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

.  
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De School is weer begonnen met een nieuwe indeling en 

het is weer tijd voor een nieuwe Dorpskrant 

    



 

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, 
 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
 

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 12.00 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. 

29 september 
27 oktober 
24 november 
22 december 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.  

03 september 
17 september 
01 oktober 
15 oktober 
29 oktober 

Algemene informatie 2015  

Update: 17-05-2015 
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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 € 10,00 per jaar. Wordt lid en 
steun hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

 
 

Geachte Dorpsraadleden,  
van de Secretaris 

 
De Dorpsraad Kreileroord is trots dat hun wens is vervult. 

 
Samen met het Creilerwoud en Gemeente en Dorpsraad Kreileroord. 
Zijn de taallessen voor migranten en laaggeletterde is een feit. 
 
Op 14 september zijn we van start gegaan met het inschrijven en intake gesprekken/toetsen. 
Vanaf 22 september gaan de lessen starten dinsdags om 19:00 uur in het Creilerwoud en de 
Dorpsraad ruimte. De komende 15 weken zullen we studerende mannen en vrouwen aantreffen 
in beide ruimtes. 
 

Wij zijn nog opzoek naar maatjes voor onze studenten. Voor info en/of aanmelden via 
secretaris@dorpsraadkreileroord.nl of telefoon:0227-820022. 

 
De wethouder komt op 22 september ’15 ons bezoeken om de cursus officieel van start te laten 
gaan en ook zal de pers aanwezig zijn. (Maar de Dorpskrant was er op 14e al, met camera, 
aanwezig). 
 
 

Secretaris Dorpsraad 
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. J. Kroegman Bollenstraat 29 tel. 0227-663277 joke.kroegman@ziggo.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Redactie : Dhr. R. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & Gerard Prevo  
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 11 oktober 2015/18.00 uur 
 

        (hardcopy zondag 11 oktober 2015 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. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1     820022 
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 secretaris       pagina   3 
 Familie berichtjes       pagina   5 
 Buurtbus lijn 416/lijn 653      pagina    9 
 ANBO          pagina   10 
 Darten/Klaverjassen/vrijwilligers    pagina  11 
 Over uw gemeente       Pagina  15 
 Poldermolen info       Pagina 16 
 Grasmaaier         pagina  19 

 
 
 
 

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 
 

De Dorpsraad verwelkomt als nieuwe leden: 
De familie Dikkeboom uit de Gijs van Gaalenstraat 

 
 
 

Familie berichtjes 
 
 
 
Harm Gijzen en Inge Hendriks zijn 
op 18 september 2015 getrouwd. De 
Dorpsraad wenst het bruidspaar al 
het goede en veel geluk, names alle 
leden en het bestuur van de 
Dorpsraad Kreileroord 
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Heel veel dank aan iedereen voor het medeleven op welke manier 
dan ook bij het overlijden  van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgroot oma. 
 
 

Griet Leffers - Hoep 
 

Het heeft ons veel steun en troost gegeven bij ons verlies 
 
 

Alie 
Gretha, Jacke 

Kleinkinderen en Achterkleinkinderen 

 Wintertijd  
  
Bij het begin van de wintertijd wordt de klok om 03:00 's-nachts weer een uur 
teruggezet naar 02:00 's-nachts. 
 
De wintertijd is eigenlijk de normale tijd.  
De zomertijd is de afwijkende tijd. 
 
In de Europese Unie begint de wintertijd  
de laatste zondag van oktober. 25 oktober 2015 
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Sinterklaasfeest 2015 
 
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 daar-
om moeten de kinderen  zich VOOR 15 okt. opgeven d.m.v. het onderstaande strookje 
 
Kosten zullen hiervoor voor iedereen € 2,00 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 15okt samen met € 2,00 pp. 
 
