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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. 

15-03-2016 
12-04-2016 
10-05-2016 
07-06-2016 
05-07-2016 

 
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.  

03-03-2016 
17-03-2016 
31-03-2016 
14-04-2016 
28-04-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 23-02-2016 

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 20 maart 2016 (18.00 uur) 
        (hardcopy zondag 20 maart 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  



 

Pagina 5  

O.a. in deze  krant: 
 
 Van de redactie        pagina   3 
 Uit het verleden        pagina   7 
 Biljarten         pagina   8 
 Oranjevereniging Kreileroord     pagina 10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  11 
 Puzzel          pagina   15 + 6 
 Gespot op Facebook       pagina 16 
 Wereldwinkel          pagina  17 
 Museum bakkerij Medemblik     pagina 18 
 Over uw gemeente       Pagina  20 
 Grasmaaier         pagina  23 

De Redactie 
 

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

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

 
 
 

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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Uit het verleden 
Uit de Dorpskrant 05-03-1996 Jaargang 19 nummer 13 
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Nieuws van het biljartfront. 
 
Het lek is boven! Schreef ik in het vorige verslag dat Martin 
Rebel, in de volksmond Kriebel, geen enkele partij meer kon 
winnen, afgelopen vrijdagavond won hij met groot gemak allebei 
de partijen. Een ware metamorfose had plaats gevonden met 
Kriebel. En dat bleek na enige uitleg aan de stamtafel van een 
simpele eenvoud. Gewoonlijk gaat Kriebel na een week hard 
werken even een pilsje happen om snel daarna nog 
boodschappen te doen met vriendin Gonnie. Zulks gaat je 
natuurlijk niet in de koude kleren zitten en ietwat verlaat en 
uitgeblust kwam hij dan aanzetten om zijn partijtjes te spelen. De 
verliespartijen gingen hem toch teveel dwars zitten en dat moest 
in zijn beleving toch anders. Je kunt dus gerust stellen dat 
Kriebel wat dat betreft uit het goede hout is gesneden en mee door een dosis zelfkennis kwam hij tot de 
conclusie dat de vrijdag toch anders ingevuld moest worden. Voortaan werd afgesproken om   de 
boodschappen nu op zaterdag te doen en alleen al dat had zo’n groot positief effect dat, zoals boven 
gememoreerd, hij fluitend beide partijen won. Maatje Ger Edens werd ongekend hard in de hoek gezet, 
want na dertien beurten had Kriebel zijn twintig caramboles; Ger bleef steken op zeven. Ook Bert Hanff 
kreeg ongenadig op zijn sodemieter, want in zestien beurten was het pleit beslecht in het voordeel van 
Kriebel. Jaap Plagmeier is “still going very strong”. Zo stilletjes aan speelt Jaap naar het ultieme doel 
toe: de leverworst. Geen enkele partij verloor Jaap in de afgelopen periode en hij wint telkens met groot 
gemak binnen de twintig beurten, nee, laat Jaap maar schuiven. Zowel Michel en Bert Hanff spelen op 
dit moment wisselvallig en schrijven meer verliespartijen achter hun naam dan winstpartijen. Expliciet 
schrijf ik op dit moment, want als zij het op hun heupen krijgen dan is iedere tegenstander kansloos. 
Afgelopen vrijdagavond was bijvoorbeeld Ger Edens volstrekt kansloos tegen Michel, want in 12 
beurten had Michel 70 caramboles op tafel liggen, een moyenne dus van ruim vijf caramboles per beurt! 
Bert heeft de laatste tijd in geen enkele partij zijn 31 caramboles bij elkaar gespeeld, maar dat zegt 
helemaal nog niets, want Bert is qua biljarten net zo veranderlijk als het weer. In de vorige periode won 
hij nog praktisch al zijn partijen. Ruud van Eeken was er de afgelopen periode maar twee keer vanwege 
zijn werk op Schiphol, onze grote nationale trots. Ruud kan het niet nalaten om dat steeds te 
benadrukken en aan te geven dat hij slechts een klein radertje is in het grote geheel en dat markeert zijn 
oprechte bescheidenheid. Hij won wel zijn beide partijen met enige moeite en doet goed mee voor de 
koppositie. Midden motor Gerrie Edens blijft qua score nog steeds aan de negatieve kant, hij won één 
partij van Fran Schelfhout, maar aan de stamtafel is zijn inbreng meestentijds van groot gewicht en 
doorspekt met veel humor. Je kunt natuurlijk niet op twee fronten tegelijk strijden. Onze Formido- man, 
Pascal Edens, doet het niet slecht en zijn gewonnen partijen zijn overtuigend. Tegen de beide Hanffen 
had hij precies 16 beurten nodig om ze het onderspit te doen delven en met Henk van Bodegom kende 
hij ook weinig moeite, maar tegen Jaap en Fran Schelfhout ging hij vrij kansloos de boot in. Fran 
Schelfhout houdt zijn winstpartijen en verliespartijen goed in evenwicht. Met winst op Bert, Pascal en 
Henk nestelt hij zich aardig in de middenmoot voor de eindstrijd en komt na een slechte start aan het 
begin van 2016 weer goed terug. Henk kon in de afgelopen tijd geen enkele rol van betekenis spelen en 
blijft het onveranderd slecht doen. Op zich is dat natuurlijk ook een gave, maar het blijft vervelend. Op 
vrijdag 22 april speelt de Doorbraak tegen de  S.V.K.D. Nog nooit van gehoord, zegt u! Dat kan 
misschien kloppen als u nog niet voldoende bent ingevoerd in de samenleving van Kreileroord. De 
afkorting staat namelijk voor; Seniorenvereniging  Kreileroord de Doorbraak, voorheen afd. ANBO 
Kreileroord. Dat lijkt nog ver weg, maar zoals wij allen weten vliegt de tijd. Aan de stamtafel wordt er 
alweer ter voorbereiding volop over gepraat en misschien sorteert dat dusdanig effect dat er eindelijk 
weer eens gewonnen wordt door biljartvereniging de Doorbraak. 

