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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 
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Heeft u vandaag al iets positiefs  

tegen een ander gezegd? .  
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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,   
April wordt de opfris/bijscholing cursus weer gegeven meer info in de 
volgende Dorpskrant 

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. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve  
zon- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 19.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 19.41 u 

CONNEXXION  
lijn 253 

  VAN KREILEROORD  naar Schagen  
(via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 

Van maandag tot en met vrijdag. Niet  op feestdagen 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

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

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

  
0227-663365 

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

 
0227-663248  

   

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. Vanaf 18.45 uur 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

10 juni 2014 
8 juli 2014 
5 aug 2014 
2 sep 2014 
30 sep 2014 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

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

31 mei 2014 zaterdag!! 
12 juni 2014 
26 juni 2014 
10 juli 2014 
24 julie 2014 
7 aug 2014 

Algemene informatie 2014  

Update: 24-02-2014 
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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,  

In deze  krant: 
 
 
 
 Van de voorzitter pagina   5 
 Uitnodiging ALV pagina   6 
 Jaarverslag pagina   7 
 OPROEP voetbal jeugd pagina   9 
 Buurtbus lijn 416/lijn253 pagina 11 
 Tuinbouw vereniging  pagina 11 
 Kermis pagina 12 
 ANBO pagina 17 
 Grasmaaier pagina 28 

 
 

Op somige 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. 
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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 
Lid : vacant 

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 1 sep 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 31 aug 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. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 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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De laatste krant 
 
Althans voor de vakantie, want komend najaar gaan we weer vrolijk van start om u te 
informeren waar mogelijk en nodig mag zijn. ook uw  verslagen van al uw activiteiten zijn 
dan weer van harte welkom. Dat we dit blad niet uit kunnen laten komen zonder een goede 
redactie spreekt voor zich en we zijn deze mensen dan ook bijzonder dankbaar voor hun 
werkzaamheden. De redactie mag dan wel even op vakantie gaan, maar wij gaan nog wel 
door met een aantal zaken. Zo is er het overleg met de gemeente over de “Doorbraak” wat 
begin juni weer door gaat. Dit zal gaan over het financiële gedeelte waarin we samen met 
de Anbo en de voetbal uit moeten zoeken hoe het gebouw behouden kan blijven voor 
Kreileroord, want we moeten er niet aan denken het zonder het MFC te moeten stellen. De 
grootste speler hierin zal toch de gemeente moeten zijn. Als voorzitter van de Dorpsraad 
Kreileroord ben ik uitgenodigd om zitting te gaan nemen in omgevingsraad voor het 
windmolenpark Wieringermeer. Hierin worden zaken besproken die te maken hebben met 
het plan, maar vooral over de gevolgen voor de omgeving. Het is de bedoeling dat alle 
solitaire molens weg gaan maar dat de capaciteit  terug komt in een “lijn opstelling”, zodat 
er minder verrommeling van de horizon zal optreden. Ook zijn er een aantal dingen in 
wording die voor iedere inwoner leuk kan uitpakken. Hierover hoop ik de volgende keer 
meer te kunnen berichten. Kijk eens op de site van windmolenpark Wieringermeer. (QR 
Code onderaan de pagina) Ook het beleid van de gemeente Hollands Kroon iv, de 
arbeidsmigranten zullen we op de voet volgen en waar mogelijk verbeteren. En ook zullen 
we het openbaar groen in dit overleg niet vergeten. Maar mogen we dan van u vragen uw 
eigen woonomgeving in de gaten te houden? Dit geeft namelijk een betere 
onderhandelingspositie voor ons. 
De kermis is weer achter de rug en ook de hoofdpijn zal nu wel weggetrokken zijn. Voor 
mij een feest om tot een ploeg mensen te behoren die zo jun schouders ergens onder 
kunnen zetten en van beging tot eind aaanpakken. Grote Klasse. Zie het verslag elders in 
dit blad. 

 
Met vriendelijke groeten 

Jaring Dam 
Voorzitter Dorpsraad Kreileroord 
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TOT 2 UUR VOOR AANVANG VAN DE VERGADERING KAN MEN ZICH OPGEVEN ALS 
KANDIDAAT BESTUURSLID BIJ SECRETARIS VAN DE VERENIGING. DEZE KANDIDAAT 

BESTUURSLEDEN WORDEN DAN TOEGEVOEGD AAN PUNT 6 VAN DE AGENDA! 
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Beste jeugd van Kreileroord. 
 