Naam kind(eren) en leeftijd: 
 
Adres: 
 
Inleveradressen: Netty   Korenstraat 15 
 
                           Ebrina   Bollenstraat 14 
 
                           Klaziena  Landbouwstraat 19                                     
 

JeeCee 



 

Pagina 8  

27 oktober start valpreventietraining in Schagen 
 
  
 
Schagen, 10 september 2015 
 
  
 
Vallen en opstaan, dat hebben we jong geleerd. Hoe is het als we een dagje ouder worden, of te maken hebben 
met een ziekte of aandoening? We worden voorzichtiger. En dat is helemaal niet gek, want we vallen gemid-
deld één keer per jaar. Om vallen te helpen voorkomen start Revalidatie- & Behandelcentrum Samen op 27 
oktober met een nieuwe reeks valpreventietrainingen in Magnushof, Schagen. 
 
  
 
De valpreventietraining wordt gegeven door een fysiotherapeut en een ergotherapeut. De training is speciaal 
bedoeld voor mensen met een verhoogd risico om te vallen, bijvoorbeeld door evenwichtsproblemen, conditie-
verlies of slecht zien en zeer geschikt voor mensen die al eens gevallen zijn. De valpreventietraining bestaat uit 
zes lessen in een groep van zes tot twaalf deelnemers. Er wordt getraind op onder andere een hindernisbaan en 
dikke mat. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over hoe een val voorkomen kan worden. De training bestaat 
uit zes wekelijkse bijeenkomsten. Op 27 oktober van 15.00 tot 16.30 uur is de eerste bijeenkomst. Voor de 
groepstraining wordt een eigen bijdrage van €54,95 gevraagd. Deze eigen bijdrage kan, afhankelijk van de ver-
zekering, door de zorgverzekeraar worden vergoed. 
 
  
 
Naast de groepstraining is een individuele valpreventietraining ook mogelijk. De individuele training is voor 
mensen voor wie het niet mogelijk is aan de groepstraining mee te doen. Deze training vindt bij voorkeur bij 
mensen thuis plaats. 
 
  
 
Screening 
 
Voorafgaand aan de training wordt iedere deelnemer gescreend. Op basis van deze screening stemmen wij een 
persoonlijk trainingsprogramma vast. Deze screening wordt deels of volledig vergoed door uw zorgverzekering 
(afhankelijk van uw verzekerde pakket). 
 
  
 
Meer informatie en aanmelden training 
 
Kijk voor meer informatie over de valpreventietrainingen op www.woonzorggroepsamen.nl of neem contact op 
met Revalidatie- & Behandelcentrum Samen via telefoonnummer 0224 – 211149 of behandelcen-
trum@woonzorggroepsamen.nl. U kunt uzelf via deze weg ook aanmelden voor de valpreventietrainingen. 
 
  
 
Over Revalidatie- & Behandelcentrum Samen 
 
Revalidatie- en Behandelcentrum Samen is onderdeel van Woonzorggroep Samen. Het centrum richt zich spe-
cifiek op de oudere revalidant, die gevolgen ondervindt van een ziekte, aandoening of ongeval. In het bijzonder 
mensen met CVA, electief, trauma en amputatie. 
 
  
 
Naast poliklinische behandelingen door onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, kunnen men-
sen tijdelijk bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen verblijven om te revalideren. Het centrum is gevestigd 

in Schagen, maar de behandelaren komen ook bij mensen thuis. Kijk voor meer informatie op  
 

www.woonzorggroepsamen.nl 



 

Pagina 9  



 

