt bij ons terecht voor: 

 
Lunches, Diners, Feesten en Partijen, 

Catering, Buffetten, Daghappen en À-la-Carte 
 

AL ONZE MAALTIJDEN KUNT U AFHALEN 
(bij voorkeur even bellen) 

 

Keuken open tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur 
 Terpstraat 1   Wieringerwerf   0227-601660  

 

e-mail: demaaier@hetnet.nl 
 

 

  

  

Heeft u zelf weinig of geen tijd om cadeau’s te kopen; vindt u een enveloppe met geld een beetje afgezaagd; 
vindt u het steeds moeilijker worden om weer wat origineels te verzinnen, of bent u op zoek naar een origineel 
relatiegeschenk, dan bent u hier aan het goede adres! Uiteraard worden er ook cadeaumanden op verzoek ge-
maakt. Leuk voor als u het nog persoonlijker wilt maken. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieu-
we cadeaumanden die met veel liefde en plezier feestelijk ingepakt worden. 
          De cadeaumand  
          Petra Kruijt, Landbouwstraat 25 
          1773 AB  Kreileroord 
          06-25070317 
          www.decadeaumand.nl 
          info@decadeaumand.nl 

Wat een feest als de cadeaumand voor u bezig is geweest!!! 
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Themamiddag: ‘LTS 50 
Jaar’ op 15 september 

OP 15 september bent u van harte welkom bij de eerstvolgende themamiddag. Deze zal 
in het teken staan van het 50 jarig bestaan van de LTS in de Wieringermeer. Dhr. J. 
Broekstra zal een film vertonen (2 x 30 minuten). Deze film is een compilatie van  ’oud 
materiaal’ , aangevuld met onlangs opgenomen interviews van enige oud-leerlingen. 
Voorafgaand aan de vertoning hiervan, zal oud-directeur dhr. J. Bakker, een kort wel-
komstwoord houden. Zeker gezien het beperkt aantal plaatsen, is het verstandig, om 
ruim van tevoren aanwezig te zijn. Vol is vol!! 

Locatie:  
Genootschapshuis, Brugstraat 11 Middenmeer. Aanvang: 15.00 uur. Toegang: gratis!!! 

Graag tot ziens op 15 september!!! 
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 Bezorgster van de Dorpskrant in het zonnetje gezet. 
 
In het dorp zijn al jaren vele vrijwilligers bezig met de Dorpskrant te maken en het 
bezorgen hiervan. Enkele vrijwilligsters doen dit, al jaren lang, elke twee weken. 
Sommige al 5 , 8, 12 jaar. Eén vrijwilligster doet dit nog langer. Dit is Mevr. Alie 
Leffers uit de 
Vlasstraat en zij 
bezorgt al 26 jaar 
de Dorpskrant. De 
voorzitter en 
penningmeester 
van de Dorpsraad 
nodigde alle 
bezorgsters uit. 
Onder het genot 
van een kopje koffie 
en een eigen 
gebakken taart 
werd het komende 
jaar besproken. 
Hierna nam de 
voorzitter het woord 
en verraste hij 
Mevr. Alie Leffers 
met een dankwoord en een mooie bos bloemen. Hierna stond hij stil bij dit heugelijk 
feit. En werden er wat herinneringen uit de begin tijd van de Dorpskrant opgehaald 
door o.a. Mevr. Alie Leffers. 
 

Dit zijn de Winnaars van de timmertuin 2012 - De Indian-Ladies.  
De prijs is gesponseerd door de: De Goudvis in Sint Maartenszee.  
Glijden, rennen, dollen, spelen, klauteren en vooral veel plezier maken...  
Daar draait het om in buiten speeltuin De Goudvis in Sint Maartenszee. Wie van 

springen houdt, 
zit goed in De 
Goudvis. De 
grootste 
airtrampoline van 
Europa staat 
namelijk in deze 
speeltuin. En 
maak je maar 
geen zorgen over 
het weer.  
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Familie Pagina Kreileroord 
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

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

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

email: Info@poelsma.keurslager.nl www.poelsma.keurslager.nl 
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Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
www.bouwbedrijfvoorsluijs.nl 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl of www.acwgarage.nl 
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GESCHIEDENIS VAN EEN KREILEROORDS BEDRIJF 
50 JAAR FIRMA J. VAN BODEGOM EN ZN 

“In de begin jaren was het geen vetpot” 

Jaap van Bodegom begon in 1962 “voor zichzelf”met het maaien van sloten. Met een lening van de 
toenmalige Amsterdam-Rotterdam bank, kocht hij een motermaaier en verhuurde zich bij de boeren voor 
maaiwerk. Wat begon als een eenmansbedrijf groeide in 50 jaar uit tot Firma J. van Bodegom & Zn, 
specialist in cultuurtechniek, grond, weg– en waterbouw. 
 