 
Zoals velen van jullie hebben gemerkt worden er an-
deren team indelingen gemaakt. 
Voor het najaar seizoen 2014/2015 C1, hebben we de 
volgende kinderen op papier. 
J Wiersma, S split, J de Groot, L Sanders, E kobceeva, 
M bruin, W den Hertog, K Grit, E van Der Meer, S Split 
(sammie), M de Groot, D Bosman en G Heeringa. 
Helaas niet meer iedereen uit het D1G, omdat er een 
aantal zijn gestopt, bedankt voor jullie inzit! En geluk-
kig hebben we een paar nieuwe leden mogen verwel-
komen, welkom! Maar we willen er altijd meer, want 
zoals jullie begrijpen gaan we nu op heel veld spelen 
en hebben we er op zijn minst elke wedstrijd 11 nodig. 
Dus ben jij tussen de 11 en 14 jaar en lijkt het je leuk 
om te voetballen, geef je dan op en kom op donderdag 
19-06-2014 mee proef trainen van 18:30 tot 19:30. 
Het maakt niet uit of je niet bij alle trainingen of wed-
strijden aan wezig kan zijn in verband met school of 
dat je er niet elke week kan zijn omdat je dan ergens 
anders woont. Daar kunnen we altijd een oplossing 
voor vinden. Dus twijfel niet en kom!!!! 
Van de boven genoemden kinderen verwachten wij 
ook dat je aanwezig bent! Als je niet kan of je wilt niet 
meer verder voetballen meld dit dan even bij Dennis 
Voorsluis! 

 
Graag tot dan, 

De coaches en trainers 
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Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.36 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.36 u  laatste rit:  19.36 u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.41 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.41 u  laatste rit:  19.41u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Van maandag tot en met zaterdag 
Kijk op internet voor meer informatie 

 
CONNEXXION VAN KREILEROORD via Middenmeer,  eerste  rit:  07.14 u 
LIJN 253  Kolhorn e.v. naar SCHAGEN    tweede rit: 08.14 u 
  Van maandag tot en met vrijdag. Niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen 
 

 http://www.connexxion.nl/zoek-
dienstregeling/690 

Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke dag van: 08.15 - 08.30 uur 
       14.30 - 14.45 uur (behalve vrijdag) 
       12.15 - 12.30 uur (alleen vrijdag) 
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  
Dromenvangers, Spaar olifanten en geluk poppetjes 

Lijn 253 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 



 

Pagina 12  

Tuinbouwvereniging Kreileroord krijgt  
grasmaaier van Stichting Kreiler2002rd. 

 
Maandagavond 19 mei 2014 heeft Tuinbouwvereniging Kreileroord vertegenwoordigd door 
voorzitter Gerard van der Velde (geheel links) en secretaris Gerard Miedema (op de grasmaai-
er) een Husqvarna Rider 115c in ontvangst mogen nemen gesponsord door de Stichting 
Kreiler2002rd, vertegenwoordigd door Marieke Schrale (rechts achter). 
Deze gift werd mede mogelijk gemaakt door Richard Boukes (midden) van Tuinmachines 
Mart Boukes. 
Met deze nieuwe machine kan de Tuinbouwvereniging Kreileroord de omgeving van de 
volkstuinen nog beter bijhouden zodat de tuinders geen last krijgen van uitzaaiend onkruid en 
krijgt de omgeving tevens een veel nettere uitstraling. 

Gerard Miedema 

Secretaris Tuinbouwvereniging Kreileroord. 
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SPONSORS KERMIS Kreileroord 2014 
 

Wij willen jullie allemaal hartelijk  bedanken met jullie 
sponsoring van de “Kermis  Kreileroord”!!!  
 
