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

.  Dorpsraad 
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Nederland kleurde maandag oranje, want toen was het Koningsdag  2015   

 

Koning Willem-Alexander Gefeliciteerd!. 

Oranjevereniging  
Kreileroord 
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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. 

 
14 april 
12 mei  
09 juni 
07 juli 

 
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.  

 
16 april 
30 april  
16 mei 
28 mei 

Algemene informatie 2014  

Update: 08-04-2015 
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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,  
van de Voorzitter 

 
 
 

Iedereen die geholpen heeft om de 
activiteiten in het dorp  weer een succes te 

maken worden hartelijk bedankt 
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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 zondag 17 mei 2015/19.00 uur 
(hardcopy zondag 17 mei 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: 
 
 Van de voorzitter       pagina   3 
 Leden vergadering       pagina   6 
 Agenda          pagina     8 
 Aankondiging ledenvergadering    pagina    9 
 Kermis          pagina   10 
 Anbo          pagina 12 
 Buurtbus lijn 416/lijn 653     pagina  17 
 Koningsdag         pagina   18 
 Over uw gemeente       Pagina  21 
 Grasmaaier         pagina  25 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
 
 

 
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 
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Het jaarverslag wordt rond 17 mei gepubliceerd  
op de website van de Dorpsraad Kreileroord 
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Kermis       01 t/m 03 mei  
 
Jaarvergadering  20 Mei 
Dorpsraad 
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Woensdag 20 Mei wordt de ledenvergadering van 
de Dorpsraad Kreileroord gehouden. Deze 
vergadering staat open voor alle leden van de 
vereniging.  
 
Op de agenda staat o.a.: 
 de aanpassing van de statuten van de 

vereniging 
 Standpunt en stand van zaken betreffende de 

stichting MFC de Doorbraak 
 Aftreed schema bestuursleden  

(bestuursleden gezocht) 
 
De exacte agenda, locatie en tijd wordt in een 
volgende dorpskrant gepubliceerd. Maar dan kan u 
hem alvast in uw agenda zetten. 
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ANBO Nieuws 
Slotmiddag Regio 
Op vrijdag 17 april was de slotmiddag van de 
Regio Anbo’s in Slootdorp. Kreileroord was met 
9 personen aanwezig. Om 14:00 uur heette 
voorzitter Ben Elfring iedereen van harte 
welkom. Hij vertelde dat we eerst de prijs 
uitreiking kregen en daarna kregen we de reis te 
zien en te horen van Henk torenvliet die hij maakte door Noord Amerika en Canada, 
speciaal geënt op de Rocky Mountains. Een oud– wieringermeerder  en zijn vrouw, tevens 
vrienden van Henl en zijn vrouw, fungeerden  als reisleiders.  
Als eerste kreeg Frans Vreman, wedstrijdleider van het biljarten het woord. Hij vertelde 
over de langste, korste partij. Wie het hoogste gemiddelde had. Het gemiddelde van alle 
partijen en de gemaakte caramboles enz enz. De einduitslag was 4de Kreileroord, 3de  
Wieringerwerf, 2de Middenmeer en de 1ste plaats en dus kampioen van de regio was voor 
Slootdorp. Slootdorp mocht dan ook kampioensbeker in ontvangst nemen. Er werd door Co 
Cardol verslag gedaan van zowel het koersballen, als het klaverjassen. Hij is van beide 
wedstrijdleider. Het regio klaverjassen was dit jaar spannend. De einduitslag was als volgt: 
4de Slootdorop   met 67009 pnt en 14 marsen 
3de Wieringerwerf met  70979 pnt en 18 marsen 
2de Kreileroord  met 73739 pnt en 23 marsen 
1ste Middenmeer  met 77185 pnt en 25 marsen 
Middenmeer werd dus klampioen en mocht de beker voor een jaar mee naar huis nemen. 
Daarna gin Co over op de uitslag van het Koersballen 
     wedstr gewonnen verloren score voor  score tegen 
4de Slootdorp  6  2   4  +236   -333 
3de Wieringerwerf 6  2   4  +322   -264 
2de  Middenmeer 6  3   3  +281   -321 
1ste  Kreileroord 6  5   1  +342   -263 
Minke vd Heide mocht de kampioensbeker in ontvangst nemen. Daarna was het de beurt 
aan Henk Torenvliet. Hij nam ons mee op reis. Met een hapje en een consumptie vloog de 
tijd voorbij. Iedereen ging daarna voldaan naar huis. 
 

 
Activiteitenagenda ANBO afdeling Kreileroord voor het seizoen 2015-2016 

 
06-06-2015 Rabo sponsor fietstocht    aanvang nog niet bekend 
27-08-2015 opening van het seizoen 2015-2016  aanvang 13.30 uur 
03-09-2015 start koersbal Balfanaten    aanvang 13.30 uur 
08-09-2015 start biljarten       aanvang 13.00 uur 
10-09-2015 start competitie koersbal    aanvang 13.30 uur 
21-09-2015 start competitie klaverjassen   aanvang 19.30 uur 
14-12-2015 kerstklaverjas      aanvang 19.30 uur 
17-12-2015 kerstmiddag + maaltijd    aanvang 13.30 uur 
07-01-2016 nieuwjaarsinstuif      aanvang 13.30 uur 
12-01-2016 start biljarten       aanvang 13.00 uur 
14-01-2016 start koersballen      aanvang 13.30 uur 
18-01-2016 start competitie klaverjassen   aanvang 19.30 uur 
 
 

Afdeling Kreileroord 
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Op donderdag 23 april hield Anbo Kreileroord 
haar eigen sluitingsmiddag. Ongeveer 22 Anbo 
leden hadden de weg naar het MFC gevonden en 
vonden een plaatsje in de Anbo ruimte. 
 