 
Jaap van Bodegom (1925-2005) was landarbeider totdat 
hij voor zichzelf begon. Hij was een sociaal betrokken 
man die ook kring-voorzitter was van de ANAB, de 
landbouw tak van NVV (nu FNV). ‘Als boerenarbeiders 
conflicten hadden over hun loon of over het uitbetalen, 
ging mijn vader naar de boeren toe’, verteld zijn zoon 
Henk. ‘Mijn vader kende de regels precies’ en wist hoe 
het in de cao stond. Hij spron in de bres voor de 
arbeiders. Toch hadden de boeren respect voor hem, 
want hij was een harde werker en een gewaardeerde 
kracht. Toen mijn vader in 1962 in de ww belande 
besloot hij: “Als ik dan toch mijn eigen broek moet 
ophouden, dan zoek het zelf wel uit”. Hij kocht  een 
kleine motermaaier met zijmes, maar moest daarvoor 
geld lenen bij de Amsterdam-Rotterdam Bank. De 
directeur Beudekker zei: “je kunt me maar een keer 
belazeren, we gaan het proberen met mekaar.” Zo begon 
mijn vader met sloten maaien bij de boeren. Dat moest 
tweemaal per jaar gebeuren voor de schouw door het 
Hoogheemraadschap. In de winter, als het maaiwerk 
minder was, verhuurde Jaap zich aanvankelijk als landarbeider. Later kocht hij een 
drainagespuit en vanaf toen spoelde hij in de winter drainages door. De Machines 
werden gestald in een schuurtje in de Bollenstraat in Kreileroord. Toen een 
gemeenteambtenaar kwam controleren vond deze dat het stallen van machines in het 
schuurtje eigenlijk niet de bedoeling was. Vader Jaap vroeg waarop hij dit baseerde, 
want: ik heb een vergunning aangevraagd voor een garage en meer niet. En dat ik mijn 
tractor daarin zet is mijn zaak’. Waarna de kwestie was afgedaan. 
 
 
Bijverdiensten 
Jaap van Bodegom en zijn vrouw Annie Bor kregen vier kinderen: Henk (1951), Jan 
(1953), Maria (1953) en Piet (1961). Het gezin woonde in de Vlasstraat in Kreileroord. 
In de beginjaren was het geen vetpot. ‘Toen mijn vader landarbeider was hadden we het 
al niet breed, maar nadat hij voor zichzelf was er vooral ‘s winters te weining geld. Mijn 
moeder vulde het gezinsinkomen aan door verstelwerk te doen voor anderen. Het 
gebeurde regelmatig dat ze nachten moest doorwerken om het werk klaar te krijgen.’ 
Veel boeren en arbeiders in de Wieringermeer zullen zich Jaap van Bodegom nog 
kunnen herinneren met zijn kenmerkende outfit: witte gympen, petje, de broekspijpen in 
de sokken en een rode zakdoek om zijn hals. Tot op hoge leeftijd heeft hij gewerkt,  
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totdat het niet meer kon. Toen het 
lopen moeizamer ging verplaatste 
hij zich per scootmobiel. In 2005 
overleed Jaap van Bodegom hij was 
80 jaar. ‘Zijn lichaam was op door 
het harde werken’, zegt Henk. 
 
 
 
 
Motorfiets 
Tegenwoordig wordt het bedrijf 
geleid door Jaaps zone Henk, Jan en 
kleinzoon John (1976). Al van jongs 
af aan hielpen Henk en Jan na schooltijd hun vader met maaien of in het vlas. Ze 
gingen met hem mee, achterop de motorfiets. Áls Jan en ik hoed hadden geholpen 
mochten we als beloning zelf op de motor rijden, in het land natuurlijk, niet op de 
weg. Dus we konden als jochies al vroeg motorrijden.’Na hun middelbare schooltijd 
gingen beide broers bij hun vader werken. Vanaf toen breidden de werkzaamhedenb 
zich geleidelijk uit. Er werd ook drainage gelegd, maar veruit de belangerijkste 
activiteit tijdens de zomer werd werd het hokken en schelven van vlas. Daarom 
staan de “van Bodegommen” ook wel bekend als de ‘vlassers van de 
Wieringermeer’. 
 
