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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 

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 

S.V.D.K. 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 
Eerste rit tot Anna Paulowna 
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:  06.53 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. 

19-01-2016 
16-02-2016 
15-03-2016 
12-04-2016 
10-05-2016 

 
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.  

07-01-2016 
21-01-2016 
04-02-2016 
18-02-2016 
03-03-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 10-01-2016 

Bel ALTIJD 112 



 

Pagina 3  

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 Redactie. 

 
De Dorpskrant begint dit jaar aan zijn jubileumjaar. Het is het 
40ste jaar dat de Dorpskrant Kreileroord verschijnt. In al deze 
jaren is de vorm, het aantal pagina’s, het aantal verenigingen 
etc etc etc verandert. Ook de samenstelling van de redactie is 
in de loop der jaren verandert. En natuurlijk ook de lezers van 
deze Dorpskrant, want voor u Wordt deze gemaakt. Zonder 
iemand in het bijzonder te noemen, is het dankzij het 
inzenden van stukjes steeds mogelijk geweest om de 
Dorpskrant te laten verschijnen. In dit jubileum jaar zullen, 
voor zover beschikbaar, stukjes uit oude Dorpskranten 
herhalen. We denken dat het leuk is om oa te lezen over 
verenigingen die er niet meer zijn, al heel lang in het dorp zijn 
en nieuwe verenigingen. Ik las in een van de krantjes dat er 
veel sport verenigingen waren in dit kleine dorpje. Het lijkt 
ons leuk om ook stukjes en/of anekdotes uit het verleden van 
de Dorpskrant van U te mogen ontvangen zodat we deze in 
een van de komende krantjes kunnen plaatsen. Veel lees 
plezier in dit mooie jubileum jaar. 

De Redactie 
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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  en 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 31 januari 2016 (18.00 uur) 
        (hardcopy zondag 31 januari 2016 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  720118 
Korenstraat bij mevr. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1  720118 
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 redactie        pagina   3 
 Lichtjesfeest        pagina   7 
 Uit het verleden        pagina   8 
 Familie berichten       pagina   9 
 Lekker           pagina 10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  12 
 Buurtbus chauffeurs gezocht     pagina 13 
 Puzzel          pagina   14 
 Gespot op Facebook       pagina 16 
 Wereldwinkel          pagina  17 
 Valentijn         pagina 18 
 Over uw gemeente       Pagina  21 
 De ontwerpwinnaars       Pagina 25 
 Grasmaaier         pagina  26 

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. 

 
Als de telling goed gegaan is, is dit het veertigste 
verschijningsjaar van “de Dorpskrant”  
 
Het archief wat wij tot onze beschikking hebben gaat tot nu 
toe niet verder terug dan eind 1984/begin 1985. En dit 
archief is pas vanaf 2012 geheel compleet. Mocht u nog 
uitgaven van 2011 en ouder in uw bezit hebben en deze 
willen uitlenen zodat we deze kunnen scannen en hierdoor 
het archief completer te maken . Hierna krijgt u uiteraard 
uw krantjes terug! Alvast bedankt voor uw reacties. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking 
Redactie “de Dorpskrant Kreileroord” 
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Iedereen die nog niet betaald heeft wordt 
vriendelijk verzocht dit alsnog te doen 
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Kreileroord versierd / lichtjesfeest 
de Winnaars  

 
De prijzen worden binnen 14 dagen bij u thuis gebracht. 
hierbij de adressen van de winnaars:  
 

1. Korenstraat 2   
2. Bollenstraat 68 
3. Gijs van Gaalenstraat 2 

Leuk dat er weer zoveel mensen hun huis en/of tuin hebben 
versierd in deze periode. De Korenstraat krijgt een eervolle 
vermelding omdat deze straat de meeste huizen had die 
versierd waren.  

 

 

Wat mag er in de plastic inzamelzak? 

