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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 

Zondag’s is er geen dienst. 

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 
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  

Workshops 

Best Friends Flowers geeft kerst workshops. Als u lekker creatief 
wilt zijn, dan is deze workshop echt iets voor u. Bij voldoende animo 
worden deze workshops gegeven. Voor meer info en opgave Ria 
Moors 06-22740258 Er zijn ook speciale kinder workshops  

5 oktober 19.30 uur 
7 oktober 14.00 uur 
Kerst workshops 
11-12-18-21 dec. 19.30 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

30 oktober 
27 november 
21 december 
22 januari 

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 
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.  

4 oktober 
18 oktober 
1 november 
15 november 
13 december 

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 

Sint Maarten 
Sinterklaasfeest 

 
Kerst Bingo Kids 
Door JeeCee ‘76 

De kinderen komen weer langs om Sint Maarten te vieren 
Opgeven voor 1 nov zie blz 10. Voor kinderen van buitten 
Kreileroord zijn de Kosten € 2.50 
kerstbingo voor de kinderen in de Jeecee ruimte . 
We spelen 5 rondes .Kosten zijn €0,50 per ronde. 

10-11-2012 
 
 
15-12-2012  14:00 uur 

Algemene informatie  
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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,  

Laatste oproep 
De 8 euro contributie  mag weer worden 
overgemaakt op de rekening van de Dorpsraad 
voor 1 november 2012.  
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.  
Dit ook graag voor 1 november 2012.   
 

Wintertijd 2012 
Iedere laatste zondag van oktober (28 oktober 2012) 
gaat de wintertijd in: het einde van de zomertijd. 
Als het wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van 
zaterdag op zondag van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's 
nachts, achteruit dus. 
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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 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 21 okto-

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” 
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De Dorpsraad feliciteert:  
Astrid en Marcel uit de 
Bollenstraat 15 met de 
geboorte van hun zoon 
Quinten 
 

Co Cardol is afgelopen week geopereerd aan zijn knie. 
De operatie is goed verlopen. 

Co beterschap namens de Dorpsraad en haar leden 
 

 

Hier kunnen alle Kreileroorders een oproepje plaatsen. Bijvoorbeeld een geboorte kaartje 
zoals in een vorige oplage met het kaartje van Elize.  

Als er ruimte en gelegenheid is dan kan ook uw oproepje hier geplaatst worden. 

 

Oproep! 

   Gezocht! 

      Gevonden! 

          Verwacht! 
 

Familie Pagina Kreileroord 
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Het is weer bijna Halloween.  
Je kunt de ingekleurde tekening inleveren (Bollenstraat 24).  

Zet er wel even je naam, adres en lee ijd op.  
Extra kleurplaten kunnen vrijdag middag 26 oktober 14:00 - 15:00 

opgehaald worden op het inlever adres.  
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          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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JeeCee ‘76 

Sint Maarten zaterdag 10 november 2012 
In samenwerking met de scholen is er een 
inzameling op 9 nov. De kinderen brengen dan 
hun lampion , die ze op school hebben gemaakt 
weg. De kinderen die ergens anders op school 
zitten kunnen hun lampion, die ze op school 
gemaakt hebben, ‘s middags van 16.00 tot 16.15 
uur bij de Doorbraak in de JeeCee ruimte 
brengen.  
 
Als er kinderen zijn die thuis een lampion 

hebben gemaakt, dan kunnen die ook ‘s middags van 16.00 tot 16.15 uur bij de 
Doorbraak in de JeeCee ruimte gebracht worden.  Deze lampionnen worden 
apart van de lampionnen welke op school gemaakt zijn beoordeeld. De 
Lampionnen kunnen op vrijdag 9 november van 18.30 tot 19.00 uur worden 
opgehaald. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 november komen de 
kinderen weer langs  

 
Sinterklaasfeest 2012 
Sinterklaas en zijn pieten komen binnenkort weer naar Kreileroord.  
Sinterklaas wilt voor ieder kind die bij de intocht aanwezig is een 
cadeautje meebrengen. Daarom moeten de kinderen zich voor 1 
november opgeven dmv. het onderstaande strookje in te vullen, of 
een mail te sturen aan: jeecee76@hotmail.com met daarin de 
gegevens van het strookje.  
Voor kinderen buiten Kreileroord wordt een bijdrage van € 2.50 
gevraagd, die bij opgave betaald moet worden. 
Voor wie zich niet opgeeft is er geen cadautje en dat zou jammer zijn! 
 