Vlas 
‘In de Wieringermeer werd tot in de jaren zeventig veel vlas verbouwd, zo’n 2000 
hectare’, schat Henk van Bodegom. ‘Vlas gedijt goed in ons klimaat en is in West-

Europa de enige vezel die wordt verbouwd om textiel van 
te maken. Het is een mooi product, van het gewas wordt 
niets weggegooid, alles wordt gebruikt: het zaad, het kaf 
en de houtgedeeltes. Van de vezeels wordt linnen gemaakt 
voor kleding, lakens en tafellakens, maar ook in 
bankpapier en veters zitten vlasvezeltjes. Van de 
houtdeeltjes uit de stengel wordt spaanplaat geperst. In de 
bolletjes zit het zaad dat wordt gebruikt voor 
vermeedering, maar ook voor consumptiedoeleinden, 
bijvoorbeeld als lijnzaadjes op luxebrood. Er is vezelvlas 
en er is olievlas. In de laatste soort zit veel meer olie in de 
zaadjes. Die olie wordt gebruikt in de farmaceutische 
industie of verwerkt tot lijnolie.’ Vlasteelt is 
arbeidsintensief. Het vlas wordt geplukt vanaf de tweede 
helft van Julie, 100 dagen na het inzaaien. De platn is 
ongeveer één meter hoog en belangerijk is dat deze niet 
legert (omvalt). Aan de buitenkant van de stengel zitten de 
vezels, het lint. De binnenkant van de stengel is van hout. 
De houtgedeeltes uit de vezel worden uitgekamt zodat 
aleen de vezels overblijven. Om een zo lang mogelijke 

vezel te behouden wordt de vlasp0lant met wortel en al uit dfe grond getrokken. 
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Vroeger werd met de hand geplukt. Daarna werd het vlas geschelfd (in schoven 
gezet) om vervolgens in veertien dagen te drogen, de bolletjes werden eraf 
gekamd (het repelen) en de stengels geroot (geweekt in poutten water) 
waardoor de pectine wordt verwijderd. Pectine is de stof die het lindt bindt aan 
de vezel. In de jaren zestig deed vader Jaap dit werkt nog met hand, later 
kwamen er machines om te plukken en nog later machines die niet alleen 
plukkten, maar ook de bolletjes eraf kamden, het zaad dorsten en de stengels 
kneusden. De van Bodegommen verdienden goed in het vlas, ‘omdat we ons 
vak verstonden’, verteld Henk. ‘Ja, dat vlas dat is iets aparts, je moet er wel in 
kunnen werken en niet iedereen kan dat. Vlas heeft goed land nodig maar er 
komt ook nog wel wat vakmanschap bij kijken. Het land moet niet te veel 
stikstof bevatten, want dan wordt het veel te lant en kan het gaan legeren. 
Sommige rassen komen wel weer omhoog, maar er blijft altijd schade’. In de 
jaren zestig werdt zo’n 2000 hectare vlas verbouwd in de Wieringermeer, maar 
vanaf de begin jaren zeventig werdt het steeds minder. ‘Dat kwam doordat het 
productie proces te duur werd, maar het had ook te maken met nieuwe 
mileueisen’, verteld Henk. ‘Het rootproces belastte het milieu te veel. Daarbij 
kwamen stoffen vrij die niet alleen stank en overlast gaven, maar ook werd het 
water uit de rootputten geloosd op het oppervlaktewater. Dat werd door de 
overheid overboden.’Uiteindelijk stopte de firma van Bodegom in 1972 met het 
hookken van vlas, maar dat bleek tijdelijk. 
 