Plastic 

 Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn, etc. 
 Knijpflessen voor sauzen, olie etc. 
 Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep 
 Bekers voor yoghurt, vla en ijs 
 Bakjes voor patat, salade, groente en fruit 
 Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas 
 Verpakking van kaas, vlees en vis 
 Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.) 
 Tubes voor gel, bodylotion en tandpasta 
 Folies van tijdschriften en reclamefolders 
 Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed, etc. 
 Plastic tasjes en zakjes 
 Plantenpotjes 

 

Pak (leeg platgevouwen met gesloten dop) 

 Pakken van vruchtensappen, water en wijn 
 Pakken voor melk, vla en yoghurt 
 Pakken voor soep en pastasaus 

 

Hoe? 
U kunt uw plastic verpakkingsafval en lege pakken, bij voorkeur samengeperst, eens in de maand aanbieden in de 
daarvoor bestemde plastic zak. U mag hiervoor geen andere plastic zakken gebruiken. Deze worden niet 
meegenomen. 
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Uit het verleden 
Uit de Dorpskrant 08-01-1985 Jaargang 9 nummer 1 
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Familie berichten  

Familie van der Meer, 
hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. 

 

de leden en het bestuur van de Dorpsraad Kreileroord 
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Bigos, de smaak van Polen 

 
De bigos is één van de oudste, “echt Poolse” gerechten. 

 
Bigos staat meestal op het menu vermeld als jachtschotel. 
Vroeger werd bigos in de winter bereid in een ketel boven een kampvuur 
midden in het bos. 
Jagers kwamen met een pot zuurkool, voegden er vervolgens alles aan 
toe wat ze maar mee hadden kunnen nemen en lieten het gerecht een 
paar dagen lang sudderen met enkele onderbrekingen door de pot van 
het vuur te halen en af te laten koelen in de sneeuw. 
Bigos is een gerecht dat in Polen in elke streek weer net anders gegeten 
wordt, per streek kunnen er lokale ingrediënten worden toegevoegd. Pro-
beer eens bigos na een lange (berg)wandeling, overheerlijk! 
Bigos ontbreekt op geen enkele Poolse receptie die naam waardig. Bigos 
kan zowel een hoofd- als een warm voorgerecht zijn. 
 
Voor authentiekelingen onder ons: De etiquetteregel uit de 18e eeuw 
schrijft voor: 
Nadat de pan geopend werd, neemt men er met een vork een stuk uit, 
laat het afdruipen op een stuk brood dat men in de linkerhand houdt en 
brengt het naar de mond. 
 
Voordat u begint het volgende: Ga eerst na of u over een voldoende 
grote pan beschikt voor u aan dit recept begint! 
Het recept vindt u op de andere pagina 
 
Probeer ook eens Sernik (Cheesecake) 
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Van de bestuurstafel van de S.V.D.K. 
 
Op 4 januari j.l. zijn de statuten ondertekend bij de notaris en is onze nieuwe seniorenvereniging een 
feit. Op maandag 11 januari a.s. hebben wij onze eerste bestuursvergadering. De oprichtingsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 14 januari a.s. aanvang 13.30. In deze vergadering wordt het bestuur ge-
kozen en de contributie vastgesteld. Ook de Statuten en Huishoudelijk Reglement worden in deze verga-
dering vastgesteld. Als het goed is, heeft u deze al kunnen doornemen. Het bestuur hoopt op een goede 
opkomst en als u nog geen inschrijfformulier heeft ingevuld dan kan dat op deze middag. Wat zou het 
geweldig zijn als we kunnen starten met een ledenaantal boven de dertig personen. 
Onze activiteiten starten weer vanaf dinsdag 12 januari a.s. met de biljartmiddag en woensdagavond be-
ginnen onze dames weer met biljarten. In de komende maanden heeft het bestuur nog een paar leuke 
workshops in gedachten, maar daar hoort u uiteraard nog meer van. U heeft wel in de gaten, dat het be-
stuur niet stil heeft gezeten en we doen ons uiterste best om er een mooie, actieve en bloeiende vereni-
ging van te maken. 
        