 
Attractiepark De Goudvis 
Bakkerij Slijkerman 
Blaauwiekel Klussenbedrijf 
van Bodegom 
Boersma Wieringerwerf 
Bouwbedrijf Schroder 
Bouwbedrijf Voorsluijs 
Bruin Bronbemaling & Verhuur 
DA Wieringerwerf 
Expert 
Ferro Non 
Gebr v Wanrooy 
Hair Fashionshop 
Handels en bouwonderneming Sanders 
Hopmans 
Jaap Jeans Wieringerwerf 
Jaring Dam Dienstverlening 
John van Assen Sierbestrating 
Joma 
Le Gaspi Computer (onderhoud) 
Melvrin Bakker 
Mooi Boetiek Wieringerwerf 
Primera Wieringerwerf 
PVM Logistiek 
Rataplan Den Helder 
Robijn Transport 
SNK Cementvloeren 
Stumpel  Wieringerwerf 
Welkoop/ Formido wieringerwerf 
Willem Alberda - Ursem 
Xtrordinary nails 
 
 

 
Het Kermis comité Kreileroord  

Henk van Bodegom  
Jaring Dam  

Dick Keuken  
Geert de Vries  

Enny van der Kruit  
Lydia Bruin   
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Klaverjassen. 
 

Speeldata  klaverjassen. 
Voor het klaverjassen voor het seizoen 2014- 2015 
kunt u in principe alvast de volgende data noteren; 
 
 
 
 
 Zaterdag 27 september (1ste drive) 
 Zaterdag 18 oktober,  
 Zaterdag 22 november,  
 Zaterdag 20 december,  
 Zaterdag 31 januari 2015,  
 Zaterdag 28 februari,  
 Zaterdag 28 maart e 
 Zaterdag 25 april (laatste drive) 
 
Dit seizoen spelen wij in totaal dus 8 drives. 
 

Henk van Bodegom. 

 

Tombolaloten, 
Er zijn nog enkel prijzen niet 
opgehaald van de tombola die voor 
de kermis door het dorp verkocht 
zijn. 

Er is nu nog een mogelijkheid. 

De prijzen kunnen  iedere dag  tussen 18 en 19 uur worden opgehaald op 
landbouwstraat 18. 

Dit kan tot 8 juni. 

Na deze datum vervallen de lootjes. 

Het kermis comité 
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De vrijwilligers. 
Zo zijn er, voor velen onzichtbaar 
mensen die zich inzetten zonder enige mits of maar. 
Al jaren banen vegen, bladeren blazen, 
boomwallen snoeien en zo hun vereniging laten bloeien. 

Mensen waar je ten allen tijde een beroep op kunt doen. 
Die met kleur een kantine van haar oude imago ontdoen. 
Die in vrije uren werken achter schermen zonder enige 
weet, proberen ze kritisch, begripvol en tactvol te 
opereren in eensgezindheid en anonimiteit. 

Dit zijn mensen, radartjes in het geheel 
die werken voor niets, maar niet voor niets. 
 
Kreileroord heeft gelukkig ook vele vrijwilligers. Die 
vaak onzichtbaar hun vrijwilligers werk doen. Sommige 
doen het op de voorgrond en worden vaak genoemd, 
andere doen het op de achtergrond maar zijn net zo 
belangrijk ook al worden ze niet genoemd. 
 
Neem als voorbeeld de vrijwilligers van de buurtbus die 
zichtbaar, oa de bestuurders van de bus. Maar ook 
onzichtbaar, zoals diegenen die elke keer weer zorgen 
dat de bus schoon gemaakt wordt. Onzichtbaar doen ze 
dit werk, wat alleen opvalt als ze dit werk niet meer 
doen.  
 
Denk dus eens aan alle vrijwilligers die zichtbaar en 
onzichtbaar voor U bezig zijn. 
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ANBO nieuws. 
 
Beste leden, 
 

Noteer onderstaande data in uw agenda 
of op de kalender! 
 

 
 
28 augustus 2014 startmiddag van het seizoen 2014-2015 aanvang 13.30 uur 
9 september 2014 start competitie biljarten    aanvang 13.00 uur 
11 september 2014 start koersbal Balfanaten    aanvang 13.30 uur 
18 september 2014 start competitie koersbal    aanvang 13.30 uur 
22 september 2014start competitie klaverjassen   aanvang 19.30 uur 
 

Bij slechtweer is de ANBO ruimte open op donderdag. Men kan dan 
Klaverjassen, Biljarten of Keesse. Bij mooi weer gaan we binnenkort, als de baan 
opgeknapt is ook weer Jeu de Boulen. Graag vooraf opgeven aan Lenie Cardol 
0227-663364 

 

RECTIFICATIE! 

Op de slotdag van de ANBO is abusievelijk  gemeld dat bij het klaverjassen op 
plaats één Co Cardol was geeindigd. 

Dit moet Lenie Cardol zijn! 

