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

.  

Dorpsraad 
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Als het regent in september, 

wintert het in december. 



 

Pagina 2  

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

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

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

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

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

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

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

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

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

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve  
zon- en feestdagen!!! 

(Zaterdags wordt op alle 
tijden de volledige rit 

gemaakt !) 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 17.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 17.56 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  

SV Kreilerord Jeugdavond  sv Kreileroord Zaterdag 20 sep 2014 

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. 

30 sep 2014 
28 okt 2014 
25 nov 2014 
23 dec 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.  

18 sep 2014 
02 okt 2014 
16 okt 2014 
30 okt 2014 
13 nov 2014 
27 nov 2014 

Algemene informatie 2014  

Update: 09-09-2014 
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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,  

WE GAAN WEER VAN START. 
 

De timmertuin is altijd de afsluiting van de vakantie periode en dus het begin van weer een 
nieuw seizoen voor de school en het verenigingsleven. Wat een prestatie om 80 kinderen bezig 
te houden en naar hun zin te maken. Dames van JeeCee, een geweldig evenement neergezet.                                      
Ook voor de dorpsraad is weer het moment aangebroken om weer op start te drukken, er staan 
alweer diverse vergaderingen op de agenda. Vooral het onderwerp MFC zal nog heel wat tijd 
vergen van alle betrokkenen en het is aan de gemeente om met goede voorstellen te komen, 
waar we met elkaar iets aan hebben.  Dat we het met elkaar moeten doen staat als een paal 
boven water.  
De burgemeester is van plan om in september ons dorp te komen bezoeken. Wie mee wil 
fietsen is van harte welkom En zonder hier een klaaguur van te maken is het zeker de 
bedoeling dat een ieder zijn vragen en suggesties naar voren kan brengen.  Met de dorpskrant 
zullen we u op de hoogte houden van onze plannen en eventuele vorderingen. Maar het staat 
een ieder natuurlijk vrij om zelf ook een keer iets te schrijven en in te sturen. Het wordt er 
alleen maar leuker van en voor de redacteur een stuk gemakkelijker om weer een krant te 
vullen. 

Met vriendelijke groeten                                                                                                     
Jaring Dam 

 
 
(Naschrift redactie: door een storing in het email verkeer kon dit pas in deze   
Dorpskrant worden geplaatst) 
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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 29 sep 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 28 sep voor 16.00 uur) 

Opgericht 1 maart 1976 

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

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

Communicare necesse est  
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In deze  krant: 
 
 
 
 Van de voorzitter        pagina    3 
 JeeCee ‘76           pagina     6 
 Buurtbus lijn 416/lijn253     pagina    8 
 Spokentocht 2014       pagina    9 
 ANBO            pagina  10 
 Biljartfront         pagina  13 
 Burgemeester doet Kreileroord aan   pagina  14 
 Mededeling van het Hummelhonk   pagina  14 
 Grasmaaier         pagina  17 

 
 
 
 
 
 

Op sommige pagina’s komt u nu een QR code afbeelding tegen.  
Op veel mobiele telefoons kan men deze lezen 

en wordt je direct doorverwezen naar de webpagina  
waarover het artikel gaat. 

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

Zoals Sloopklussen , Huizen leeghalen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of kom 
langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                of b.g.g. 06-57174581/22985191 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
K.V.K. Nr. 55875653 
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Sinterklaasfeest 2014 
 
  
 
Sinterklaas en zijn pieten komen  
ook dit jaar weer naar Kreileroord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas wilt voor ieder kind die bij de intocht aanwezig is  een cadeautje 
meebrengen daarom moeten de kinderen  zich VOOR 12 okt. opgeven d.m.v. het 

onderstaande strookje 
 
Kosten zullen hiervoor voor iedereen € 1,50 zijn . 
 
Het geld met opgavestrookje graag inleveren in 
een envelop op 1 van onderstaande adressen . 
 
Opgave kan niet via facebook of via de mail. 
 
Voor wie zich niet opgeeft is er geen cadeautje 
en dat zou jammer zijn. 
 