         Het bestuur 
 

Nieuws van de op te richten vereniging voor senioren. 
 

Nieuwjaarsinstuif. 
 

Op donderdag 7 Januari werd weer de nieuwjaars instuif van de senioren 50+ in Krei-
leroord gehouden. Gerard v.d. Velde heette iedereen van harte welkom, zo waren ook ver-
tegenwoordigers van Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp aanwezig, die ook van 
harte welkom geheten werden. Gerard wenste iedereen een gelukkig en gezond 2016 toe. 
daarna deed hij verslag over de perikelen rond de landelijke ANBO! Maar hij vertelde 
ook dat we bezig zijn (vrijwilligers) om een nieuwe senioren vereniging op te richten en 
wat de verdere gang van zaken gaat worden. Vervolgens werden de aanwezigen door P. 
Raven via het kaart spel verdeeld in ploegen van vier. Daarna deelde Ko Cardol de wed-
strijd formulieren uit en kon men het oud Hollandse spelletjescircuit afwerken. Dit spel 
werkt zeer ontspannend en menig lachsalvo liet zich horen. De deelnemers vermaakten 
zich prima en na anderhalf uur was de strijd gestreden. De spelers kregen nog een sapje 
en Co kon beginnen om de uitslag uit te rekenen. Al met al een zeer geslaagde middag. 
Zie ook facebook van Minke v.d. Heide. Na een half uur rekenen kwam Co met de uitslag 
1e Thea v.d. Ploeg, 2e Gerrit v.d. Heide en 3e Diet Raven! Verder een prettig seizoen en tot 
de volgende keer. 

Gerard v.d. Velde. 
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mededeling  
Getrouwd in de Wieringermeer?  
We hebben voldoende materiaal ontvangen voor de tentoonstelling medio mei.  
bedankt voor uw inzet. 

groet Enny van der Kruit  
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Gespot  Op Facebook!!!    
 

Vindt u een leuk item over of door een inwoner/inwoonster op 
Facebook of een leuk item, agenda punt over ons dorp geef dit dan 
even aan de redactie door. Dan kijken we of dit in de volgende 
Dorpskrant geplaatst kan worden. 
 
 

Dit vonden we op Facebook 
  
 
Hendriks Ambulante Begeleiding 
Vandaag met de kids van het logeerweekend naar hoenderdaell en  stichting leeuw 
geweest! Wat een geweldige dag! 
 



 

Pagina 17  

Het Creilerwoud 
De Wereldwinkel is verbouwd en verplaats!.  

 
Openingstijden: Maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag  08:30 - 14:30 
                             Woensdag        08:30 - 12:15 
        tijdens schoolvakanties is de Wereldwinkel gesloten! 
        
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  Dromenvangers, Spaar olifanten 
en geluk poppetjes 

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

De wereld winkel is weer geopend. ! 
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Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, 
bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep in 496 
14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn.  
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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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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  

Laatste nieuws 
 

 Vier Nieuwe Helden van Hollands Kroon ontvangen samen €10.000,-  
   (08-01-2016) 
 

 Hollands Kroon maakt het mogelijk om slapende vergunningen in te trekken   
        (29-12-2015) 

 Hollands Kroon zet zich in voor vluchtelingen èn woningzoekenden  
        (08-01-2016) 

 Nu ook blik bij lege pakken en plastic  
        (05-01-2016) 

 Hollands Kroon ondersteunt restauratie Michaëlskerk in Oosterland  
        (24-12-2015) 

 Hollands Kroon kiest voor duurzame openbare verlichting  
        (22-12-2015) 

 Evaluatie crisisopvang vluchtelingen  
        (23-12-2015) 

 Hollands Kroon wijzigt regels Participatiewet  
        (17-12-2015) 

 Opnieuw subsidie in 2016 voor energiebesparende maatregelen in de gemeente  
        (10-12-2015) 