Pagina 10  

ANBO Nieuws 
 
Regiokoersbal Middenmeer – Kreileroord 
 
Vrijdag 18 september j.l. vond de eerste 
koersbalwedstrijd van het seizoen 2015 - 2016 
voor de regio plaats in Middenmeer. Daar werden 
we ontvangen met een heerlijk kopje koffie en 
konden onze koersballers nog even wat ingooien 
om weer aan de mat te wennen. Om 13.30 uur 
heette Ineke Vreman, leidster van het Middenmeerse koersbalgebeuren, ons van harte 
welkom en kon de strijd beginnen. In het begin werd er maar weinig gescoord door beide 
partijen. Het waren maar magere puntjes. Dit duurde bij onze ploeg niet zo lang en werd 
er flink gescoord. 
 Het is bekend dat na de pauze onze koersballers wat minder gaan scoren, maar dat 
gebeurde vrijdag gelukkig niet. De punten vlogen om je oren en helaas voor de 
Middenmeerders waren deze niet opgewassen tegen dit geweld. Toen de stand na de 
wedstrijd bekend werd gemaakt, waren we toch erg verbaasd dat we zo hoog waren 
geëindigd. Middenmeer behaalde 28 punten en wij 76 punten. Een groot verschil dus en 
een hele goeie start. De man of the match was Jan Veen. Hij haalde 18 punten voor ons 
binnen en dat is best veel. Co en Diet scoorden 14, Lenie 11, Minke 10 en Dirkje 9 
punten. Al met al was het weer een gezellige en sportieve middag. 
 

       Een koersbalster 
 
 
 
 
 
 
De ANBO Kreileroord ziet graag nieuwe leden komen naar de soos. 
Lidmaatschap € 40,- op jaarbasis. Betaling in 4 termijnen. Lidmaatschap partner € 38,50 
op jaarbasis. Ook te betalen in 4 termijnen. 
Kom naar het MFC en laat je informeren wat je voordelen kunnen zijn, maar ook kan je 
je een middag lekker ontspannen. Wij ontvangen U met een lekker bakje koffie of thee en 
U kunt kennismaken de de ANBO Kreileroord en haar leden. 
 

Doen Hoor 
 

De Voorzitter 
ANBO Kreileroord 

Gerard v.d. Velde 

Afdeling Kreileroord 
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Darten. 
Op zaterdagavond 10 oktober organiseren Greta Keuken en Foeke van Wan-
rooij een dartavond. Je kunt je daarvoor bij hen opgeven. Het telefoonnummer 
van Greta is 663228 en van Foeke 663490. Maar je kunt je ook opgeven vlak 
voor aanvang op de avond zelf in het MFC. Gezelligheid is verzekerd, want in 
de edities van vorig seizoen was het steeds onverwachts erg druk. Dus noteer 
deze avond alvast in jouw agenda. 
Greta en Foeke. 
 
 
 
 
Klaverjassen. 
Op zaterdagavond 26 september spelen wij onze eerste drive. Zoals vermeld in 
de vorige Dorpskrant spelen wij drie spelletjes en met losse maat. Wij hopen op 
een goede opkomst natuurlijk. De inleg blijft onveranderd, maar ook de prijzen. 
Koffie bij aanvang is gratis. 
Tot ziens. 
 
 
 
 
Vrijwilligers. 
Op woensdagavond 23 september organiseert de voetbalclub een instructie voor 
Verantwoord Alcoholgebruik, IVA. Aanvang 20.30 uur. Heb je belangstelling 
of wil je meedoen, dan ben je welkom. Wat je bij eventuele deelname moet 
doen is een laptop of een tablet meenemen, want de cursus doen wij via inter-
net. Wanneer je geslaagd bent kun je jouw certificaat direct uitprinten. Overi-
gens is een certificaat IVA verplicht vanaf februari 2012 voor alle barvrijwil-
ligers die alcohol schenken. Je kunt via Google, IVA certificering NOC/NSF, 
alvast de nodige informatie verkrijgen. 
 

Henk van Bodegom. 
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 Het Creilerwoud 
De Wereldwinkel wordt verbouwd en verplaats!. Zodra de openingsdatum bekend is 
wordt dit uiteraard breed bekend gesteld! 
 
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 



 

Pagina 14  

  

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  

Goten in Hollands Kroon worden weer schoon     (21-09-2015) 
 Eind augustus is onze aannemer gestart met een extra ronde om de goten in de dorpen schoon 
te vegen. In verband met een aantal grote evenementen is gestart in Den Oever (Flora- en Vis-
serijdagen), Winkel en Niedorp (de Floralia en de Bloemencorso). 