INLEVEREN VOOR 1 NOVEMBER 
Naam Kind(eren) en leeftijd : 
    Adres : 
Inlever adressen: Netty Korenstraat 15 
    Ebrina Bollenstraat 14 
    Klanziena Landbouwstraat 19 
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Ik loop hier met mijn lantaarn [1] 
Ik loop hier met mijn lantaarn 
En mijn lantaarn met mij 
Daarboven stralen de sterren 
Beneden stralen wij 
Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan, 
rabimmel rabammel rabom 
Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis, 
rabimmel rabammel rabom 
 
 
Ik loop hier met mijn lantaarn [2] 
Ik loop met mijn lantaarn 
Lantaren loopt met mij 
Ik loop met mijn lantaarn 
Lantaren loopt met mij 
Mijn licht gaat uit, 
ik ga naar huis,rabiemel rabammel rabom 
Mijn licht gaat uit, 
ik ga naar huis, rabiemel rabammel 
rabom 
 
 
Sint Martinus Bisschop 
Sint Martinus Bisschop 
roem van alle landen 
Dat we hier met lichtjes lopen, 
Is voor ons geen schande. 
Hier woont een rijk man 
Die ons wel wat geven kan, 
Geef me appel of een peer, 
Ik kom het hele jaar niet meer. 
 
 
Sint Maarten en de bedelaar 
Sint Maarten, Sint Maarten, Sint 
Maarten, 
Ging te paard door het land 
Hij vocht voor de keizer, 
Zwaard in de hand. 
De vijand had hij op de vlucht gejaagd, 
Want dat had de keizer zelf aan ons 
gevraagd. 
 
 
Sint Maarten, Sint-Maarten [1} 
Sint Maarten, Sint-Maarten 
Een lampion, een holle pompoen, 

Daarin kun je een kaarsje doen 
Je ziet ons in het donker gaan 
Met het licht 
Van zon en ster en maan. 
 
 
Sint Maarten, Sint Maarten [2] 
Sint Maarten, Sint-Maarten 
We zingen langs de deuren een lied 
Doe open, anders hoor je het niet. 
Leg alstublieft wat lekkers klaar, 
Dank u wel, mevrouw, 
tot volgend jaar! 
 
 
Sintemaarten had een muis 
Sintemaarten had een muis 
Die moest naar het ziekenhuis 
Met z'n rooie petje 
Lag-ie in z'n bedje 
 
 
SinteMaarten MikMak 
SinteMaarten MikMak, 
Mijn moeder is een dikzak, 
Mijn vader is een dunnetje, 
Geef m' een pepermunnetje! 

Sint Maarten liederen 
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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 

 

 

 

  



 

Pagina 13  

(kopij van de ANBO) 
Wij heten twee nieuwe leden van harte welkom 
bij de ANBO Kreileroord en wel: 
 
Dick en Tineke Baarse 
Veel plezier bij de 50+ club 
 
Als bestuur van de ANBO Kreileroord doen we 
een op beroep op alle 50+’ers om lid te worden van onze vereniging. U kunt al lid 
worden van de ANBO Kreileroord als u 45 jaar bent.  
Voordelen zijn o.a.: 

 Korting op uw zorgverzekering. Minimaal 5% 
 U kunt uw belastingsformulier door iemand van de ANBO in laten vullen 

tegen een gereduceerde  prijs (KM vergoeding of een bedrag tussen de € 25.- 
en € 50.-) 

 U kunt bij een van de artsen die de ANBO terwille zijn, zich laten keuren als 
uw rijbewijs verlengd moet worden 

 Een aanspreekpunt als u vragen heeft wat betreft W.M.O. 
 Ziekenhuis bezoek of een bezoek als u zich eenzaam voelt 
 U ontvangt 8 x per jaar een ANBO magazine met vele wetenswaardigheden 

Contributie lidmaatschap per jaar € 35.45.  
Contributie tweede lid op het zelfde adres is € 32.10.  

 
Dus geef u  op bij : 

G. v.d. Velden 
Korenstraat 11 

1773 AP 
Kreileroord 

 

Vrijdag  jl.  was er weer een regio klaverjassen en deze keer was het in Middenmeer. Lenie 
Cardol had de honneurs van Co op zich genomen, omdat Co ’s ochtends naar Den Helder 

gebracht was voor een Knie operatie. De Opkomst was niet groots, als 
ik het goed heb 5 tafels, dus 20 personen. Er moesten helaas 2 mensen 
haar huis omdat er niet voldoende mensen waren voor de 6de tafel. Lenie 
deelde de mensen in en om half 2 startte de drive. De ene tafel kaarten 
achter elkaar door, een andere tafel nam tussen door pauze. Na verwent 
te zijn met koffie, met een koek, een  stukje kaas en een plakje worst 
werden de laatste spelletjes gespeeld. Lenie telde de laatste uitslagen op 
bij de vorige twee en het eindresultaat was daar! Kreileroord kwam goed 
uit de bus. 1ste  Gerard v.d. Velde, 2de  Rein Schiphof (W’werf). 