 Olie en vet. Niet in het toilet!  
        (28-12-2015) 
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Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  

 

Hollands Kroon maakt het mogelijk om slapende vergunningen in te trekken  

 

De gemeente verleent jaarlijks meerdere omgevingsvergunningen, waarvan een groot deel betrekking heeft 
op bouwplannen. In de meeste gevallen wordt vrij snel na de verlening van een vergunning gestart met de 
bouw. Maar het komt voor dat er geen, of pas na lange tijd, gebruik wordt gemaakt van een vergunning. Dit 
noemen we ‘slapende vergunningen’. Het college heeft daarom een aantal regels opgesteld waardoor zoge-
noemde slapende vergunningen ingetrokken kunnen worden. 

Vernieuwde woningbouwprogramma’s   
De gemeente wordt doorlopend geconfronteerd met nieuwe eisen en wensen voor woningbouwprogram-
ma’s. Denk onder andere aan het creëren van mogelijkheden voor passende nieuwbouwwoningen voor in-
woners van de gemeente en daarnaast de realisatie van extra woningen voor vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning verkregen hebben. Oude vergunde bouwplannen die niet in uitvoering gebracht zijn of worden, 
kunnen de mogelijkheden om in te spelen op veranderingen in de woningbouwbehoefte in de weg staan. 

Voorkomen van ongewenste situaties 
Door slapende vergunningen in te trekken wil het college voorkomen dat er situaties ontstaan die in strijd 
zijn met nieuwe wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld dat inwoners in een nieuwbouwwoning gaan die niet vol-
doende voldoet aan de nieuwste regels voor isolatie of brandveiligheid. Ook voorkomt het intrekken dat om-
wonenden na jaren verrast worden door onverwachte bouwactiviteiten.  

Intrektermijnen 
Voor het intrekken van de slapende vergunningen houden we de volgende termijnen aan: 

 Niet benutte vergunningen worden, als er sprake is van wijziging in wet-, regelgeving of beleid, 
na 26 weken ingetrokken.  

 Als er geen sprake is van wijziging in wet-, regelgeving of beleid wordt de vergunning na twee 
jaar ingetrokken.  

 Bij stilliggende bouwactiviteiten wordt de vergunning ingetrokken als de bouwactiviteiten langer 
dan één jaar hebben stilgelegen. 

 

Meer info op de site van Hollands Kroon 



 

Pagina 23  

  

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,—!) 

  

 

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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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 Jeugd van Kreileroord heeft vele tekeningen ingeleverd, die als ontwerp gebruikt konden worden voor de 
voorkant, het midden en de achterkant van de Dorpskrant. Annie Aukes had de moeilijke taak hier 3 tekenin-
gen uit te zoeken. Annie Aukes hartelijk dank voor dit.  
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 01 12-01-2016 
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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 

 

Algemene ledenvergadering. 
 
Graag nodigen wij alle leden uit op de algemene ledenvergadering van Sportvereniging 
Kreileroord.  
De ledenvergadering wordt gehouden op : 
 

donderdag 14 januari 2016, aanvang ca. 20.00 uur. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de penningmeester. 
5. Verslag van de kascommissie. 
 
De verslagen zullen 1 uur voor aanvang van de vergadering ter tafel worden gelegd. 
 
6. Vaststelling van de begroting. 
7. Vaststellen van de contributies. 
8. Verkiezing bestuursleden. 
    Wij zijn in ieder geval op zoek naar twee nieuwe bestuursleden ter aanvulling van het 
huidige bestuur. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich 1 uur voor aanvang van de 
vergadering aanmelden. 
 9. Verkiezing bestuursleden kascontrolecommissie. 
10. Jeugd 
11. Senioren 
12. Accommodatiebeleid Hollands Kroon. 
13.Barbeleid kantine 
14. Hulp vrijwilligers 
15. Rondvraag 
16. Sluiting . 
 