1ste Lenie Cardol 

2de Willem Schipper 

3de Co Cardol 

 

De ANBO wenst iedereen een heel prettige en vooral gezonde vakantie 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO nieuws. 
 
Verslag van de reis naar Giethoorn. 
Op woensdag 21 mei vertrokken er twee 
bussen richting Giethoorn voor de 
voorjaarsreis van de gezamenlijke ANBO’s 
uit de Wieringermeer.  
De zon scheen en de deelnemers hadden 
duidelijk zin in deze reis, want de stemming 
zat er direct in. De busreis verliep voorspoedig, want om 10.15 uur kwamen wij al aan 
in het restaurant Brasserie de Grachthof te Giethoorn en konden we aan de koffie met 
heerlijke appeltaart met slagroom beginnen. Het hele gezelschap kon heerlijk buiten 
zitten op het terras, want de zon scheen nog steeds en de temperatuur was goed.  
Voor het bezoek aan de museumboerderij ’t Olde Maat Uus moest de groep in tweeën 
gesplitst worden en kon de eerste groep om 11.00 uur al terecht. De boerderij ligt op 
loopafstand van het restaurant en we werden eerst in het filmzaaltje verwacht, waar 
een videofilm vertoond werd over het leven in Giethoorn in vroegere jaren. Dit was 
zeer interessant en vooral het gedeelte over het turfsteken waardoor het grote meer is 
ontstaan. 
Alles moest natuurlijk handmatig gebeuren en de turf werd met kleine bootjes 
vervoerd. 
Na de film kon het museum verder bezichtigd worden. Door vrijwilligers wordt de 
museumboerderij onderhouden en ook de rondleidingen worden gedaan door 
vrijwilligers. Na een goede lunch lagen er voor het restaurant twee boten klaar voor 
een rondvaart door Giethoorn en over het grote meer. Ook nu kregen we weer veel 
informatie van de schipper over het heden en verleden van Giethoorn. 
Na de rondvaart mochten de deelnemers de middag zelf indelen. Een wandeling 
maken door Giethoorn, de winkeltjes bekijken of op een terras gaan zitten. Om 17.30 
werden we weer verwacht in Brasserie de Grachthof voor het driegangen diner. 
Het was een zeer geslaagde dag en de deelnemers gingen moe maar voldaan 
huiswaarts.  
De reiscommissie kan ook terugzien op een geslaagde voorjaarsreis en zijn al een 
beetje bezig met het bedenken van de najaarsreis. Na de vakantieperiode hoort u hier 
meer over. 
 

 
 
         
 Lenie Cardol 
 

Afdeling Kreileroord 
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De Kermis staat in een kort filmpje van ongeveer 12 minuten  op facebook 
 
https://www.facebook.com/photo.php?v=408459859296937   
 
Je moet wel even vrienden worden met https://www.facebook.com/kreileroord.hollandskroon 
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

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

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

email: Info@poelsma.keurslager.nl www.poelsma.keurslager.nl 

 

 

Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
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Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kunnen wij kijken of het ons wel lukt om 
uw computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 7,50 per onderzoek. Verder betaald 
u de kosten van eventuele “nieuwe” hardware 
of software en een vast afgesproken bedrag 
voor het te verrichten werk. Maar daarvoor 
nemen wij eerst contact met u op. 
 

Neem gerust contact op voor een afspraak of 
voor meer informatie 

0227-820022 
computer@le-la-gaspi.nl 

 
(Voor niet leden van de Dorpsraad Kreileroord  

is het onderzoek € 10,—!) 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 



 

Pagina 22  

Kermis 2014. 
 