 
Op 27 oktober 2015 organiseren wij voor de eerste keer een welkomstavond voor nieuwe 

inwoners. 
 

 HVC biedt extra ophaalservice snoeiafval    (17-09-2015) 
 
Het najaar breekt aan en voor veel mensen is dat aanleiding om in de tuin aan het werk te 
gaan. Snoeien, schoffelen en onkruid wieden. 

 
Modder op de weg tijdens het oogstseizoen, laat u niet verrassen!    (17-09-2015) 

Op dit moment is het oogstseizoen van start gegaan.Dit betekent een periode van hard werken 
voor de landbouwers, maar ook een periode van mogelijke verkeersonveiligheid op de wegen 
rondom boerderijen en landbouwvelden. 

 
Onderzoek Openbare Verlichting    (16-09-2015) 

 Wij willen graag weten wat uw mening is over de openbare verlichting en wat u belangrijk 
vindt ten opzichte van de verlichting.Daarom hebben wij besloten een onderzoek uit te laten 
voeren. 

 
Maak kennis met onze wijkteams, kernbeheerders en buurtbemiddelaars    (14-09-2015) 
Wilt u weten wat de wijkteams, kernbeheerders en buurtbemiddelaars doen en met welke vra-
gen u bij hen terecht kunt? Dat willen we u graag vertellen en daarom komen we naar u toe dit 
jaar. In onderstaand schema kunt u zien waar we langskomen. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. 

 
Welkomstavond voor nieuwe inwoners Hollands Kroon    (14-09-2015) 

 Op 27 oktober 2015 organiseren wij voor de eerste keer een welkomstavond voor nieuwe in-
woners. Inwoners die vanaf juni 2015 in Hollands Kroon zijn komen wonen ontvangen een 
welkomstpakket met daarin een uitnodiging voor deze avond. 
 

Iepziekte velt honderden bomen in Hollands Kroon    (14-09-2015) 
 Tijdens de jaarlijkse controle is geconstateerd dat er ongeveer 1.000 gemeentelijke iepen be-
smet zijn met de iepziekte. De ziekte heeft daarbij vooral toegeslagen op Wieringen. 
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Hierbij zoals beloofde de propositie van de Poldermolen  

De eerste optie voor deelname in de Poldermolen die we aan u willen 
voorleggen ziet als volgt uit: 

 Een aandeel kost eenmalig 65 euro 

 Elk aandeel biedt u jaarlijks 10 euro korting op uw stroomreke-
ning 

 Dit levert een rendement van tussen de 10 en 12% 

  

Dit is onze huidige inschatting. De exacte bedragen zijn afhankelijk 
van onder andere de prijs van de molen en de details van de postco-
deroosregeling tegen die tijd. 

Uitleg: 

•    U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt investeren in de Poldermolen. 

•           Voor uw investering krijgt u stroom geleverd van de Polder-
molen en wordt u eigenaar van de molen. 

•           Over deze stroom krijgt u korting op de energiebelasting (9 
cent per kWh) vanwege de Postcoderoos 

•           Elk aandeel geeft recht op 100 kWh. Daarmee krijgt u dus 9 
euro korting op de energiebelasting voor elk aandeel. 

•           Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld de prijs van 
de molen of de hoeveelheid wind die waait, ontvangt u nog een extra 
korting van de Poldermolencoöperatie 

•           Deze extra korting bedraagt naar schatting 1 euro per aan-
deel. 

•           Beide kortingen bij elkaar geeft 10 euro korting per jaar per 
aandeel. 

•           De korting geldt voor minstens 10 jaar, mogelijk langer, af-
hankelijk van het beleid van de Rijksoverheid 

Voor meer info:  

http://www.windparkwieringermeer.nl 

Poldermolen 
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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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De herfst is officieel begonnen op 21 september 2015 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 10 22-09-2015 
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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 

 

 

Zevenklapper voor ZDH tegen Kreileroord. 
 