Lenie speelde ook zeer goed en Joke Warmerdam en Maarten Smit maakte elkaar niet 
veel. Maarten had toch nog 4600 punten. 
Proficiat mensen, het was weer top! Lenie bedankt voor de leiding deze middag. 

Een Speler 

Afdeling Kreileroord 
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(kopij van de ANBO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verledenweek is Co Cardol opgenomen in 
het ziekenhuis in Den Helder. Z’n knie was al jaren niet in orde en nu ging hij naar het 
ziekenhuis in Den Helder voor een nieuwe knie. De operatie is geslaagd en toen ik hem 
zondag sprak was hij alweer optimistisch, hoewel het nog niet mee viel. Dinsdag biljar-
ten zal nog wel niet lukken. Kijken naar de wedstrijd, vrijdag, Kreileroord – Slootdorp 
zal wel lukken.  Co doe voorzichtig en kalm aan, je moet ten slotte je verder leven nog 
met deze knie doen. Wie Co een kaartje wil sturen of hem een bemoedigend woordje wil 
toespreken kan dit als volgt doen: 
 
     Co Cardol 
    Foksdiep 22 

   1771 HV Wieringerwerf 
    Of telefonisch 0227-663365 

Co Sterkte en beterschap 

 
 
Vrijdag voor een week moesten de Koersballers van de ANBO uit 
Kreileroord het opnemen tegen Middenmeer. Om 13.00 uur arriveerde  
Middenmeer. Helaas kon er geen gebruik worden gemaakt van de lift, 
want die is al weer veertien dagen stuk. Doorgegeven aan de heer Pfei-
fer van Hollands Kroon ’t zal mij benieuwen wanneer de lift weer naar 
behoren functioneert! Middenmeer werd ontvangen met koffie en koek 
en ze konden ook even inspelen met het materiaal van ons. De wed-
strijd kon om half twee beginnen, onder leiding van Co Cardol. De 
spelers waren geen schijntje van de dag te voren, toen speelden de bal-

fanaten en had de beste speelster 3- punten en de volgende in de 20, werkelijk fantas-
tisch. Nu haakte de enen na de andere speler af, wat z’n prestaties betrof. De ruststand 
was dan ook 25 – 21 voor M’meer. Nou dan maar even schaften, een kop koffie, een 
koekje, een stukje kaas en worst moesten het zelfvertrouwen toch wel terug brengen, 
Niets was minder waar, het werd een lijdensweg. M’meer scoorde als een trein. Wat een 
des illusie was dat! Eindstand 57 – 38 voor M’meer. Nu maar hard oefenen! Co bedank-
te voor de leiding en de spelers van Kreileroord, kop op, we kunnen veel beter, en succes 
de volgende  keer 

Gerard v.d. Velde 
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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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Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes 

In de week van 7 tot en met 13 oktober collecteerden in heel 
Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. Ook in Kreileroord gingen de 
collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd 
een bedrag van € 151,66 opgehaald. De opbrengsten van de 
collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk 
voor mensen met brandwonden voort te zetten 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. 
Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. 
Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak 
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende 
littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk 
maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, 
gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De 
Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. 

Al 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze 
littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren 
van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg 
en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar 
activiteiten voortzetten. Namens de Brandwonden Stichting bedank ik alle 
collectanten en gulle gevers in Kreileroord voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de 
littekens’. 

 Jolanda van der Draai 

HELP    HELP     HELP     HELP 
VERZOEK AAN ALLE INWONERS EN 
(TOEKOMSTIGE) GEBRUIKERS VAN 

HET MFC. 
Hierbij vragen wij een ieder die zich hier toe geroepen voelt om 
a.s. zaterdag 27 oktober te komen helpen om het MFC een 
opknapbeurt te geven . Het gebouw ziet er op dit moment niet uit. 
Het zit onder de spinnen en het straatwerk is op sommige plaatsen 
overwoekerd door gras,  ander vuil en mos aangroei.  Gelieve 
materiaal zoals ragebol bezem  en borstels mee te nemen Ook zijn  
mensen de goed kunnen ramen wassen van harte welkom. We 

willen graag om 9:00 uur beginnen en hopen dan rond het middaguur te stoppen zodat 
iedereen nog wat aan zijn of haar dag heeft. Namens  een aantal mensen die zich nu 
schamen om op deze manier gasten te ontvangen in een gebouw waar we toch 
allemaal trots op zijn. 