Wij kunnen weer terugkijken op een uitermate geslaagde kermis. Wij hadden natuurlijk 
ook de weergoden  mee en vooral zondagmiddag was het genieten. Vrijdag was de start 
wat aarzelend en ’s avonds wilde de loop niet echt in de tent komen, hoewel zanger 
Franklin Scott zijn uiterste best deed om het publiek te vermaken. Moeilijk gissen wat 
de reden van de matige opkomst was, want het succesnummer spijkermeppen hadden 
wij in het programma gehouden. Dick Keuken had zich nog de moeite getroost om 
knappe hamertjes te maken. Wie er uiteindelijk winnaar is geworden bleef een beetje 
hangen, maar de deelnemers hadden wel de grootste lol. Aan het eind van de avond 
hadden wij toch nog het kacheltje van Dennis Voorsluis nodig om de tent binnen warm 
te houden. 
Zaterdag hadden we iets geheel nieuw op het programma. Dick Keuken kwam met het 
geweldige idee om een beddenrace in het dorp te houden.  Met man en macht hebben 
Dick, Barry Bruin en Ramon van Tuyl bij Barry Bruin gelast ( waarvoor nog dank)  om 
de  4 bedden op tijd klaar te krijgen en dat lukte. De race had start en finish bij het MFC 
en er moest een parcours afgelegd worden via de Tuinbouwstraat naar de Korenstraat en 
weer terug . Er hadden zich 8 teams ingeschreven en dat mogen weer wel wat meer 
worden. Zwaar was het in ieder geval wel, want sommige deelnemers kwamen als een 
hijgend oud paard over de finish. Dat de koppels niet voor elkaar wilden onderdoen was 
duidelijk zichtbaar. Door het fanatisme liep Quinten nog een flinke geschaafde elleboog 
op, maar de EHBO - ers Loes en Herman Blokdijk zorgden voor een vakkundige 
verzorging. René van der Kruit, die zowel zaterdag als zondag voor het geluid zorgde, 
moest af en toe zijn spulletjes bewaken om geen binnenzeilend bed in zijn tentje te 
krijgen. Op  zaterdagavond  hadden wij Niels Mul weer als zanger en dat deed hij goed. 
Hij kreeg de stemming langzaamaan er steeds beter in en aan het eind van de avond 
stond iedereen te swingen in de tent. Het was door de grote opkomst ook gelukkig 
financieel een goede avond voor het kermiscomité, want van de zaterdagavond moet je 
het meestal hebben. De verrijdbare bar van Geert de Vries maakte overuren, maar kon 
dat nog gemakkelijk aan.  De dames echter achter de bar, Gonnie en Femmie Klein en 
Tineke Voorsluis moesten flink doorwerken om de bestellingen weg te werken en dat 
deden ze met verve. Dank!  
Zondag was een geweldige dag. Qua weer en  qua opkomst voor de zeskamp. Nee, deze 
zondag 18 mei 2014 was een topper. Om elf uur ’s morgens  was het comité alweer 
present  ( Jaring Dam was nog vroeger op pad gegaan om water en de aggregaat te 
halen)met de nodige vrijwilligers en om half één zat de ploeg gezellig aan de door Gitta 
Dam gemaakte heerlijke soep met broodjes. En vooral de ingeving van Dick om de 
zeskamp op het veldje naast het MFC te doen bleek enorm goed uit te pakken. Er 
schreven totaal 14 teams in, 6 teams van kinderen en 8 teams van volwassenen. Dus 
ruim 60 mensen namen deel , een geweldig aantal. Suus van der Draai had het er met de 
koffietafel maar druk mee. En het werd af en toe een waar spektakel, want men wilde 
niet voor elkaar onderdoen. Maar alles binnen de marges van sportiviteit en met een 
knipoog. Het comité had weer ook weer een nieuw spel toegevoegd, namelijk  met een 
kruiwagen ( van Jaring en Wim van der Draai) een blad gevuld met bekers water 
vervoeren via een hobbelige parcours. De kunst was om zoveel mogelijk water weer 
terug te krijgen na het afleggen van de route en het water van de glazen in een emmer te 
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gooien. Jaring Dam stond met een rolmaat klaar om de hoeveelheid te meten en deed 
dat uiterst serieus! De kantelwand en het tobbedansen stonden nu ook weer in voor  de 
nodige hilariteit en al met al; deze prachtige middag vloog voorbij. Het comité kan daar 
met veel plezier op terugkijken. Aan het eind van de middag draaide good old  Klaas 
Blaauwiekel, thans wonend te Putten op de Veluwe, zijn plaatjes in de tent en  Dirk 
Linde nam dat verder in de avond over. Melanie Blaauwiekel volgt haar opa misschien 
in zijn voetsporen, want diep in de avond voerde zij de stemming op door opzwepende 
muziek van de tafel te laten komen. En aangezien de patatboer door al zijn spullen heen 
was, zorgde Lydia Bruin nog voor broodjes frikadel en kroketten met haar eigen 
frituurpannetje. Onvermoeibaar was zij dit weekend. 
Omwonenden. 
Een speciaal woord van dank komen de direct omwonenden van de kermis en tent toe, 
die toch iets moeten hebben meegekregen van de muziek, maar tot nu toe heeft 
niemand zich daarover echt beklaagd. Grote klasse en waarvoor nog onze hartelijke 
dank. 
Vrijwilligers. 
Achter de schermen hebben natuurlijk heel veel mensen hun steentje bijgedragen. De 
WC’s werden keurig bijgehouden door Enny van der Kruit en Joke Kroegman. Op 
Marco de Ridder, Barry Bruin, Ramon van Tuyl , Greta Keuken,  Iris en Deborah kon 
het comité voortdurend een beroep doen. Geweldig! 
Het comité spreekt zijn grote waardering uit voor alle vrijwilligers die de kermis van 
2014 tot een bijzonder succes hebben gemaakt. En misschien zijn wij wel iemand 
vergeten te noemen, maar bij deze onze excuses, want er is zoveel gebeurd in de drie 
dagen dat je ook wel eens iets of iemand vergeet. Maar is er geen sprake van opzet. 
Kreileroord kan trots zijn op haar mensen of zoals Greta Keuken het verwoordde: “Je 
kan de mens uit Kreileroord krijgen, maar Kreileroord nooit uit de mens” 
 