 
Nieuwe Methode 
Want in de jaren tachtig 
kwam Mark van de Bilt, 
eigenaar van 
Zaadverdedelingsbedrijf Van 
de Bilt uit Sluiskil, langs. 
Hij had een nieuwe 
productiemethode die 
minder arbeidsintensief en 
minder mileubelastend was. 
‘Mark van de Bilt, kwam bij 
ons, omdat wij wisten wat vlas was, wij hadden altijd gehokt en geschelfd in 
het vlas.’De nieuwe methode bestond eruit ddat het vlas werd geroot op het 
land. Het werd door een machine geplukt met bolletjes en al in stroken (zwad) 
op het land gelegd. Aan de kleur en aan het draaien van de stengels kon je zien 
of het hout en vezels goed loslieten. Dan werd het tot balen geperst en vervoerd 
naar de fabriek in Sluiskil. Daar ging het vlas door de zingelturbine. Zo werden 
het zaad, de vezels en houtdeeltjes door grote kammen gescheiden. Jan van 
Bodegom werd commissionair voor van der Bilt. Als vertegenwoordiger van 
deze firma huurde hij verschillende percelen land om vlas te zaaien en te 
oogsten. 
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Russische machines 
‘Na een poosje zo gewerkt te hebben kwam Mark van de Bilt met 
“getrokken”machientjes die hij in Rusland had gezien. De machientjes kamden de 
bolletjes er al op het land vanaf zodat je allen het lint overhield. Voordeel was dat de 
bolletjes droger bleven en niet ontkiemden. Zo bleef er beter zaad over om te verdelen. 
Vervolgens werden de bolletjes gedroogd op een droogvloer en na enige tijd ter plekke 
gedorst’ Henk laat een foto zien van een machine met daarachter een zelf 
geconstyrueerde opvangbak voor de bolletjes. ‘Het waren endeloze machines, die 
Russische, want ze deden het altijd. 
Geen boutje of moertje was gelijk, 
maar je hoefde nooit te sleutelen aan 
die dingen.’Nog weer later kwam er 
een grotere zelfrijdende machine, 
een tweerijer met opvangbak. Jan 
heeft, ondersteund door enkele 
personeelsleden en de Firma Herman 
Heijnen in Middenmeer, deze 
machine uitgerust met een dors unit. 
‘Ja, je kunt Jan gerust de techneut 
van de firma noemen’, zegt Henk. In 
de jaren tachtig en negentig 
beleefden de Van Bodegommen top 
tijden in het vlas. Ze waren er de 
hele zomer mee bezig. ‘Vlas heeft 
aandacht nodig vanaf het moment van groeien tot aan het moment van inschuren, dus 
vanaf april tot september. Als er geplukt werd moest regelmatig tot ‘s nachts aan toe 
worden gewerkt worden, dat kon zolang het niet vochtig was en dan werdt het eten door 
de vrouwen naar het land gebracht.’Afwisselend werd er gekookt door moeder van 
Bodegom en haar schoondochters Eppie en Annie. Om te weten waar de mannen precies 
zaten werd contact gelegd via een zendbakje, mobiele telefoons bestonden nog niet. In 
die tijd had het bedrijf nog maar een vaste medewerker, Libbe van der Ploeg. 
 
 
 
Markt verzadigd 
Vanaf ongeveer 2003 werd het minder, de markt raakte verzadigd. Henk legt uit hoe dat 
werkt: ‘Vlas kun je jarenlang bewaren mits het goed droog is. Hoe hoger de prijzen, hoe 
meer vlas er werd uitgezaaid. Bovendien werd het gesubsidieerd door de Europese Unie. 
Maar door dat grotere aanbod, zakte de prijs. Het vlas werd soms jarenlang opgeslagen en 
dan bleven hele partijen boven de markt zweven, wat de prijs nog meer drukte. In West-
Europa werd ongeveer 125.000 ton vlas per jaar verwerkt, maar in 2003 en 2004, bleef er 
een complete oogst boven de markt hangen. Bovendien verschoof de vlas verwerking 
meer en meer naar China, daar waren de arbeidskosten lager dan in Europa. Mark van der 
Bilt heeft de Europese Commissie gewaarschuwd: “Wij moeten onze kennis niet 
verkopen, want daarvan krijgen we de rekening gepresenteerd.” Toch heeft hij niet 
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kunnen voorkomen dat de 
vlasverwerking naar China 
en voor een deel naar 
Rusland ging.  
 
