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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 
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Een nieuwjaar is de start van nieuwe 

kansen en mogelijkheden.. ! 

Dorpsraad Kreileroord 
 
 

2015 
 
 

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

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

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

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

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

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

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

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

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

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

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

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

0227-663248  

Tuinbouwvereniging 
Kreileroord 

Voorzitter Gerard van der Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord  
Secretaris Gerard Miedema  Korenstraat 28 te Kreileroord  
e-mail: tuinbouwverenigingkreileroord@quicknet.nl 

tel: 663485 
tel: 06-11321175 

ANBO ANBO afd. Kreileroord voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid 
worden? Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 0227-663365 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve  
zon- en feestdagen!!! 

(Zaterdags wordt op alle 
tijden de volledige rit 

gemaakt !) 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Kreileroord alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:36) 

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

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

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

CONNEXXION  
lijn 653 

 KREILEROORD  naar Schagen (via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 
Van maandag tot en met vrijdag.  

Niet  op feestdagen en schoolvakanties 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

Oud papier 
Elke tweede maandag van de maand wordt oud papier opgehaald. 
Dan komen de vrijwilligers  het papier bij u ophalen. Wij vragen u het 
goed verpakt , op de hoek van de straat, aan de weg te zetten. Bij 
voorbaat hartelijk dank. (ook in de vakantie periode!!) 

2de maandag van de 
maand. (± 18:45) 
Op de hoek van de 
straten klaar zetten  

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

20 januari 2015 
17 februari 2015 
17 maart 2015 
14 april 2015 
12 mei  2015 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

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

22 januari  2015 
05 februari  2015 
19 februari  2015 
05 maart 2015 

Algemene informatie 2014  

Update: 11-01-2015 
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DE DORPSKRANT 
     een drie weekse periodiek  

De Dorpsraad: 
• De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 
• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners 
• De Dorpsraad brengt per 3 weken de dorpskrant uit  
• De Dorpsraad organiseert diverse activiteiten zoals kermis, bingo’s. 
• De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt 
• De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is 

 
De kosten voor dit alles bedraagt slechts € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun 
hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

Geachte Dorpsraadleden,  

 
Op de voorkant van de deze krant zit uw 

lidmaatschapskaart voor 2015. 

 

De Penningmeester 
Enny van der Kruit 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
 
Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
algmeen lid: Mevr. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & Gerard Prevo  
p/a secretariaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen  of  
naar het email adres sturen 

Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor maandag 2 feb 2015/08.00 uur 
(hardcopy zondag 1 feb voor 16.00 uur) 

Opgericht 1 maart 1976 

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

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

Communicare necesse est  
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O.a. in deze  krant: 
 
 Penningmeester        pagina   3 
 Van de voorzitter       pagina   6 
 Darten          pagina     7 
 ANBO           pagina    8 
 Buurtbus lijn 416/lijn253     pagina    9 
 Computer info        Pagina  10 
 Over uw gemeente       Pagina  14 
 Grasmaaier         pagina  17 
 Van Bodegom Toernooi      Pagina   23 

 
 
 
 

De Redactie 
 

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het nieuwe jaar is begonnen. De redactie wenst een ieder 
dirtjaar weer veel lees plezier en hoopt dat u veel input stuurt.  
 
 
 
 

De redactie 
René van der Kruit 

Gerard Prevo 



 

Pagina 6  

Geachte Dorpsraadleden,  
van de Voorzitter 

 
Met vriendelijke groeten  

Jaring Dam 

Beste Kreileroorders, 

  

Ons recept voor 2015 
een lepel geluk, een snui e succes 

met als hoofdingrediënt 
vrede en samenhorigheid 

gelijk over de wereld verdeeld 

  

  

het bestuur van de Dorpsraad Kreileroord 

 

2015 
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Darten. 
Oproep! 

 
 

Enkele enthousiaste darters hebben de gedachte geopperd om in het 
nieuwe jaar 2015 weer te starten met het op 1 keer in de veertien 
dagen ( in principe)darten op de zaterdagavond in de Doorbraak. 
Zowel voor dames als heren in een gemengde samenstelling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het leuke idee komt bij Greta Keuken en Foeke van Wanrooij 
vandaan. Misschien leeft die wens ook wel bij jou en heb je inderdaad 
interesse, dan kun je je aanmelden bij bovengenoemd tweetal. Het 
telefoonnummer van Greta is; 663228 en van Foeke 
663490.Uiteraard kan dat ook in de Doorbraak. Wacht daar niet te 
lang mee want belangrijk voor ze is of dat idee werkelijkheid kan 
worden in het nieuwe jaar. 