  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Inleveren VOOR 12okt samen met € 1,50 pp. 
 
Naam kind(eren) en leeftijd: 
 
Adres: 
 
Inleveradressen: Netty Korenstraat 15 
 
                           Ebrina bollenstraat 14 
                           Klaziena Landbouwstraat 19                                    JeeCee  ‘76 
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Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 

Van maandag tot en met zaterdag 
Op zaterdag maakt de buurtbus de volledige ritten op alle tijden! 

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/ 
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Spokentocht 2014 

Opgeven voor 1 oktober! 
Kosten € 2,50 p/p (kinderen onder 8 jaar 1 begeleider/ster gra s) 

 
Opgave via onderstaand strookje of via email: 

Spokentochtkreileroord1@hotmail.nl 
 
 

 
 

Deelname op eigen risico! 
 
 
 
 
Naam:   .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 
 
Lee ijd:   .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 
 
Begeleider/ster:  .... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....  (kinderen jonger dan 8 jaar!) 
 
Inleveren bij:  

 Colinda,  Korenstraat 43 
 Lydia, Landbouwstraat 18 
 Greta, Vlasstraat 16 

 
 
 

Zaklamp verboden ! 
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Nieuws. 
 
Beste leden, 
 

Noteer onderstaande data in uw agenda 
of op de kalender! 
 

 
 
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 
 

 
    Bestuur ANBO afdeling 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 

 

 

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) 
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Nieuws van het biljartfront. 
 
De biljarters hadden afgelopen vrijdagavond 5 september 
2014 een prachtige en bijzondere ouverture van het  nieuwe 
seizoen. 
De biljarters waren namelijk samen met hun vrouwen 
uitgenodigd door Astrid en Ruud, om de voltrekking van 
hun huwelijk en het feest wat daar natuurlijk bij hoort, bij te 
wonen. Het bruidspaar, beiden Kreileroorders, had een 
mooie locatie gevonden in Oude Niedorp, the Irish Cottage. 
Even over zessen werd het huwelijk voltrokken door Wilma 
Kuipers , oud dorpsgenoot van bruid en bruidegom , in 
hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente Hollands Kroon. Op een leuke en ludieke 
wijze trad zij het bruidspaar tegemoet. Zij wist al direct de aandacht van de genodigden te 
trekken door op klompen voor het bruidspaar te verschijnen. Zachtjes kreeg de zaal het 
gevoel dat Ruud, terwijl hij de bruid aankeek, dacht;  zij wel en ik niet! Ruud en klompen 
zijn, zoals de intimi weten onafscheidelijk van elkaar. Van doorgaans goed ingelichte 
bronnen had de stamtafel inmiddels wel begrepen dat trouwen op klompen “ überhaupt 
nicht im Frage “ was bij Astrid. 
Een geweldige super grote bos bloemen maakten de avances van Ruud jegens Astrid 
duidelijk. En langzaam aan zagen de kinderen, allemaal knappe dochters, hun ouders 
smoorverliefd op elkaar worden. Er was geen ontkomen aan en in december ging Ruud, 
zoals het een echte heer betaamt, voor Astrid op zijn knieën om haar ten huwelijk te 
vragen.  
De biljarters, c.q. de stamtafel , hebben genoten  van  jullie als bruidspaar en natuurlijk van 
het feestje. Het was allemaal dik voor elkaar. Veel gezondheid en geluk toegewenst in 
jullie verdere samenzijn en veel plezier in Barcelona. 
En, o ja Ruud; hou je er rekening mee dat de contributie waarschijnlijk wel omhoog gaat, 
want Ger onze penningmeester ziet de bodem van de kas verschijnen, zei hij op de 
terugweg. Jullie feest had namelijk een flink gat geslagen in de begroting! Of wij deze 
opmerking  van Ger ernstig moeten nemen bleef in het midden; de nodige drankjes en de 
zeer gezellige ambiance kunnen hem beneveld hebben. Laten wij het daar maar op 
houden! 
 