 
 
Tot ziens. 
 

Voorzitter Henk van Bodegom. 
 

(De verslagen zullen 1 uur voor aanvang van de vergadering  
ter tafel worden gelegd.) 
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Nieuwjaars toespraak 9 januari 2016. 
 

Welkom allemaal, 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ben geen doemdenker! 
Jullie zijn van mij gewend dat ik eigenlijk in mijn toespraken nooit terugkijk op het verleden. Toch 
wil ik even teruggaan naar het voor de club bewogen jaar 2015. 
In september 2015 mocht de club het genoegen smaken om te promoveren vanuit de zesde klas naar 
de vijfde klas. Weliswaar verplicht, omdat de KNVB in al haar wijsheid had besloten om de zesde 
klas op te heffen. De meningen over deze automatische promotie heeft niet alleen bij onze vereni-
ging vraagtekens opgeroepen, maar ook bij diverse andere verenigingen. Door deze promotie en 
ook de slechte resultaten, zagen wij in breed overleg dat handhaving in de vijfde klas geen haalbare 
kaart was voor het eerste. Spijtig genoeg hebben wij daarom het eerste in oktober terug getrokken 
uit de standaardklas. 
In de toekomst moet blijken of dat de juiste keuze was, maar tot nu toe lijkt de schade voor de club 
mee te vallen. Uithuilen en wie weet: opnieuw beginnen. 
En dan:  
Op de bestuursvergadering van zaterdag 16 november kwam het uitermate droevige bericht binnen 
dat een gerespecteerd en gewaardeerd lid, Markwin Bijlstra, ernstig ziek bleek te zijn. Het overrom-
pelde de vergadering. Het daarop volgende bezoek bij Markwin en Marit was vol emotie. Een knuf-
fel en de woorden van Markwin; “Henk, het leven gaat evengoed door”, waren de antwoorden 
waarop ik naar op zoek was, op het moment dat ik bij Marit en Markwin de deur binnenstapte. 
De woorden van Markwin bleven op weg naar huis na galmen. Zij lieten en laten mij tot op dit mo-
ment niet los, want wat betekenen zijn woorden in mijn beleving eigenlijk; ga niet zitten somberen, 
klagen of doemdenken; nee, leef het leven! 
Als positief ingesteld mens kan ik mij volledig in dit levensmotto vinden. 
Natuurlijk kom je als positief denker allerlei beren onderweg tegen, 
Je kunt niet meer klagen, 
want wat is het lekker om eens goed te klagen! Wat lucht dat op! En er is zoveel mis in de wereld, 
er is gelukkig altijd wel iets om over te klagen. 
Waar moet je beginnen? Bij de belastingen, de files, of de zojuist verloren wedstrijd tegen buurman 
DWOW 5! Helaas, als je positief moet denken is dat allemaal voorbij. En waar moet je het dan in 
godsnaam over hebben? Over leuke dingen? Alsjeblieft! Dat is toch helemaal niet interessant! 
Eerst moeten we van onze zorgen af en dan kunnen we praten over het mooie weer. Heel even dan, 
want morgen voorspellen ze weer een regenbui. 
Je kunt niet meer uitstellen. 
Dat is het allervervelendste van positief denken: je moet iets gaan doen. 
Negatief denken is veel makkelijker: je gaat er bij voorbaat vanuit dat het niet lukt. En daarom hoef 
je je ook niet in te spannen. 
Je kunt niet mislukken en niemand kan je erop aanspreken: hoe heerlijk is dat? 
Je bent pas echt succesvol als je het nooit probeert…Maar als je positief denkt, ga je ervan uit dat 
het wel zou kunnen lukken. En dan moet je er ook iets aan gaan doen. En dat geeft weer een hoop 
problemen: je moet actie ondernemen, doorzetten, tegenslagen overwinnen. En bovendien loop je 
de kans om af te gaan. Waarom zou je dat risico nemen? 
Je kunt niet meer de schuld geven aan iemand anders. 
Hoe fantastisch is het om anderen de schuld te geven van eigen falen. Het ligt niet aan mij dat ik 
elke opgelegde kans mis! – het ligt aan jou! Jij hebt ervoor gezorgd dat de bal niet goed aankwam! 
Dat is toch duidelijk? Als je positief denkt, dan neem je de verantwoording voor je eigen falen. Dat 
is eng! Dat betekent dat ik bijna alles zelf in de hand heb. En dat is een enorme verantwoordelijk-
heid. Stel dat mijn leven me niet bevalt, dan is dat voor een groot deel mijn eigen schuld. En dat kan 
ik gewoon niet aan. Het is veel leuker om jou de schuld te geven. Dan blijf ik gewoon lekker per-
fect! 
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Negatief denken is veel makkelijker.  
Negatief denken is een vorm van zelfmedelijden. Daar heb ik alle begrip voor, want het leven is 
niet altijd gemakkelijk. Maar uiteindelijk los je er ook niets mee op. Met uren klagen, anderen de 
schuld geven of uitstellen bereik je niets. Hooguit meer zelfmedelijden. Daar word je echt niet be-
ter van. 
Is positief denken een afwijking? 
Met positief denken neem je zelf de verantwoordelijkheid. Je ziet mogelijkheden waar anderen be-
perkingen zien. Terwijl iemand zegt dat het niet kan, ben jij het al aan het doen. Terwijl anderen 
klagen dat de sprong te groot is, ben jij al aan de overkant. Terwijl anderen het uitstellen, ben jij al 
aan het afronden. 
Positief denken is een groot geschenk aan jezelf. Het is een groot geschenk aan anderen. Is er ooit 
iets goed bereikt door negatief te denken? Ik denk dat optimisten heel realistisch zijn: als het nog 
niet kan, dan zorgen optimisten ervoor dat het mogelijk wordt. Ze creëren gewoon hun eigen reali-
teit. 
 
