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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. 

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.  

04-02-2016 
18-02-2016 
03-03-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 02-02-2016 

Bel ALTIJD 112 
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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 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 21 februari 2016 (18.00 uur) 
        (hardcopy zondag 21 februari 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 
 Uit het verleden        pagina   7 
 Familie berichten       pagina   8 
 Carnaval—JeeCee ‘76      pagina 10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  11 
 Buurtbus chauffeurs gezocht     pagina 12 
 Nederlandse les nieuwe data’s    pagina   14 
 Gespot op Facebook       pagina 15 
 Wereldwinkel          pagina  16 
 Valentijn         pagina 17 
 Over uw gemeente       Pagina  20 
 Grasmaaier         pagina  24 

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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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 07-01-1986 Jaargang 10 nummer 48 
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De Dorpsraad Kreileroord feliciteert  
Gerard en Marian van der Velde  

met hun gouden bruiloft.  

  

Woensdag 27 januari was de start van de Nationale Voorleesdagen. 
Anderhalve week veel aandacht voor voorlezen en het belang daarvan. 
Het voorleesboek van dit jaar is “We hebben er een geitje bij”  van Marjet Huiberts en Iris 
Deppe. 
Een leuk boek over Mik die naar de kinderboerderij gaat want er is een geitje geboren. Alle 
dieren op de kinderboerderij zijn daar erg blij mee. 

Ook bij peuterschool ’t Hummelhonk werd stil gestaan bij de voorleesdagen. Ouders konden 
zich opgeven 

om te komen voorlezen. Ook was er een gezellig voorleesontbijt. 

Met vriendelijke groet, 
Margo 

Den Dorpsraad verwelkomt als nieuw leden: 
 
Fam. BA. Abriszewska 
Fam. Scholten 
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Nieuws van het biljartfront. 
Hoewel het de laatste tijd qua nieuws rondom de biljartvereniging de Doorbraak rustig was, is de vereni-
ging nog springlevend. Afgelopen vrijdagavond was het ouderwets gezellig aan de stamtafel en werden er 
volop nieuwtjes aan elkaar uitgewisseld. Ook werden er plannetjes gemaakt om het traditionele uitje na 
afloop van het seizoen invulling te geven. Zo werd de gedachte geopperd om een golf- clinic te volgen bij 
de golfclub in Medemblik, maar dat vraagt toch misschien voor de meeste biljarters een te zware fysieke 
inspanning en wat ook opspeelde is dat tijdens de clinic het waarschijnlijke gemis aan het pilsje ook be-
zwaarlijk werd gevonden. De zoektocht naar een adequaat uitje wordt dus verder vervolgd en wij houden 
u op de hoogte. Verder nieuws is dat de club een uitnodiging heeft gekregen van een groepje fanatieke 
biljarters uit Wieringerwerf, zij hebben hun thuishonk bij de sympathieke Bo, om op aanstaande 12 febru-
ari een biljartje tegen elkaar te spelen in de Doorbraak. Komende week ontvangen wij daar nog nader 
nieuws over.  
In de competitie valt op dat onze senior Bert Hanff, vrijdag 22 januari was hij jarig, dus bij deze gefelici-
teerd en nog vele jaren, het weer helemaal op zijn heupen heeft. Hij maakte tot twee keer toe korte metten 
met penningmeester Gerrie Edens en van de andere Edens, Pascal namelijk, liet hij ook geen spaan heel. 
Bovendien wint Bert zijn partijen niet met kruimelwerk, maar legt hij hummend en fluitend grote series 
op tafel. Want wat te denken van een serie van zeven caramboles tegen Pascal en nota bene een serie van 
elf tegen Ger. Nee, Bert is duidelijk in vorm en gaat voor de leverworst! Alleen Pascal Edens en Jaap 
Plagmeier kunnen hem qua aantal overwinningen nog bijbenen. Met drie overwinningen elk in de laatste 
tijd komen zij een winstpartij tekort om Bert van de koppositie te stoten. Pascal won vrij eenvoudig van 
Kriebel, Martin Rebel, en sloot in de laatste beurt tegen Michel Hanff de partij duidelijk winnend af. Jaap 
Plagmeier is “still going strong” en laat op dit moment de kaas niet van het brood eten. Met duidelijke 
overwinningen op Ruud van Eeken en zijn vakantiemaatje Michel sluipt Jaap langzaam naar een topposi-
tie in de competitie. Ruud, onze secretaris, kan door wisselende diensten niet alle avonden bijwonen en 
kan daardoor zijn partijen moeilijk winnend afsluiten. Ruud moet, zoals meerder keren opgemerkt aan de 
stamtafel, regelmatig een partij spelen om op niveau te blijven. Met 1 overwinning uit twee partijen scoort 
hij  precies 50%, tekort om een rol van betekenis te spelen. Michel Hanff, onze beste biljarter, lijkt een 
speler met twee gezichten. Het is alles of niets in zijn partijen. Als hij de smaak te pakken heeft is hij in 
staat geweldige series te maken. Zo speelde hij tegen Fran Schelfhout in de achtste beurt 21 caramboles! 
bij elkaar. Tegen Ger Edens liet hij ook een serie van 18 caramboles zien. In beide partijen had hij zijn 70 
caramboles in nog geen 12 beurten bij elkaar. Maar in zijn verliespartijen lijkt hij het spoor volledig zoek 
te zijn. Maat Jaap had 15 beurten nodig voor zijn 24 caramboles, Michel bleef steken op 39 caramboles en 
Pascal Edens deed het in verhouding nog iets beter tegen Michel. Met slechts 27 caramboles in twintig 
beurten ging hij kopje onder tegen Pascal, die in zijn laatste beurt de partij winnend kon afsluiten. In de 
middenmoot van onze club speelt zich een groot drama af!” Kriebel” en Gerrie Edens wonnen de laatste 
tijd geen enkele partij. Opgemerkt moet worden dat Kriebel tegen Jaap 1 carambole tekort kwam voor een 
remise, maar tegen de biljarters uit de onderste regionen, Pascal Edens, Fran Schelfhout en Henk van Bo-
degom kon Kriebel geen bobbel van het water blazen. Juist bij deze mindere goden van het biljartspel lig-
gen zijn kansen volgens de stamtafel, maar op dit moment lijkt het niet tot hem door te dringen. Ook 
maatje Ger is volledig van slag. Hij won de laatste tijd ook geen enkele partij. De tafel kan nog niet hele-
maal een vinger krijgen achter de oorzaken van deze curieuze verliezen, maar duidelijk is wel dat beide 
heren in een vormcrisis verkeren. Fran Schelfhout is in 2016 aarzelend gestart. Met een winnende partij 
tegen Kriebel, precies uit in 20 beurten en een remise tegen Henk sprokkelde hij de laatste tijd toch weer 
drie punten bij elkaar. Fran moet echt weer op stoom komen, want hij is in staat om voor verrassingen te 
zorgen. Door omstandigheden speelde Henk de laatste tijd maar twee partijen. In de partij tegen Kriebel 
kreeg Henk de caramboles op de meest wonderlijke manieren cadeau van zijn tegenstander. In veertien 
beurten had Henk daarom Kriebel plat. Voor Henk een leuke opsteker, maar het verdoezelt niet zijn on-
kunde op het groene laken. Het blijft dus flink oefenen voor de voorzitter. 
 