 
 
 

Namens twee enthousiaste darters, 
Greta en Foeke 
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ANBO Nieuws 
 
Allereerst wil ik de dorpsraad en met 
name René van der Kruit een 
compliment maken voor de 
schitterende uitvoering van de kerst 
dorpskrant. Het was een prachtig 
visitekaartje. 
 
 
 
ANBO-nieuws. 
Op 8 Januari hielde de ANBO-Kreileroord haar nieuwjaar instuif. Er waren 
vertegenwoordigers van Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp. Van 
Middenmeer en Slootdorp bleven er vertegenwoordigers het oud 
Hollandse spellen circuit doen. Na de nieuwjaarstoespraak van de 
voorzitter kan Co Cardol de indeling van de ploegen maken middels het 
kaartspel. Azen bij Azen, heren bij heren enz. dit mondde uit in 6 
ploegen. Vijf ploegen van vier man en 1 ploeg van drie man. Het was 
weer een lust om de ploegen bezig te zien. Het hamertjes spel was weer 
een topper. Er waren in totaal 9 spellen. De einduitslag was verassend. 
De 1e prijs was voor Win Peters uit Slootdorp, de 2e prijs was voor Jan 
Dimmers uit Middenmeer en de derde prijs was voor Dirkje Mulder. Allen 
gingen met een vlees prijs naar huis. Wim Peters bedankte de ANBO-
Kreileroord voor de fantastische middag. Iedereen ging met een goed 
gevoel huis waarts. 
 
 

Het bestuur 
 

 
 
Activiteiten ANBO 2015 
 
Dinsdag 13 januari  biljarten    aanvang 13.00 uur 
Donderdag 15 januari koersbal (competitie) aanvang 13.30 uur 
Donderdag 22 januari koersbal (Balfanaten) aanvang 13.30 uur 
 
 

Het bestuur 

Afdeling Kreileroord 
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 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 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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Kinderen en het Internet 

Wat kun je als ouder doen? 
 

Wees kritisch op wat je je kind voorzet 
Kies voor kwaliteit en let erop dat 

het aanbod past bij de interesse van 
je kind. Probeer als het kan eerst een 

gratis versie, voor je de volledige 
versie van een app aanschaft. Maak 

gebruik van de beoordelingen op sites 
als www.bibliotheek.nl/app en 

www.digidreumes.nl. Alle apps op 
deze sites zijn volgens onafhankelijke 

criteria door kenners beoordeeld. 
Let op de betrouwbaarheid en privacy 

Controleer sites en geïnstalleerde 
apps op (aantrekkelijke) buttons naar 
andere sites of apps, in-app aankopen 
of mogelijkheden om iets te publiceren 

(bijvoorbeeld op Facebook). Wees 
ook zuinig op de privacy van jou en je 
kind en geef niet zomaar persoonlijke 
gegevens prijs. Gebruik een nickname 
en een e-mailadres dat je alleen voor 

dit soort doeleinden hebt. 
Ga samen op verkenning uit  

Niks is leuker dan een nieuw spelletje, 
digitaal prentenboek of liedje samen 
te bekijken. Het voordeel is dat je 
door samen te spelen je kind goed 

kunt begeleiden. Je kunt zo méér uit 
een app of website te halen, bijvoorbeeld 

door vragen stellen of na te 
praten of spelen. 

Overlaad je peuter niet met alle mogelijkheden 
van een game of een website. 

Doe één ding tegelijk en herhaal 
dit, dat vinden kinderen prettig. 

Volg je kind 
Ook als een kind eenmaal bekend is 
met een tablet en er zelfstandig mee 

kan spelen, blijft het leuk en leerzaam 
om er regelmatig samen mee aan de 

slag te gaan, er over te praten of er op 
door te gaan in ‘het echte leven’. 
Door met je kind van jongs af aan 

te praten over zijn of haar mediaervaringen, 
is de kans groter dat 

hij of zij later ook naar je toekomt 
als er iets via (sociale) media is 

voorgevallen. 
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

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

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

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

 

 

Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 

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

Zoals Sloopklussen , Huizen ontruimen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of 
kom langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
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Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kunnen wij kijken of het ons wel lukt om 
uw computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 7,50 per onderzoek. Verder betaald 
u de kosten van eventuele “nieuwe” hardware 
of software en een vast afgesproken bedrag 
voor het te verrichten werk. Maar daarvoor 
nemen wij eerst contact met u op. 
 