Ik las ergens een mooie uitspraak: “Hoe kan de wereld vergaan in 2016 als mijn pak vla nog houd-
baar is tot 2017?” . Ik geloof niet dat de wereld binnenkort vergaat, maar laat me graag verras-
sen…  Doemdenkers niet, die hebben hun noodrantsoenen al in de kelder opgeslagen. 
Tot slot: Eendachtig het levensmotto 
Proost op 2016!  

Henk van Bodegom. 
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Algemene ledenvergadering seizoen 2014/2015 

Afwezig: R. Schokkenbroek, secretaris. 

Henk opent de vergadering. Hij legt uit dat het bestuur gekozen wordt door de leden. 

Notulen 18 november 2013 worden vastgesteld. 

Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Voorlezing financieel jaarverslag. 
Kascontrole. Kas goedgekeurd. Verzoek aan kascommissie om hun controle op papier te zetten en aan de penningmeester te 
geven. Nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henk Hotting, Ron Aukes, en als reserve Co Cardol. De reserve schuift het jaar 
daarop automatisch door om in dit geval Henk te vervangen. 

Begroting 2014/2015.   
Inkomsten en uitgaven kantine is een schatting. Huurkosten veld is ook nog onzeker. De huur gaat volgens het nu liggende 
voorstel van de gemeente fors omhoog naar 3 keer zo veel. De gemeente wil eigenlijk van veel velden in de gemeente af, en 
zeker van het onderhoud. Hier is de club nog over in onderhandeling. Voor er beslissingen worden genomen komt er nog een 
onafhankelijke commissie het veld beoordelen. ( ook velden in andere plaatsen ). 

Er wordt voorgesteld om de contributie van de senioren te verhogen van € 100,- naar € 120,-. Dit omdat er nu al wel gesteld 
kan worden dat de kosten voor de club omhoog zullen gaan. Opmerking van verschillende leden is dat dit eigenlijk eerder 
gemeld had moeten worden. Dit kon helaas niet omdat de ledenvergadering twee keer uitgesteld moest worden. Er is wel 
begrip voor de verhoging en deze wordt dan ook goedgekeurd. 