Henk van Bodegom.  
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CARNAVAL  

 
Op vrijdagavond 5 feb. Is er een carnavalsdisco in 
de Jeeceeruimte in de Doorbraak. 
 
Vanaf 19:00 tot 20:30 gaan we los op de muziek , 
dus doe je verkleed kleren aan en kom dansen en 
swingen. 
 

 
Tot vrijdagavond  

JeeCee ‘76 
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NIEUWS van de Seniorenvereniging, DE Doorbraak” 
De biljarters uit Kreileroord moesten de eerste wedstrijd uitspelen tegen Wieringerwerf. Marjan was 
nog niet bij machte on te spelen, Zodat we met zeven man moesten aantreden. Piet had met Rein 
Schiphof, de compe e leider in Wieringerwerf, afgesproken dat Wietse Bijlstra en Gerard van der Vel-
de de par jen gingen spelen van Marjan. Vol goede moed gingen we van start. Biljarten in een spel vol 
verrassingen, de ene par j loopt alles, maak je prach ge scores eb een volgende par j is het huilen 
met de pet op. Wat je ook doet er lukt niets meer. En dan is de tegenpar j weer in blakende vorm met 
de rust zag het er voor ons nog hoopvol uit 8-8.De tweede hel  ging ook niet onaardig. De wedstrijd 
tussen Janny Hanff en Cor Radstake bleek uiteindelijk de cruciale game.  
Ze waren aan elkaar gewaagd aan het einde van de rit was het 11-11. Ieder moet nog 1 carambole ma-
ken. Cor was de gelukkigste en won van Janny met 12-11. Dus i.v.p.16-16 werd de uitslag 18-14 voor W 
’werf  
proficiat. De uitslagenwaren als volgt: P. Raven 2. verloren Evert Brok  2 verloren. Co Cardol 2 gewon-
nen. G van der Heide 2 verloren. G van de Velde 2 verloren, 1 gewonnen. Janny Hanff 1 gewonnen, 1 
verloren. en last but not least Wietse Bijlstra 3 gewonnen fantas sch Wietse. Al met al werden we 
goed verzorgd met kaas en worst en een snack, door Nel Steenbakker, Hulde hartelijk dank. tot de vol-
gende keer. 
 