Rest ons nog om Nel en Annie te bedanken voor het Bob zijn en de firma van Bodegom 
voor het beschikbaar stellen van een bus. 
 

Henk van Bodegom. 
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Burgemeester J.R.A. Nawijn wandelt verder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Nawijn gaat graag samen met u verder met het maken van wandelingen door de gemeente Hollands Kroon. 
Op 10 september om 19.00 begint de eerstvolgende wandeling door Kreileroord.  

Ontvangen van het hummelhonk  

Beste ouders, 

Er heerst hoofdluis op de peuterspeelzaal. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wilt u thuis goed 
uw kind controleren? Bij ontdekking van hoofdluis graag vermelden bij de leidsters.  Hieronder vindt u een stap-
penplan hoe u hoofdluis kunt behandelen. Wij zullen de hoofdluis controle moeders weer vragen om langs te 
komen! Hoe kom je van hoofdluis af? Regelma g controleren ! Natuurlijk is het voorkomen van hoofdluis beter 
dan het bestrijden. Regelma g controleren op hoofdluis is erg belangrijk. Dit doe je door het (droge) haar gron-
dig te kammen met behulp van een luizenkam met plas c tanden. Ook kun je voor extra bescherming een pre-
ven eve spray, bijvoorbeeld Prioderm Preven ef gebruiken als er in de buurt, bijvoorbeeld in de klas of binnen 
het gezin, hoofdluis is geconstateerd. 

Als je hoofdluis hebt ontdekt, zijn er volgens het Rijksins tuut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) twee metho-
den om hoofdluis te behandelen: 

1. Twee weken dagelijks het (na e) haar kammen met een netenkam met metalen tanden. Op de website 
van Prioderm kun je de handige kaminstruc es vinden; 

2. Als het kammen niet snel genoeg resultaat oplevert of prak sch niet haalbaar is, dan kun je naast kammen 
een hoofdluismiddel gebruiken.  

Hoofdluis is erg besme elijk en snel overdraagbaar. Controleer bij een besme ng daarom het hele gezin en be-
handel alle gezinsleden die hoofdluis hebben gelijk jdig en direct. Let op: het wordt afgeraden om hoofdluismid-
delen, zoals lo ons en shampoos, preven ef te gebruiken. Een preven eve spray kan een alterna ef zijn. 

 Tip: Handig, een luizen- en netenkam van Prioderm waarmee je zowel het haar kunt controleren op hoofd-
luis (plas c zijde) als direct eventueel gevonden luizen en neten verwijderen (metalen zijde). 

 Tip: De shampoo van prioderm of kruidvat werken goed tegen bestrijding van hoofdluis. 

Tamara en Diana 
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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 09 09-09-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 09-09-2014 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf    tel. 663534      henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek  Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502        info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout  Boeier   54 Wieringerwerf     tel. 602061        schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat   16 Kreileroord tel. 663228         djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4   Kreileroord tel. 724553        bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. Mevr. Citty Marsman a.i.  G. v. Gaalenstraat 25 Kreileroord tel. 663602               cittyvisser@gmail.com 

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

Trainers en coaches 
Trainer   1ste elftal dhr. J. Wiersma   G. v. Gaalenstraat    9 tel. 663233 
Trainer   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers C pupillen: dhr. P. v.d. Sleen  Landbouwstraat  17  tel. 06-31185550 
 dhr. M. van der Zee  Korenstraat  65 tel. 06-41552483 
Trainers E pupillen: dhr. M. Bijlstra  Landbouwstraat  22  tel. 502322 
 dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
Trainer   F pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat       25 dinsdag avond 
 Mevr. D. Keuken  Korenstraat                 65 donderdag avond 
 Mevr. I. Warmerdam   donderdag avond 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat    9 tel: 06-47384688 
  
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach Kreileroord 1 :     Dhr  J. Wiersma  Gijs van Galenstraat    9  tel: 0651299407 
Coach Kreileroord 2 ass dhr.  M. de Ridder Landbouwstraat         21  tel. 06-52876855 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches C pupillen mevr. A. van der Meer Landbouwstraat         17 tel. 06-51163439 
 Dhr. P. van der Sleen Landbouwstraat  tel. 06-31185550 
Coaches E pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat      25 tel. 06-55254052 
Coach F pupillen: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
   

Sportaccommodatie: 
Terrein: Bollenstraat 66    Kreileroord      tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: 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. 
  