Dennis Voorsluijs is gestopt met het jeugdbestuur. Henk is bij hem langs geweest met een presentje om hem persoonlijk te 
bedanken. Er is gezocht naar vervanging en het bestuur heeft Citty benaderd. Zij heeft na enige bedenktijd toegezegd. Ze is 
ook de enige kandidaat, en wordt door de leden gekozen. Henk ligt toe dat het de bedoeling is dat alle jeugdzaken dan ook 
besproken met haar worden. Zij kan dit dan mee nemen naar een bestuursvergadering indien nodig. 

Jeugd.  
Het gaat erg goed qua ledenaantal. Er zijn inmiddels meer leden dan tenues. 
Voor het C elftal heeft zich een nieuwe trainer gemeld, Hans Bosman. Hij heeft zijn trainerspapieren. Er is reeds een gesprek 
met hem geweest en we zijn erg blij met zijn komst. 

Senioren.   
Henk uit zijn waardering voor de begeleiders van het eerste. Ondanks dat de resultaten er nog niet zijn blijven zij zich vol 
inzetten. Bij het tweede zijn wat strubbelingen geweest. Thijs, Markwin en Ron gaan het nu oppakken. 

Er ontstaat een discussie over de communicatie tussen het eerste en het tweede. Afgesproken wordt meer als  een vereniging te 
denken en zo ook met de spelers om te gaan. 

Accommodatie beleid is uitgebreid besproken. 

Barbeleid Sportkantine.  
Bonnen moeten betaald worden. Nieuwe bonnen moeten dezelfde dag/avond nog betaald worden. Prijs van koffie en thee 
wordt € 1,-, een hele kan zal € 7,50 gaan kosten. Er wordt vanaf heden niet meer binnen gerookt. Er zal een overkapping 
komen. Voor het drinken zullen plastic bekers komen daar glaswerk niet mee naar buiten mag. 
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Vrijwilligers.  
Ineke geeft aan dat de “regels” duidelijk moet zijn voor de vrijwilligers zodat ze goed kunnen handelen. Er zijn voldoende 
vrijwilligers om alle evenementen te vullen. Op maandag komt deze groep samen voor n bakje koffie, een gesprek en om 
schoon te maken. 

 

Rondvraag. 
Sandra: Wat worden de prijzen in de kantine?  Antwoord: Op de volgende bestuursvergadering wordt hierover gesproken 
met ( enkele ) vrijwilligers. Dit zal zijn op 12 november, 20:00. 

Jordi: Waar kunnen wij als jeugd nu voetballen naast het voetballen voor de club?  Er is een klacht geweest bij de gemeen-
te dat het in de speeltuin overlast geeft. Daarnaast zijn de struiken om de speeltuin heen niet goed voor de ballen en kle-
ding.   Antwoord: Dit zou gewoon moeten kunnen op het veld in de speeltuin. Er zijn al wat ontwikkelingen gaande op dit 
gebied. Wordt vervolgt. 

Sluiting om 23:30. 

Klaverjassen 
 

Nog even ter herinnering: 
Op zaterdag 30 januari spelen wij onze eerste koppeldrive met vaste maat in het jaar 
2016. U bent natuurlijk van harte welkom. Wij beginnen om 20.00 uur en wij spelen 
drie rondjes. Wie weet tot ziens! 

Henk van Bodegom. 
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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.: 
 

 Algemene Periodieke Keuring (APK) 
 

 Periodiek onderhoud en reparaties 
 

 Balanceren en uitlijnen 
 

 Airco service 
 

 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 

 Onderdelen en accessoires voor alle automerken 
 

 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
Ruitvervanging en reparatie 
 

 Inbouw van elektronica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Dorpskrant Kreileroord 