 
 
Zwaar vlas 
In 2007 stopten de van 
Bodegommen met het 
Vlas. Henk: ‘De prijs was 
helemaal weg op de 
wereldmarkt, de boeren 
lieten steeds minder vlas 
uitzaaien. We hadden nog maar zo’n 20 á 25 hectare en moesten zelfs land bij 
huren. De teelt is vrij arbeidsintensief en het kon niet meer uit. Omdat we al 
veel in het maaiwerk zaten, kwam het vlas een beetje ongelegen. Op een 
gegeven moment zaten Jan en ik in een stuk zwaar vlas dat nog al moeizaam 
door de plukmachine verwerkt kon worden. Het land was erg nat. Vlas is taai, 
het is vet en als het nat door de machine lgaat dan loopt alles vol, Jan en ik 
waren allebeid haverwege de vijftig en we zeiden tegen elkaar: we stoppen 
ermee, dit is het laatste jaar dat we vlas hebben geluk.’ Hen verteld het met spijt 
in zijn ste. “Het is een prachtig product, maar… We hebben lang in het vlas 
gewerkt, vanaf de schoolbanken tot aan ons 55ste jaar. Wij weten echt wel wat 
vals is, maar het areaal is flink ingekrompen. Er staat niet veel meer in 
Nederland. Dat is doodzonde. John, Jans zoon werkte ook al sinds de jaren 
negentig in het bedrijf. Hij vond het vlas wel leuk, maar was druk met andere 
werkzaamheden. Hij had zich toegelegd op het maaien van wegen en sloten 

voor onder andere 
gemeenten en provindie.’ 
We hebben de bakens 
verzet en gingen verder 
met Maaien. 
 
Firma van Bodegom in 
2012 
Het bedrijf heeft volop 
werk in het maaien van 
wegen en sloten voor de 
provincie Noord Holland 
en Flevoland. Bovendien 
maait het ook nog eens 
honderden kilometers 
bermen in heel Nederland, 
in opdracht van gemeenten 

en Rijkswaterstaat. Ook waterschappen, Defensie, Staatsbosbeheer en 
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woningbouwcorporaties behoren tot de opdrachtgevers, evenals agrariërs en 
particulieren. In 50 Jaar tijd groeide de firma J. van Bodegom & Zn. Uit van 
een eenmansloonbedrijf naar een aannemingsbedrijf met 20 werknemers. De 
onderneming beschikt over een grote verscheidenheid aan aan maaimachinines 
en heeft een uitgebreid wagenpark. Van Groningen tot Limburg, van Den 
Helder tot Zierikzee, kan men de rode met witte opdruk, bestel– en 
vrachtauto’s zien rijden. Het bedrijf is nog steeds gevestigd in de 
Wieringermeer. Niet meer in Kreileroord maar wel daar vlakbij: aan de 
Oosterkwel weg 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(tekst: Rita Smit.  Overgenomen, met toestemming, uit de Kroniek van het 
Genootschap voor de 
geschiedenis van 

Wieringermeer uitgave 62 jaargang 2012) 
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Van dinsdag t/m vrijdag staan wij op het industrieterrein 
de ’Robbenplaat’ in Wieringerwerf vanaf 11.30 tot 17.00 uur. 

Op vrijdag staan wij vanaf 17.00 tot 19.00 uur op het  
parkeerterrein in de Korenstraat/Klaverstraat te Kreileroord. 

Telefonisch bestellen kan alleen in Wieringerwerf op  
nummer 06 24 72 31 18. 
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Hallo, ik ben kim wiersma en ik ben 15 jaar oud. 
Heeft u kleine kinderen , en gaat u naar een feestje of een 
afspraak?   
En heeft u geen oppas? Dan ben ik de oplossing!  
Voor € 2,50,- per uur,pas ik graag op uw kinderen, in het 
weekend en eventueel ook doordeweeks s’avonds (niet te 
laat en niet op maandags en woensdags i.v.m. met voetbal-
trainen). 
U kunt mij bereiken door te bellen, sms/email te sturen. 
Emailadres: miss.wiersma@hotmail.com 
Mobiele nummer: 0631930053. Alvast bedankt. 
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 Oranjevereniging Kreileroord 
Beste dorpsgenoten,  
 
 De meesten van u kennen ons, maar sommigen misschien nog niet. Deze huis-aan
-huis uitgave van de Dorpskrant is een mooie gelegenheid om ons aan u voor te 
stellen. Wij zijn Oranjevereniging Kreileroord. De naam zegt het al: jaarlijks 
organiseren wij op Koninginnedag allerlei activiteiten. Wij proberen steeds een zo 
gevarieerd mogelijk programma in elkaar te zetten. Om het e.e.a. mogelijk te 
maken zoeken wij vaak sponsors en houden wij jaarlijks een collecte in het dorp. 
Ons bestuur bestaat uit de volgende personen: Linda Jonker (secretaris), Enny van 
der Kruit (penningmeester), Stephanie Pronk (bestuurslid) en Anita Tijsen 
(bestuurslid). Daarnaast doen wij jaarlijks een beroep op onze vrijwilligers, waar 
wij zeer blij mee zijn uiteraard. 
 