Senioren Nieuws. 
Het gaat goed met de nieuw opgerichte seniorenvereniging  
“De Doorbraak”. De meeste anbo leden zijn overgestapt naar de nieuwe senioren vereniging. Zo ook 
Foek van Wanrooy met z’n vrouw Janny en ook Jaap Plagmeyer en ook Michel Hanff komen onze gele-
deren versterken. We hadden ook we nieuw bloed nodig. En als dat ook nog jong bloed is, mag je de 
handen dicht knijpen. Daarnaast zijn er ook nog 3 leden uit W ’werf lid geworden, dit vanwege het kla-
verjassen. Dus zomaar 7 nieuwe leden erbij. Vorig jaar had de familie van Haa en de sfeer van de Seni-
oren ver. al eens geproefd en zijn nu ook lid. Gerard en Jeannet van harte welkom. En als laatste onze 
good old Dirk Linde. Dirk had ook wat ontspanning nodig nadat, hij problemen kreeg met een van zijn 
ogen. Hij is ook met open armen ontvangen. Wij als bestuur zullen er alles aan doen om onze leden te 
adviseren, bij te staan en te laten ontspannen door het organiseren van bingo, biljarten, koersballen, 
klaverjassen en wat niet meer zij. Verder gaat alles gewoon door. 
Op 24 maart willen we samen met Louisa Prevo een paas workshop houden. Dan gaan de deelnemers 
een tafelpaasstuk maken, op de manier zoals men met de Kerst gedaan hee . Louisa is daar behulp-
zaam bij. De kosten bedragen € 8,75 per persoon. Graag opgeven bij Lenie Cardol 0227-663365 of Ge-
rard van der Velde 0227-663485. Wacht niet tot het laatste moment. Louisa moet nog inkopen doen en 
wij moeten nu subsidie aanvragen. 
Tot de volgende keer G van der 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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Lekcje jezyka holenderskiego dla obcokrajowcow pracujacych lub osiedlonych w Ho-
landi. 
W tak malym spoleczenstwie jak Kreileroord ma duze znaczenie aby intergracja i 
socjalne kontakty pomiedzy mieszkancami byly jak najlepsze. 
Dlatego tez chcemy zaproponowac panstwu kurs jezyka holenderskiego. 
Kurs rozpocznie sie we Luty 2016 i bedzie trwac przez 15 tygodni, lekcje beda odby-
wac sie 1 raz w tygodniu (w godzinach wieczornychWtorek,) 09 lutego do wtorku, 7 
czerwca 
Dwugodzinne lekcje beda odbywac sie w godz. 19:00-21:20 w poniedzialek, wtorek lub 
srode (do uzgodnienia) 
Lokacja: MFC Kreileroord, szkola podstawowa het Creilerwoud. 
Partnerzy: Gmina Hollands Kroon, Rada Kreileroord, Szkola Podstawowa 
Het Creilerwoud, ROC Kop w Noord-Holland. 
Sponsorzy: regionalny budzet Wet Educatie en Beroepsonderwijs (60 uur effectieve in-
zet ROC), wlasny wklad. 
Koszty wynosza € 75 na osobe, podreczniki i inne materialy potrzebne do nauki w wlas-
nym zakresie. 
Kursista musi posiadac PC / laptop. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Zapisy przyjmujemy ostatecznie do 12 czerwca 2015 
Informacje osobiste 
Imie: …………………………………………………….. 
Nazwisko: …………………………………….................. 
Mezczyzna/kobieta : M / V 
………………………………… 
Informacja o kursie: Zapis na kurs jezyka holenderskiego-wrzesien-koszt € 75. 
Platnosc we wrzesniu na 1 lekcji. 
Formularze z zapisami prosimy kierowac na adres Bollenstraat 24, mozna deponowac 
do tam sie znajdujacej skrzynki pocztowej . 