Uitslagen: 
Zaterdag beddenrace: 
Kinderen: 1. Justin, Niels en Jesper. 2. Femke,  Senna en José. 
Volwassenen : 1. Remco en Tim. 2. Foeke en Dick. 3. Quinten en Roy. 
Zondag zeskamp: 
Kinderen: 1. Team Ajax 14 punten. 2. Team Pink Panther en de Echootjes 11 punten. 
4. Team Scary Dudes 10 punten en als laatste team Nederland met 4 punten. 
Volwassenen: 1. De Muppets met 24 punten. 2. De Dikke Buiken 21. 3. ZZH 20. 4. 
Awesome 18. 5. De Mango’s 15. 6. Sylvester Stallone 10. 7. Team zonder Naam en op 
de laatste plaats Hatse Flats met maar 2 punten. 
Sponsors. 
Ook de sponsors lieten zich van hun beste kant zien; welgeteld dertig sponsors had 
Lydia Bruin bij elkaar weten te harken. Laten wij helder zijn; zonder hun financiële 
bijdrage was het niet mogelijk geweest om dit feest om deze wijze te vieren. Heel 
hartelijke dank voor uw bijdrage.  Op pagina 13 de complete alfabetische lijst van 
sopnsoeren 
Het kermiscomité. 
Tot slot willen wij nog opgemerkt hebben dat wij met elkaar in Kreileroord weer 
kunnen terugkijken op een ontzettende geslaagd kermisweekend, allemaal nogmaals 
bedankt en tot volgend jaar! 

Namens,  
Jaring Dam, Enny van der Kruit, Lydia Bruin, Dick Keuken, Geert de Vries en 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 

  

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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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 07 27-05-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 15-12-2013 

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  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522               voorsluijs@quicknet.nl 

 
Bankrelatie: 

Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:   NL17RABO03704.10.351 
  

  
Trainers en coaches 

Trainer   senioren: dhr. D. Voorsluijs   Landbouwstraat  12 tel. 663522 
Trainers D pupillen: dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat  17  tel. 663603/0631185550  
Trainer   F pupillen: dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat           12 tel: 663522 
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 senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches D pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat          17 tel. 0631185550/663603 
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: G.de Vries      Korenstraat 85     tel  :0227-663312 
Consul: dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg 20  tel. 663534 
  
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken         tel. 06-66988979 / 663228 
  

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

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
Beste jeugd van Kreileroord. 
 