Dit jaar heeft Oranjevereniging Kreileroord voor het eerst meegedaan aan de 
Rabobank Fietssponsortocht op zaterdag 9 juni jl. Het thema was WK dus konden 
wij ons mooi uitleven in Oranje kleding. Het was een tocht van ruim 30(!) 
kilometer door Wieringen en Wieringermeer en het was zeer regenachtig weer met 
windkracht 7! Dat was dus een flinke tocht, maar iedereen heeft het volbracht. 
Zeer trots waren wij op onszelf! En een mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat het 
de verenigingskas weer wat is aangevuld. Via deze weg alsnog bedankt: Joke, 
Frank, Jaring, Frans, Stephanie, Mark, Linda, Anita en Wim. Het was top, 
hopelijk volgend jaar weer?!  
 
Wij hopen u allemaal volgend jaar op 30 april weer te begroeten! 
 
Namens Oranjevereniging Kreileroord, 
 
Jolanda van der Draai (voorzitter)    
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BILJARTEN. 
 
Vers bloed binnen de vereniging. 
Afgelopen vrijdagavond meldden zich twee jonge nieuwe leden aan. Nooit ver-
keerd voor een vereniging die langzaam aan het vergrijzen is. Ze werden dus 
warm ontvangen. We hebben over Pascal Edens en Peter van der Bildt. Er werd 
door de leden van de vereniging vriendelijk geïnformeerd naar hun kwaliteiten 
op het biljart gebied. Om hun gemiddelde vast te stellen speelden ze verschil-
lende partijtjes zodat de insiders een beeld kregen van hun capaciteiten. Bij 
Pascal was te zien dat hij een aardig balletje kan stoten en Peter zal nog even in 
de leer moeten, maar alle begin is moeilijk. Peter is een gemiddelde van veer-
tien caramboles toegedacht net zo veel als Henk van Bodegom en Fran Schel-
fout, dus hij bevindt zich wat dat betreft in goed gezelschap. Het was deze 
avond even behelpen zonder een wedstrijd secretaris. Want Ruud van Eeken 
was te werk. Maar we hebben het gered door de wedstrijden te noteren op kla-
verjasformulieren. Deze eerste avond werd er gespeeld voor spek en bonen en 
het was leuk om elkaar weer te zien na een lange zomer. Wat viel er deze avond 
in het bijzonder op. Uiteraard het spel van Pascal en het gegeven dat Jaap Plag-
meijer, Martin Rebel en Gerrie Edens niet veel ingeboet hebben in kwaliteit. 
Ook de beide Hanffen deden het deze avond weer goed naar behoren. Maar dit 
zegt natuurlijk nog niks voor het vervolg van het seizoen, want wie weet komt 
er uit onverwachte hoek nog een verrassende kampioen voor dit jaar. In ieder 
geval hebben we afgesproken dat we rond de wintermaanden gezellig gaan 
wokken en hoe we het één en ander in het vat gieten is nog duister. 
Henk van Bodegom 
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Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

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

SBS Administraties 
 

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

tingaangiftes etc. 
Ook voor startende ondernemers! 

 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 
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Tuinbouwvereniging Kreileroord krijgt bosmaaier geschonken. 
 

Donderdag 5 juli 2012 heeft voorzitter Gerard van der Velde (links op de foto) 
van de Tuinbouwvereniging Kreileroord een Husqvarna bosmaaier geleverd 
door Mart Boukes uit Kolhorn in ontvangst mogen nemen uit handen van se-
cretaris Johan Geel van Stichting Kreiler2002rd. 
 
De Stichting Kreiler2002rd heeft na een aanvraag van de Tuinbouwvereniging 
Kreileroord besloten om de Tuinbouwvereniging een bosmaaier te schenken 
om de grasstroken rond het tuinbouwcomplex te kunnen onderhouden zodat de 
leden geen last meer hebben van woekerende onkruiden in die stroken die hun 
zaden weer over de tuinen verspreiden. 
De Tuinbouwvereniging mag zich de laatste jaren verheugen met een groeiend 
ledental maar dan moet ook de omgeving van het complex natuurlijk wel bijge-
houden worden. 
Zij hebben hiervoor Gerard Miedema bereid gevonden maar dan moet er na-
tuurlijk wel het juiste gereedschap aanwezig zijn. Met deze schenking van de 
Stichting Kreiler2002rd moet dat de komende jaren zeker gaan lukken. 