De voorzitter opende de middag en vertelde wat er 
die middag te doen stond. Allereerst kreeg Piet 
Raven het woord, als wedstrijdleider van het 
biljarten 
Bij het libre en badstoten was de uitslag als volgt: 
1ste E. Bron   93 pnt + 20 pnt = 113 pnt 
2de C Cardol  77 pnt + 24 pnt = 101 pnt 
3de G vd Velde 71 pnt + 20 pnt = 91 pnt 
Zo doende kreeg Evert de kampioensbeker uit handen van Piet Raven uitgereikt. 
Om de “A” beker streden 5 mensen.  
1ste P Raven  + 37 pnt 
2de C Cardol  + 20 pnt 
3de J v Eeken  + 17 pnt 
4de G vd Heide + 2 pnt 
5de  E Bron  - 27 pnt 
Piet kreeg uit handen van de voorzitter de beker uitgereikt 
Om de “B”beker waren de uitslagen: 
1ste G van de Velde 
2de W Bijlstra 
3de M vd Velde 
4de J Hanff 
Gerard kreeg uit handen van Piet de beker uitgereikt. Foto’s van dit gebeuren werden 
gemaakt door Co Cardol. 
 
Daarna was de prijs uitreiking van het Koersballen aanb de orde. 
De voorzitter las van alle deelnemers het totaal aantal punten op wat men in het 
seizoen gescoord had. De plaatsen 1, 2 en 3 waren voor de volgende leden: 
1ste Gerit vd Heide 
2de Co Cardol 
3de Minke vd Heide 
Dus Gerrit kreeg de kampioensbeker uitgereikt. 
 
Iedereen vindt het koersballen een leuke bezifheid en men kan er echt ontspann en 
ook nog eens lachen, als een tegenstander z’n ballen van de mat gespeeld worden. 
Vandaar dat elke veertien dagen een andere competitie gespeeld wordt nl de 
“Balfanate”  Lenie Cardol had het idee opgevat om voor de beste speler(ster) van het 
seizoen een bekertje beschikbaar te stellen. 
De eerste 3 bij de Balfanaten waren: 
1ste Gerrit van Heide (Kampioen) met 205 pnt 
2de Minke vd Heide    met 174 pnt 
3de Dirkje Mulder    met 165 pnt 
Er deden het afgelopen jaar 14 mensen aan deze competitie mee. 

Afdeling Kreileroord 
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Daarna was Thea vd Ploeg aan de beurt om de 
uitslag van de klaverjas competitie bekend te 
maken. Het was aan het eide toch nog spannend of 
Lenie Cardol haar titel zou behouden of niet ! 
De uitslag was als volgt: 
1ste Thea vd Ploeg 
2de Lenie Cardol 
3de Gerard vd Velde 
De spelers kregen allemaal van Thea een 
herinnerings plaquette 
De voorzitter reikte aan Thea de zwaar bevochten 
kampioensbeker uit. 
Hierna was het pauze. 
Na de pauze werd nog een 3-tal spelletjes gespeeld en werden de negen prijzen eerlijk 
verdeeld. 
Na dit spannende spel werd met alle leden het vlotruggen weer opgepakt.de 
einduitslag hiervan was: 
1ste Nien Veen  met 104 pnt 
2de Inske Steringa met 83 pnt 
3de Co Cardol  met 78 pnt 
Zij gingen elk met een vleesprijs naar huis. Al met al weer een zeer gezellioge en 
geslaagde middag. Wilt u ook meedoen? Geef u op bij de secretaris, want in augustus 
beginnen we weer.  

G. vd. Velde 

Afdeling Kreileroord 

******** Bloemenatelier Avalanche************* 
 

Misschien dat u me deze weken iets minder heeft gezien, dit 
door drukte en veel bestellingen maar vooral dat ik dus 

uitverkocht was. 
 

Afgelopen zaterdag heb ik weer het rondje het dorp 
gemaakt en vele deuren weer aangedaan. Komende 

zaterdag 2 mei zal ik i.v.m de kermis niet langs u deur 
komen. 

 
Mag u nu toch nog wensen hebben laat het eventjes per 
mail. Telefoon of aan de deur weten en dan kan ik voor u 
nog wat regelen. Voor de volgende datums graag op tijd 

bestellen in verband met veel drukte en aanvraag. 

4/5 mei  Bevrijdingsdag uiterst 2 mei. 
Moederdag boeketten: graag voor 8 mei. 
Hemelvaartsdag : graag voor 12 mei 
Pinksteren graag voor 22 mei. 

Met een bloemengroet 

Louisa Prevo 
bloemenatelieravalanche@gmail.com 

06-37649525/ 0227720118  
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 Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke school dag van: 09.30 - 14.30 uur 
        
 
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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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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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  
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Glasvezel in mijn huis 

Advertentie 
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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 06 27-04-2015 
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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  Gijs van Gaalenstraat  9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. mevr. Citty Marsman  .  Gijs van Gaalenstraat 25Kreileroord 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   Gijs van 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: mevr. C. Marsman  Gijs van Gaalenstraat  25 dinsdag 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 
Coach E pupillen: dhr. M. Marsman  Gijs van 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: dhr. 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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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 raparaties  
 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 