 
Zoals velen van jullie hebben gemerkt worden er ande-
ren team indelingen gemaakt. 
Voor het najaar seizoen 2014/2015 C1, hebben we de 
volgende kinderen op papier. 
J Wiersma, S split, J de Groot, L Sanders, E kobceeva, M 
bruin, W den Hertog, K Grit, E van Der Meer, S Split 
(sammie), M de Groot, D Bosman en G Heeringa. 
Helaas niet meer iedereen uit het D1G, omdat er een 
aantal zijn gestopt, bedankt voor jullie inzit! En gelukkig 
hebben we een paar nieuwe leden mogen verwelkomen, 
welkom! Maar we willen er altijd meer, want zoals jullie 
begrijpen gaan we nu op heel veld spelen en hebben we 
er op zijn minst elke wedstrijd 11 nodig. 
Dus ben jij tussen de 11 en 14 jaar en lijkt het je leuk 
om te voetballen, geef je dan op en kom op donderdag 
19-06-2014 mee proef trainen van 18:30 tot 19:30. Het 
maakt niet uit of je niet bij alle trainingen of wedstrijden 
aan wezig kan zijn in verband met school of dat je er niet 
elke week kan zijn omdat je dan ergens anders woont. 
Daar kunnen we altijd een oplossing voor vinden. Dus 
twijfel niet en kom!!!! 
Van de boven genoemden kinderen verwachten wij ook 
dat je aanwezig bent! Als je niet kan of je wilt niet meer 
verder voetballen meld dit dan even bij Dennis Voorsluis! 

 
Graag tot dan, 

De coaches en trainers 
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Zaterdag 31 
mei 

 
Op zaterdag 31 mei sluit de voetbalclub haar seizoen af met een toernooi met als slot een 

barbecue en feest in de tent. Alle leden kunnen hieraan mee doen, dus jong en oud, dames en 
heren enz.. , ereleden, vrijwilligers en sponsors. Iedereen dus die de club een warm hart 

toedraagt is welkom. Dick Keuken heeft de organisatie en maakt een teamindeling van alle 
leden, die zich hebben opgegeven; dus geef je zo snel mogelijk op. Dit ook in verband met 

de barbecue. Wij beginnen ’s middags  vanaf 14.00 uur met een toernooitje voor de jeugd en 
vanaf ongeveer 15.00 uur zijn de senioren aan de beurt. Wij starten met de barbecue rond 

zessen en wij sluiten dus af met een feestje in de tent. 
Nogmaals; van harte welkom. 
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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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Regelmatig komen hier vragen over de 
spelregels van voetbal te staan.   
Probeer eens of je de juiste antwoorden 
weet.  
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Anbo Nieuws 
Jaarvergadering 
 
Op 6 maart 2014 hield de ANBO Kreileroord haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Om ± 14:00 
uur opende , voorzitter, G. van de Velde de 
algemene vergadering. Hij stond nog even stil bij 
het overlijden van de heer Jan Mulder en Wim 
Scholten.  
De Notulen en het jaarverslag, beiden gemaakt 
door Lenie Cardol, werden door de vergadering, onder luid applaus goed gekeurd. De 
penningmeester, P. Raven, had de financiële overzichten aan de leden uitgedeeld. De 
voorzitter gaf iedereen een kwartier de tijd om de cijfers te bestuderen. Er kwamen weinig 
vragen en de Algemene Ledenvergadering beloonde de penningmeester met een luid 
applaus. De kascontrole commissie, in persoon van Co Cardol, deed verslag. Hij haalde 
enkele punten aan die of verandering of verbetering konden ondergaan. Maar de 
kascontrole commissie kon de cijfers toch goedkeuren. Dieuw Bron was het andere 
commissie lid. De bestuursverkiezing leverde ook weinig op. De aftredende leden, Lenie 
Cardol en W. Pieloor, werden beide herkozen. De rondvraag leverde ook geen 
onoverkomelijke problemen op, zodat voorzitter rond half vier de ledenvergadering kon 
afsluiten. Daarna werden nog 3 spelletjes Bingo gespeeld en ook het Vlotbruggen werd 
weer met veel enthousiasme  gespeeld. Na nog een uurtje gezellig samenzijn werd het 
geheel afgesloten 
 

Een deelnemer 
 

Herhaling AID cursus 2014  
 

 
 

Wie er aan wil deelnemen mag zich op geven bij Enny van der Kruit. 
 
Kosten zijn 25.00 euro, graag vooraf, opgave voor 1 april, overmaken op  
NL67RABO0370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord onder vermelding AID 
cursus. (niet betaald is niet meedoen!) 
Bij voldoende opgave kan de datum in april besproken worden en wordt 
de datum bekend gesteld. 
 
Per mail: Enny@dorpsraadkreileroord.nl 

Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 

• Levensreddend handelen 
• Eerste Hulp 
• Levensreddend handelen kinderen 
• Eerste Hulp aan kinderen 

Of via onderstaand strookje op Bollenstraat 24. 

Afdeling Kreileroord 
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