Vz. G. v.d. Velde 

 

GEVONDEN: In juni is er een dames-fiets gevonden in de Vlasstraat. Mocht u, 
uw fiets missen! Stuur een mailtje met de beschrijving van uw fiets naar de re-
dactie. Misschien is het uw fiets wel. 

Opgericht 1 juni 1958 
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sv. KREILEROORD 
 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter  dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg   3 Wieringerwerf tel. 663534 henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr.  B. v.d. Broek Antillenstraat 1 140 Groningen tel. 663569 bas.vd.broek@live.nl 
Penningm. dhr. F.Schelfhout Boeier                54 Wieringerwerf tel. 602061 schelf@quicknet.nl 
Jeugdvoorz dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228  djkeuken@quicknet.nl 
Lid dhr. B. Scholten Vlasstraat 4 Kreileroord tel. 724553 bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid mevr.   T. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522   tinekevoorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. T. Klein Korenstraat 36 Kreileroord tel. 663426 y.klein@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 
Trainer E pupillen: dhr. P. v. der Meer, P. Wijngaart Landbouwstraat 17           tel. 663603  
Trainer F pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
Trainer kabouters: dhr. D. Voorsluis Landbouwstraat 12 tel. 663522 
Trainer keepers (jeugd):  dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 tel: 663228 
 

Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. M. Rebel Korenstraat 45 tel: 750805 / 0623063448 
Coach E pupillen: M. de Ridder, A.v.d. Meer-Gijzen Landbouwstraat 21 / 17 tel. 0630293976 
Coach F pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
 

Sportaccommodatie: 
Terrein: Bollenstraat 66 Kreileroord tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: vacature 
Consul: dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 3 tel. 663534 
 
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / mevr. T. Voorsluijs tel. 6634236 / 663522 
 

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. B. van den Broek   Bollenstraat    17  tel. 663569   bas.vd.broek@live.nl 

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

Samenstelling van het jeugdbestuur: 
Voorzitter dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228 djkeuken@quicknet.nl 
Secretaris dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522 voorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. M. v.d. Zee Bollenstraat 9 Kreileroord 0634596868 gekke_mellie@hotmailcom 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 15 sep,  127519  Den Helder E7 - Kreileroord E1  aanvang 09.00 uur vertr: 07.45  
Sportpark: Sportpark Streepjesberg. Bremstr 2D, 1783 JG Den Helder 0223-613366 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 22 sep,  127525    Kreileroord E1 - JVC E6     aanvang 11.00 uur aanw: 10.00  
              (kantine) 0227-663358 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 29 sep,  127504     Petten E2 - Kreileroord E1G    aanvang 10.00 uur vertr: 09.45  
Sportpark: Sportpark De Pettemerkluft- Petten, Sportweg 5, 1755 LX, Petten,  0226-381796 
 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 15 sep,  132163  Kreileroord E2—Kleine Sluis E5 aanvang 10.00 uur aanw: 09.00  
              (kantine) 0227-663358 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 22 sep,  vrij weekend 
 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 29 sep,  132163  Kreileroord E2G - Koedijk E10  aanvang 10.00 uur aanw: 09.00  
              (kantine) 0227-663358 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 
Zondag 16 sep,  58662  Kreileroord 2 - Oude Sluis 2  aanvang 12.00 uur aanw  11.00 
Scheidsrechter: H. van Bodegom        (kantine) 0227-663358 
Zondag 23 sep,  59233 Flevo 4 - Kreileroord 2  aanvang 11.30 uur  vert:  10.30 
Sportpark De Meer - Flevo. Industrieweg 1. 1775 PV, Middenmeer 0227-501781 
Zondag 30 sep,  59565 Wiron 3 - Kreileroord 2  aanvang 11.00 uur  vert:  10.00 
Sportpark: Sportpark Wiron, Oosterkruisweg 5, 1779 XM, Den Oever, 0227-511146 