Neem gerust contact op voor een afspraak of 
voor meer informatie 

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

 
(Voor niet leden van de Dorpsraad Kreileroord  

is het onderzoek € 10,—!) 

  

 

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

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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Kijk ook eens op de Facebook pagina van uw gemeente. Hier staat ook heel veel informatie. 

Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  

Opnieuw subsidie in 2015 voor energiebesparende 
maatregelen in Hollands Kroon 
In het kader van de 'Subsidieverordening duurzame energie maatregelen gemeente Hollands Kroon 2013-
2016' is voor het jaar 2015 opnieuw een budget beschikbaar van € 23.855,=. 
Per 5 januari 2015 kan u een subsidie-aanvraag indienen voor energiebesparende maatregelen voor een 
particuliere woning. Aanvragen die voor deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling 
genomen. 
Eerst aanvraag, dan aanschaf 
Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie in 2015? Houdt u dan rekening met het volgende: dien de 
aanvraag in voordat u de energiebesparende voorziening aanschaft. Bij het indienen van een aanvraag 
achteraf wordt er geen subsidie toegekend. De aanvraagformulieren voor 2015 en de subsidie regeling met 
een toelichting op de maatregelen subsidie vindt u onderstaand en op de website van de RUD Noord-Holland-
Noord (onder de rubriek inwoners/klimaat). 
 
Voor meer informatie kunt u bellen 
Op werkdagen in de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur met het 'Informatiepunt Subsidie Duurzame Energie 
maatregelen' van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord nummer 088-102 1398. 
 

Gemeentelijke wijkteams voor zorg,  
jeugd en inkomen 

 

Gemeente Hollands Kroon en Schagen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de 
begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben en de sociale participatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
We organiseren de zorg en hulp dichterbij u; met wijkteams. Iedereen die echt zorg nodig heeft, wordt 
geholpen. 
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Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

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

SBS Administraties 
 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het accountants-
kantoor te duur, informeer dan eens bij SBS Administraties. 

Het adres voor al uw zakelijke en privé-boekhouding,  
belastingaangiftes etc. 

Ook voor startende ondernemers! 
 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 

  

Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek 

 
 
 
 
 

Zekkenstraat 42 
3151 XP Hoek van Holland 

(Industrieterrein de Haak) 
tel.: 0174 – 38 41 03 

e-mail: info@rockart.nl 
website: www.rockart.nl 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 01 13-01-2015 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 11-11-2014 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf    tel. 663534      henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek  Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502        info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout  Boeier   54 Wieringerwerf     tel. 602061        schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat   16 Kreileroord tel. 663228         djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4   Kreileroord tel. 724553        bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  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 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 
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Geslaagde Nieuwjaarsreceptie 2015. 
Op zaterdag 3 januari hield de voetbalclub weer haar nieuwjaarsreceptie. Deze keer 
met een nieuw concept. En…. we kunnen gerust stellen dat het bijzonder goed 
uitpakte. In plaats van de bekende oliebollen werd er ditmaal vis gebakken en de vis 
( 38 kilo scharretjes! ) ging gewoon weg grif op. Dit was helemaal te danken aan 
Foeke van Wanrooij, die op het gebied van vis bakken op deze zaterdagmiddag een 
ongekende kwaliteit etaleerde. Jannie hielp manlief met het soepel laten verlopen 
van het bakken en zag erop toe dat Foeke op tijd zijn natje kreeg. Greta had er voor 
gezorgd dat er voldoende stokbrood en kruidenboter was en Fran Schelfhout deed 
als penningmeester ook nog een aardige duit in het potje. Gonnie, Femmie en 
Colinda zwaaiden de scepter over de bar en dat deden ze met verve. Bovendien 
hadden de vrijwilligers, ik noem er een paar op straffe dat ik iemand vergeet, maar 
dat hoor ik dan wel, Geert, Dick, Ramon en Marco een deel van de feesttent 
deskundig aan het MFC bevestigd en sfeervol ingericht. Grote klasse! Nadat de 
voorzitter weer zijn gebruikelijke speech hield kon het feest losbarsten en onder 
muzikale begeleiding van Dick, Melanie en Kim werd het erg gezellig en toch weer 
verrassend laat! 
Al met al dus bijzonder geslaagd en een goede start voor de club in het nieuwe jaar.  
Website. 
Als het goed is, dan kunnen jullie dit verslag ook lezen op de vernieuwde  website 
van de club; www.svkreileroord.nl 
Afgelopen vrijdagavond hebben Dick en Simon Scholten weer wat verbeteringen 
aangebracht, waardoor de site nog toegankelijker wordt voor iedereen. In een 
volgend nummer wordt er nog wat meer bekend gemaakt over de site. 
Kop op! 
Voor de tweede helft van dit seizoen qua resultaten. Het zal niet liggen aan de inzet 
en doorzettingsvermogen van alle mensen die betrokken zijn bij de club, want daar 
ontbreekt het niet aan. Toeval en geluk spelen soms een belangrijke rol. Laten wij 
hopen dat het balletje voor Kreileroord nu eens de goede kant oprolt. 
Roken. 
Zoals een ieder weet mag er in openbare gebouwen niet gerookt worden. Om de 
rokers tegemoet te komen wordt er binnenkort een veranda geplaatst. Dit in overleg 
met alle gebruikers. De bedoeling is dat a.s. zaterdag de veranda wordt opgehaald. 
Dat moet hij uiteraard nog wel geplaatst worden, maar er wordt dus voor de 
enthousiaste rokers wel aan een aanvaardbare oplossing gewerkt. 
 