  
    

Vacant tot de algemene ledenvergadering 
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Algemene ledenvergadering. 
 
De voetbalclub is voornemens om haar ledenvergadering te houden op donderdagavond 
30 oktober. Door omstandigheden moesten wij afzien van 21 augustus.  
Op deze avond zal in ieder geval het nieuwe bestuurslid Citty Marsman benoemd kunnen 
worden, zij heeft aangegeven daar nu de tijd voor te hebben, maar ook enkele andere 
belangrijke zaken zullen dan aan de orde komen, zoals het MFC en een 
contributieverhoging voor seniorleden. 
Te zijner tijd krijgt u nog wat meer informatie toegestuurd per mail  en of via publicaties 
in de Grasmaaier. 
Het bestuur. 
 

Contributie. 
 
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen, maar er zijn nog enkele leden die nog niet hun 
contributies betaald hebben van vorig seizoen. Doe dit zo snel mogelijk, want het is 
vervelend voor de penningmeester en voor uzelf. Wij zouden het jammer vinden als wij u 
of uw kind moeten afmelden als lid. Het bestuur staat open voor het treffen van een 
betalingsregeling, maar wij verwachten dan wel dat de contributie  betaald wordt. 
Het bestuur. 
 

Grasmaaier. 
 
Willem den Hertog doet deze titel alle eer aan, want op een onverwachtse donderdagavond 
toog hij uigerust met een professionele bosmaaier over het complex en liet geen grasspriet 
meer staan rondom de paaltjes en reclameborden. Het zag er allemaal weer netjes uit en 
bedankt daarvoor! 
Onze vaste terreinmeester Geert de Vries, dreigt in de lappenmand te geraken door een 
vernauwing in één van de aderen naar zijn linkerbeen. Geert, optimistisch van aard, denkt 
over enkele weken weer het ventje te zijn en in staat te zijn om de lijnen weer te trekken. 
Intussen neemt Dick Keuken, met ome Co, Martin Rebel en Thijs Klein de honneurs waar 
wat het veld betreft en het moet gezegd; de lijnen staan er strak op. Bedankt. 

 
Het bestuur. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
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Jeugdavond  sv Kreileroord 

 
Zaterdag 20 September 2014 willen wij een jeugdavond organ-

iseren. Wat gaan we doen? 
 

Voetballen tegen de ouders 
Disco met spelletjes 
Broodjes bakken 

Slapen in de grote zaal 
S `morgens ontbijten 

 
Dan ongeveer 9:30 uur naar huis en je ouders vertellen hoe leuk je 

het hebt gehad.  
Wat moet je meenemen: 

 
Ten eerste een goed humeur 

Voetbalschoenen 
Dansschoenen 

Slaapzak+luchtbed 
Trainingspak/schone kleren 
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Klaverjassen. 
 
Op zaterdag 27 september willen wij weer beginnen met het klaverjassen. Wij spelen 
dit jaar 8 drives, dus iets minder als vorig seizoen. Maar dat mag de pret niet drukken 
volgens ons.  
Hieronder volgen in principe de andere data, dan kun je ze alvast vastleggen in jouw 
agenda. Hou er wel rekening mee dat door onverwachtse omstandigheden er een datum 
kan veranderen. 
 

 27 september, 
 18 oktober,  
 23 november,  
 20 december,  
 31 januari,  
 28 februari,  
 28 maart en de laatste drive is op  
 25 april.  

 
De aanvangstijd is zoals gebruikelijk om 20.00 uur in de Doorbraak. 
Heel veel plezier toegewenst het komende seizoen en graag tot ziens! 
 

Henk van Bodegom. 



 

Pagina 25  

 



 

Pagina 26  

   

   

   

   

   

   

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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