Kreileroord was vrij kansloos tegen het uit de vierde klas gedegradeerde Texelse ZDH. Al binnen een half uur 
keek de ploeg uit Kreileroord tegen een 4-0 achterstand. Vooral omdat ZDH veel feller op de bal was en Krei-
leroord veel persoonlijke fouten maakte. In het laatste kwartier van het eerste bedrijf bleef de schade verder be-
perkt. Binnen een minuut na de rust werd het 5-0 voor ZDH en na 80 minuten spelen stond de eindstand 7-0 op het 
bord. Begeleider Dick Keuken van Kreileroord ging er nuchter mee om, want zo zei hij; wij staan na deze eerste 
ronde nog niet onderaan omdat de Duinranders uit Schoorl met 8-0 verloren van AGSV. Volgende week speelt 
Kreileroord haar eerste thuiswedstrijd van deze competitie tegen de Flamingo’s uit Alkmaar. 
 
Kreileroord- Flamingo’s 64 0-1. 
 
 
Kreileroord grijpt naast verdiend gelijkspel. 
 
Kreileroord greep net naast een verdiend gelijkspel, doordat keeper Brain Boekel een onschuldig puntertje van 
Nick Jansen verkeerd beoordeelde en de bal op een raadselachtige manier achter de lijn wist te werken. 0-1.Dat 
gebeurde ruim in de tweede helft, op een moment dat het thuispubliek zich al begon te verheugen op het behalen 
van het eerste punt van de ploeg van Jan Wiersma. Door blessures en af berichten zag de trainer zich genoodzaakt 
om zelf vanaf de aftrap mee te doen en als spits deed hij dat niet verkeerd. Hij kreeg zelfs in het begin van de eer-
ste helft nog een aardige kans om de openingsgoal op het bord te zetten, maar het lobje verdween in de handen van 
keeper Ruben ten Hove. De eerste helft had Flamingo’s het betere van het spel en kreeg de ploeg van Lloyd Pique 
enkele kansen, maar het vizier van de Alkmaarders stond gelukkig niet op scherp en bovendien stond keeper Brain 
Boekel een voorsprong in de weg door enkele knappe reddingen. Kreileroord compenseerde het tekort aan tech-
niek door vechtlust en wist daardoor enkele keren bij het doel van de tegenstander te komen zonder echt gevaarlijk 
te worden. Na de rust gingen beide partijen volop voor de winst. De duels om de bal werden feller en er ontstond 
wat meer hang en trekwerk. De wedstrijd werd daardoor niet echt grimmiger. Scheidsrechter van Lagen zag zich 
desondanks toch gedwongen om handelend op te treden, met als eindresultaat dat beide ploegen met twee keer 
rood werden bestraft en in dit opzicht dus ook aardig aan elkaar gewaagd waren. 
 
 
Callantsoog – Kreileroord 0-4. 
 
Kreileroord kon tot de rust Callantsoog aardig bij benen. De Callantsogers kwamen voor de rust op een 1-0 voor-
sprong en Kreileroord maakte nog gelijk door Niek Muller, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. 
Direct na de rust werd het 2-0 voor Callantsoog en Kreileroord ging meer risico’s nemen om voor een gelijkspel te 
gaan. Dat pakte voor de Kreileroorders verkeerd uit, want al vrij snel werd het 3- en 4- 0 voor Callantsoog. Krei-
leroord heeft dus na drie wedstrijden nog geen punten behaald in 5A. Misschien wel volgende week, want dan 
moet de ploeg thuis tegen Kaagvogels uit Kolhorn. 
Het tweede verloor met 3-0 van DWOW 6. Op zich geen verkeerde uitslag, maar er had meer ingezeten. Volgende 
keer beter en Wilbert nog bedankt voor het fluiten! 
 

Henk van Bodegom. 
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Via FACEBOOK ontvangen! 
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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 