Jaring   Dam 
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MS Collecteweek 19-24 november 
Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte 
Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht in voor mensen met Multiple 
Sclerose, beter bekend als MS. 
MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen 
valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke 
ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Heel vaak zie je niks aan 
mensen met MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net zo 
onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren 
leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. 
 
Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, 
patiënten-begeleiding en voorlichting.  
 
Het onderzoek richt zich op het heden en nabije morgen en heeft daarbij de 
kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk 
daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS 
vandaag.  Collectanten zijn hard nodig! 
 

Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? 
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats 
de collectebus en overlegt in welk straat wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 
1 avond per jaar in! Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk?  
Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl 
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. 

  

 

Oosterterpweg tegenover no. 23 net 
buiten Kreileroord. Hier vindt u een 
groot assortiment vaste tuinplanten, 
klimplanten etc. Open op maandag, 
dinsdag en woensdag van 13.30 tot 17.00 
uur of  na  afspraak  06-22740258 
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Bakkerijmuseum “de oude bakkerij” 
Nieuwstraat 8 

1671 BD Medemblik 
0227 545014 

 
Persbericht 

            
 

Hoera herfstvakantie in het bakkerijmuseum van Medemblik 
Met veel marsepein en chocolade  

 
Hoort de wind waait door de bomen….Laat die herfst maar komen! Volgende week en de 
week erop van 13 tot en met 28 oktober zijn er volop activiteiten in het Bakkerijmuseum van 
Medemblik. Want hoe de herfst zich zal roeren, in het museum zullen de ovens lekker warm 
staan. In ieder geval hebben we de appelboom achter het museum leeggeplukt voor de verse 
appelbollen. Die verse appels, daarin schuilt een deel van het geheim van de voortreffelijke 
smaak van deze lekkernij, die voor alle bezoekers in het museum bij de koffie te proeven is. 
De andere factoren voor de legendarische smaakvolle appelbollen is toch een beetje bakkers-
geheim, maar wellicht kunt u na lang aandringen wat tipjes van de sluier aan de bakker ont-
frutselen. De bakkers staan er immers elke dag te bakken en vertellen daarbij vele tips en vaar-
digheden uit het bakkersvak. Naast de appelbollen maken zij ook seizoenslekkernijen zoals 
taai-taai en gevulde speculaas. Dat is toch wel erg lekker voor bij de open haard… 

 
Voor alle jonge bezoekers is er de mogelijkheid om, zonder dat daar extra kosten aan verbon-
den zijn, een herfstkoekje te maken. Daarna mogen ze de koekjes versieren, bijvoorbeeld met 
paddenstoelen, kabouters en kale takken, maar je kan na-
tuurlijk ook gewoon je naam met snoepjes schrijven. Voor 
veel kinderen is de herfstvakantie sowieso het hoogtepunt in 
het bakkerijmuseum want tegen betaling van 1,50 extra mo-
gen de kinderen ook zelf met marsepein aan de slag. Er 
wordt als extra demonstratie ook geschilderd met chocolade. 
Deze bakkerskunst is bijna verloren gegaan, maar wordt in 
het bakkerijmuseum nog hartstochtelijk bedreven met ver-
bluffende resultaten. Het leuke is dat er de mogelijkheid be-
staat om het zelf te gaan leren in cursusvorm. Zo blijft deze 
vorm van bakkerskunst hopelijk nog lang voortbestaan.  
 
Wij zijn er klaar voor en zijn in verband met de te verwachte 
drukte zijn we alle dagen al een uurtje eerder open, dus van 
11 uur tot 17 uur. 
 
Verdere informatie over activiteiten in het museum kunt u 
vinden op de website www.deoudebakkerij.nl  of bellen met 
0227-545014.  U vindt ons op de Nieuwstraat 8 in Medem-
blik. 
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Freelance Budget Uitvaarten 
Bekwaam, Betrokken, Betaalbaar 

 
Willem Alberda - Ursem,  

Uitvaartverzorger 
Saturnusstraat 38 Mob: 06 515 910 86 
1771 BM Wieringerwerf Tel/Fax: 0227 820149 

Email:  w.alberda-ursem@quicknet.nl 
24 uur per dag bereikbaar 

Vrijblijvende voorbespreking en kostenbegro ng 
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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 

  

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 

 



 

Pagina 21  

 

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 39 Nr 22 23-10-2012 



 

Pagina 22  

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 
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 
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. D. Keuken Vlasstraat 16   tel: 663228 
 

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: 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. H. van Bodegom   Oosterkwelweg    20  tel. 663534   henk@toplevel.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 

Update: 23-09-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Klaverjassen. 
De volgende drive is op zaterdagavond 27 oktober,  
aanvang 20.00 uur in de Doorbraak. 
  