Klaverjassen. 
Op zaterdag 31 januari spelen wij onze vierde drive. Aanvang 20.00 uur in de 
Doorbraak. De laatste tijd komen wij eigenlijk wel wat koppels tekort. Help ons om 
dit probleem op te lossen en een leuke bijkomstigheid is, dat je jezelf een hele 
gezellige avond bezorgd. 
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Speechje voorzitter 2015. 
 
De rust.                                                                   
’N naar mijn gevoel onderschat element tijdens een voetbalwedstrijd is de rust. 
In dat kleine kwartiertje wordt soms niet alleen fysiek bijgetankt, maar soms 
ook mentaal. Het gebeurt regelmatig in het voetbal dat er na de rust zoals 
gezegd word, er een totaal andere ploeg in het veld staat. Hoe kan dit en wat 
speelt zich er af in de kleedkamer vraag je je dan af? Is er door de trainer of 
coach misschien op enkele storende fouten gewezen in het hanteren van het 
tactisch concept of vervangt hij spelers waarmee hij een beter resultaat  
verwacht.  
 
Misschien heeft hij wel kans gezien om de juiste gevoelige snaar te raken bij de 
ploeg waardoor de spelers met voldoende zelfvertrouwen aan het tweede bedrijf 
beginnen. Of speelt er nog wat anders? Ik denk van wel. Rust moet je dan wel 
als een moment van bezinning willen zien waarbij er even een moment in de 
kleedkamer is waarin er totale stilte heerst en iedere speler een moment heeft 
voor zichzelf. Dat hoeft niet lang te duren als het maar voelbaar aanwezig is. 
Pas dan kan een ploeg als herboren uit de kleedkamer tevoorschijn komen.  
 
 
Een uitstapje naar ons social medium tijdperk is dan met bovenliggende 
gedachte ook makkelijker te maken. Men is en men moet voortdurend 
bereikbaar zijn, liefst 24 uur per dag, en er wordt verwacht dat men direct 
reageert. Dit zorgt naar mijn idee voor de onnodige onrust en trekt soms een 
zware wissel op onze samenleving. Het ware beter om net als in het voetbal een 
moment van rust in te lassen. 
 
 
Bedankt voor de rust die jullie genomen hebben om naar mij te luisteren. 
 

 

Henk van Bodegom. 
 

 

 

 



 

Pagina 22  

 
 
      
 
 
 
 



 

Pagina 23  

  



 

Pagina 24  

  



 

Pagina 25    

U vindt ons op: 
 
Havenweg 6 
1771 RW Wieringerwerf 
  
Tel:               0227-602543  
b.g.g.                  0227-663490 
 
E-mail    info@garagevanwanrooy.nl  
Internet: www.garagevanwanrooy.nl 
 

Garage van Wanrooy uw adres voor o.a.: 
 

 Airco service 
 APK (Algemene Periodieke Keuring)  
 Balanceren en uitlijnen 
 Inbouw van elektronica 
 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 Onderdelen en accessoires voor alle automerken  
 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
 Periodiek onderhoud en reparaties 
 Ruitvervanging en reparative 
 Winterbanden 

 
Bij een grote beurt krijgt u bij ons gratis een APK keuring. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als uw auto klaar is, dan kunnen wij uw auto ook wassen, poetsen en in de 
wax zetten, tegen een kleine (meer) prijs! 
 

Dorpskrant Kreileroord 
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Nieuws van het Creiler Woud 
 
 

Nieuwsbrief  
Tuinbouwvereniging Kreileroord. 
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