De volgende klaverjasdrive is op zaterdag 29 september, aanvang 
20.00uur. De inleg is € 3,50 p.p. en er wordt met vaste maat gespeeld. 
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KREILEROORD 2  -  DTS  4       1  -  4 
Kreileroord kon het niet bolwerken tegen een klasse hoger spelend DTS. Niet vergeten 
moet worden dat het de eerste wedstrijd was van Kreileroord. Er waren geen oefenwedstrij-
den gespeeld. Deze wedstrijd werd gespeeld voor de beker en geldt niet voor de reguliere 
competitie.  Het verslag kan daarom kort zijn. DTS nam als snel in de wedstrijd een terech-
te voorsprong en bouwde deze langzaam uit. Kreileroord deed  na een 3 -  0 achterstand wat 
terug door een knappe goal van Patrick na een goede pass van Bart. Op gemerkt moet wor-
den dat de tweede helft een beter Kreileroord kende dan de eerste helft. Door wat omzettin-
gen kwam er wat evenwicht in het team. Zelfs de aansluittreffer hing toen in de lucht, maar 
als je dan zelf niet scoort dan doet de tegenstander dat wel. Het meest geslaagd van deze 
zondag vond ik wel weer het gezellig bij elkaar zitten en wat kletsen onder het genot van 
een heerlijk kop soep en broodjes die deze keer verzorgd werden door  Gonnie en Femmy. 
Voor de rest zag alles er weer netjes uit, nadat afgelopen dinsdagavond er door verschillen-
de vrijwilligers de handen uit de mouwen was gestoken om alles weer een dragelijk aanzien 
te geven. Melvin en Dennis hebben de ramen gewassen, Dick Thijs Rob en Bart zijn met de 
doelen en de lijnen trekken bezig geweest en bovendien heeft Dick nog een vrije dag opge-
offerd om al het vuil uit de tribune  en de tegels te plukken. Het was een aanfluiting en we 
vonden dat we dat niet konden maken tegenover de gasten. Allemaal bedankt voor de inzet. 
En tot aanstaande zondag, want dan spelen we onze eerste competitiewedstrijd thuis tegen 
Oudesluis 2. Aanvang 12 uur op het sportpark van Kreileroord. 
Henk van Bodegom 

 
KLAVERJASSEN 
De kop is er weer af. Op zaterdagavond 1 september werd de eer-
ste competitieronde gespeeld van het nieuwe seizoen. Na het lan-
ge zomerreces was de opkomst gewoon te noemen. Het moet wel 
gezegd worden dat we dit seizoen eerder zijn begonnen dan afge-
lopen jaren. Misschien  moeten we daar nog aan wennen. In ieder 
geval was het weer heel gezellig. Er streden deze avond 6 koppels om de prijzen.  Elina en 
Simone eindigden samen met Fred Schaafstra  en Ronnie Aukes als laatsten. Beide koppels 
hadden precies hetzelfde aantal van 5504 punten. Fred en Ronnie wisten geen enkele partij 
te winnen en Elina en Simone wisten er toch nog één te winnen van het koppel Thea van 
der Ploeg en Henk van Bodegom. Martin Rebel wist deze avond Michel Hanff te strikken 
en dit ging redelijk goed. Het tempo zat er bij Michel al redelijk goed in. En met 6045 pun-
ten eindigden ze op de vierde plaats. Helemaal niet zo gek. Dan komen we langzaam bij de 
top drie van deze avond. Na drie spelletjes hadden Rob en Amy Schokkenbroek 5390 pun-
ten, Bo en David 5341 punten en Thea en Henk 5222 punten. Het laatste spelletje was dus 
belangrijk voor de eindoverwinning. Bo en David trokken aan het langste eind, maar daar 
past wel een opmerking bij. De tegenstanders speelden al heel vroeg voor dit jaar als sinter-
klaas. Gelukkig heeft Bo te kennen gegeven er een vervelend gevoel aan over te hebben ge-
houden. Dat kenmerkt de juiste instelling van haar om de avond gezellig en sportief te hou-
den.  Voor de rest stel ik voor, zand erover! Rob en Amy werden uiteindelijk tweede en 
Thea en Henk werden derde.  
 
Einduitslag: Bo en David 7590 punten.  Rob en Amy 6691 punten. 

   Thea en Henk 6564 punten.  Martin en Michel 6045 punten. 
   Fred en Ronny & Elina en Simone 5504 punten. 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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