Bovenkant formulier 
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Nederlandse les voor arbeidsmigranten, laaggeletterde allochtonen, inburgering plichti-
ge. 
gemeenschapszin/participatie van inwoners in deze kleine kern en is dus direct en indi-
rect een investering in de leefbaarheid van Kreileroord. Het aanbod draagt ook bij aan de 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van de doelgroep laaggeletterden.  
Start 7 februari  2015, 15 weken, 1 avond per week, 2 klokuren les met pauze; 19.00 – 
21.00 uur. Het aanbod vindt plaats op de dinsdag . De start is op dinsdag 9 febru-
ari en de laatste les is op dinsdag 7 juni met waarschijnlijk wel een 
feestelijke afsluiting. 
Locatie: MFC Kreileroord, het Creilerwoud basisschool. 
Partners: gemeente Hollands Kroon, Dorpsraad Kreileroord, Basisschool Het Creiler-
woud, ROC Kop van Noord-Holland.  
Dekking: regionale budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (60 uur effectieve inzet 
ROC), eigen bijdrage  
Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat het lesmateriaal voor eigen rekening komt 
(indicatie € 75 per deelnemer) en dat zij over een PC/laptop moeten beschikken.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Persoonsgegevens 
Voornaam*: ......................................... 
Achternaam*: ......................................... 
Man /Vrouw*: M / V  
Beroep*: ......................................... 
Inleveren op secretaris Dorpsraad Kreileroord Bollenstraat 24 1773 AJ Kreileroord mag 
in de brievenbus worden gedaan. 
of mail naar lessen@dorpsraadkreileroord.nl 
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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. 
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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/ 
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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 
 

 College onderzoekt mogelijkheden voor kleiner azc  (29-01-2016) 

 Fietsbrug over de Den Oeverse vaart weer in gebruik (29-01-2016) 

 Wij zoeken 100 mensen voor afvaluitdaging  (28-01-2016) 

 De Wooncompagnie gaat 80 woningen in Hollands Kroon bouwen  (28-
01-2016) 

 Bereken nu zelf hoe hoog uw gemeentelijke lasten zijn voor 2016 (27-01
-2016) 

 Beweegprogramma voor 60-plussers (25-01-2016) 

 Brandweerman van Hollands Kroon onderscheiden met een lintje (25-
01-2016) 

 Pak vla wordt Donald Duck (25-01-2016) 

 Digitaal uw gemeentelijke aanslag ontvangen via Mijn Overheid (22-01
-2016) 

 Hollands Kroon start gesprekken zorginkoop met Incluzio  (22-01-
2016) 

 Oversteek Westerlanderlaan (N99) vervalt per dinsdag 12 januari (11-
01-2016) 
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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  € 10,- 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 € 15,-) 

  

 

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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 02 02-02-2016 



 

Pagina 24  

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 Krei-
leroord. De ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 4 februari 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 begro ng. 
7. Vaststellen van de contribu es. 
8. Verkiezing bestuursleden.   
    Wij zijn in ieder geval op zoek naar twee nieuwe bestuursleden ter aanvulling van het huidige 
bestuur. Kandidaten voor een bestuursfunc e kunnen zich 1 uur voor aanvang van de vergadering 
aanmelden.       
 9. Verkiezing bestuursleden kascontrolecommissie. 
10. Jeugd 
11. Senioren 
12. Accommoda ebeleid Hollands Kroon. 
13. Barbeleid kan ne 
14. Hulp vrijwilligers 
15. Rondvraag 
16. Slui ng . 
 
 
 

Tot ziens. 
 

Voorzi er Henk van Bodegom. 
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Klaverjassen. 
Op zaterdagavond 6 februari gaan wij weer koppelklaverjassen. Aanvang 20.00 
uur. Wil je meedoen, maar heb je geen partner, bel dan even en dan gaan wij onze 
best doen om een maatje voor je te vinden. 
Henk van Bodegom, mobiel. 06-22393290 
 
 
De D’s en het seniorenteam. 
Op zaterdag 23 januari en zondag 24 januari speelden respec evelijk onze D’s en 
het tweede team thuis. Na een indrukwekkende minuut s lte op de middencirkel 
ter na gedachtenis aan Markwin Bijlstra, wisten beide teams allebei te winnen. De 
D’s met een krappe 1-0 op Fc. Medemblik en de senioren met een duidelijke 6-3 
winst op VVS 46, die op dat moment tweede in de compe e stonden. Een mooier 
eerbetoon kun je nauwelijks bedenken. Het moest zo zijn! 
Henk van Bodegom. 
 
 
Grote clubac e. 
Onder bezielende leiding van jeugdbestuurslid Ci y Marsman hee  de jeugd 
deelgenomen aan de Grote clubac e en € 423,15 opgehaald. Grote klasse! Als 
beloning kregen alle kinderen op zaterdag 23 januari daarvoor een etentje 
aangeboden. Alle vrijwilligers die hun best hebben gedaan om de kinderen van een 
hapje en een natje te voorzien op deze middag; van harte bedankt, namens het 
bestuur. 

Het bestuur. 
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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 
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