Henk van Bodegom. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 27 okt,  127524 Kreileroord E1G  - ZAP E4  aanvang 11.00 uur aanw: 10.00 
              (kantine) 0227-663358 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 03 nov,  127499 Sint Boys E2  - Kreileroord EG   aanvang 10.00 uur vertr: 09.00 
Sportpark ''t Hoog, Sportparklaan 1, 1744 KG Sint Maarten, 0224-785068  
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 10 nov,  127526 Kreileroord E1G  - Wiron E2  aanvang 10.00 uur aanw: 09.00 
              (kantine) 0227-663358 
  
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 27 okt, 132115 Winkel E2 - Kreileroord E2G            aanvang 10.00 uur vertr: 09.00 
              (kantine) 0227-663358 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 03 nov,  132162 Kreileroord E2G  - Succes E6   aanvang 10.00 uur aanw: 09.00 
              (kantine) 0227-663358 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 10 nov,  132129 VIOS-W E5  - Kreileroord E2G  aanvang 11.15 uur vertr: 10.15 
Sportpark De Doorbraak, Doorbraak 18, 1749 AM Warmenhuizen, 0226-394054  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 
Mannen zondag, 2, 8e klasse 01 
Zondag 28 okt,  60950 Kreileroord 2 - Con Zelo 3               aanvang 12.00 uur aanw:  11.00 
              (kantine) 0227-663358 
Zondag 04 nov,  61762 Watervogels 2  - Kreileroord 2        aanvang 12.00 uur vertr:  11.00 
Sportpark Streepjesberg, Bremstraat 2 d, 1783 JG Den Helder, 0223-613366  
Zondag 11 nov,  62138 Kreileroord 2  - VIOS-W 5             aanvang 12.00 uur aanw:  11.00 
              (kantine) 0227-663358 
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GROTE SCHOONMAAK in en om de DOORBRAAK 
 

Zaterdag 27 Oktober willen we weer een grote 
schoonmaak organiseren samen met de dorpsraad. Wil je 
als vrijwilliger meehelpen kom dan Zaterdag om 9:00 uur 
naar de doorbraak. We beginnen met een lekker bakkie 
koffie en dan met zijn allen even de mouwen opstropen 
 
 

 
Klaverjassen. 
Zaterdagavond 27 oktober om 20.00 uur gaan we weer gezellig een kaartje met 
elkaar leggen. De inleg is € 3,50 per persoon en de koffie 
staat klaar. We gaan weer met vaste maat spelen. Heb je 
nog geen maat bel dan even naar 06-22392290, dan 
proberen we in ieder geval een maat voor je te regelen. 
Tot zaterdagavond, Henk van Bodegom. 
 

 
 
 
 
Algemene ledenvergadering. 
 
Het bestuur is voornemens om op donderdag 29 november de algemene 
ledenvergadering te houden. De agenda, notulen en dergelijke zullen in de volgende 
Grasmaaier geplaatst worden. 

 

Voorzitter Henk van Bodegom. 
 
 
 



 

Pagina 25  

   

   

   

   

   

   

BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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Sportpark: De Pettemerkluft, Petten, Sportweg 5, 1755 LX, Petten,  0226-381796 
Sportpark Belboei - Wieringermeer, Emma Hoeve 2, 1774 BL, Slootdorp,  0227-581730 
Sportpark De Meer - Flevo. Industrieweg 1. 1775 PV, Middenmeer 0227-501781 
Sportpark JVC, Weth W de Boerstraat 4, 1788 AT, Julianadorp,  0223-641616  
Sportpark: Sportpark Wiron, Oosterkruisweg 5, 1779 XM, Den Oever, 0227-511146 
Sportpark: De Dogger, IJsselmeerstraat 180, 1784 MA, Den Helder,  0223-694331 
Sportpark Winkel, Bosstraat 94, 1731SG, Winkel, 0224-542292  
Sportpark ''t Hoog, Sportparklaan 1, 1744 KG Sint Maarten, 0224-785068  
Sportpark De Doorbraak, Doorbraak 18, 1749 AM Warmenhuizen, 0226-394054  
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