Henk van Bodegom. 
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Bokkepootjestaart met advocaat en vanillepudding' 
Ingrediënten 
advocaat 
Bereiden 
*2 pakjes bokkepoten 
*2 pakjes slagroom 200 gr stuk 
*1 zakje slagroomversteviger 
*1 pakje saroma vanille pudding 
*200 ml melk 
*3a4 eetlepels advocaat(hoeft niet zonder smaakt ook lekker) 
Voorbereiding 
Zet alle ingrediënten klaar en halveer de bokkepootjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berei- dingswijze 
De bokkepoten 
over de lengte doormidden snijden. De helft van de bokkepoten over de bodem van de 
springvorm verdelen.(als bodem van de taart) 
De slagroom met de slagroomversteviger stijf kloppen. De vanillesaromapudding be-
reiden zoals op het pakje staat.(je moet de saroma door de (200 ml) koude melk klop-
pen) 
De vanillepudding met de (advocaat) door de slagroom kloppen. 
De helft van het mengsel over de bokkepoten verdelen. 
De andere helft van de bokkepoten als tussenlaag hierover verdelen. 
De overige helft van het mengsel over de bokkepotentussenlaag uitsmeren. 
Eventueel overgebleven bokkenpoten verkruimelen en samen met de kruimels uit het 
pakje over de taart verdelen. 
De taart een paar uur in de koelkast laten opstijven. 
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Nieuws van Oranjevereniging Kreileroord 
 
Het is alweer eind februari, een mooi tijdstip om de draad voor 
Koningsdag 2016 weer op te pakken! Zet de datum vast in uw agenda:  
 
Woensdag 27 april 2016 
 
Het wordt weer een hele leuke dag. Wij houden u op de hoogte van het 
programma! Vast onderdeel is in ieder geval weer de optocht met 
versierde fietsen/skelters enz. En dit jaar organiseren we een foute 
vossenjacht door het dorp. Wij zullen weer een beroep doen op onze 
trouwe vrijwilligers. Maar vind u/jij het nou ook leuk om de handen uit de 
mouwen te steken? Neem dan contact met ons op via Facebook of spreek 
een van ons gewoon aan. Het programma speelt zich voornamelijk 's 
morgens af.  
 
Met een Koninklijke groet van Oranjevereniging Kreileroord, 
Jolanda, Enny, Linda, Stephanie & Brenda 
 

 
PS: de jaarlijkse collecte zullen wij lopen op woensdag 13 april. 
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Van het koersbalfront. 
Van de regiowedstrijd Wieringerwerf – Kreileroord op 22 januari heb ik nog geen ver-
slag gemaakt. Niet omdat ik onze enorme nederlaag niet wereldkundig wilde maken, 
maar omdat ik te laat was met mijn copy. Tsja, het was een nederlaag van jewelste voor 
ons. Wieringerwerf behaalde 66 punten en onze koersballers maar 37 punten. Dit is voor 
ons een nieuw fenomeen, want wij staan bekend dat we alle wedstrijden winnen. Toch is 
het ook wel eens goed om met de neus op de feiten gedrukt te worden, dat verliezen tot 
de mogelijkheden behoort, maar we zetten onze schouders er weer onder en gaan toch 
positief voor de beker! 
De wedstrijd van afgelopen vrijdag 19 februari tegen Slootdorp leek in eerste instantie 
weer een teleurstelling te worden voor onze koersballers, maar na de pauze hebben we 
ons herpakt en was de eindstand voor ons 76 punten en voor Slootdorp 41 punten. 
Het viel ons op, dat de dames uit Slootdorp flink vooruit gegaan zijn en nu een tegen-
stander is geworden, waar je niet omheen kunt. Dat maakt een wedstrijd natuurlijk wel 
erg spannend en dat was het ook tot aan de pauze. Er werd aan beide kanten sportief ge-
streden voor de winst. 
Onze beste speler van deze middag wil ik nog wel even in het zonnetje zetten. Minke 
van der Heide sprokkelde maar liefst 18 punten binnen. Normaal behaalt haar echtgenoot 
Gerrit altijd de meeste punten, maar de laatste tijd verslaat Minke hem met gemak. De 
tweede verrassing was Dieuw Bron. Zij behaalde 17 punten en was daar uiteraard erg 
blij mee. Zij kan heel mooi gooien, maar daar behaal je niet altijd punten mee jammer 
genoeg. 
Op vrijdag 18 maart ontvangen wij de koersballers uit Middenmeer voor de laatste regio-
wedstrijd van dit seizoen. Wij hopen dan weer op een sportief succes en zullen daar iede-
re week flink voor oefenen. 
       Een koersbalster 
 
 
Klaverjassen voor de regio. 
Op 12 februari j.l. gingen 5 van onze leden op bezoek in de Cultuurschuur te Wieringer-
werf voor een klaverjaswedstrijd voor de regio. De competitieleider Co Cardol had op 
zeven tafels gerekend, maar er moest op het laatste moment toch nog een tafel bijkomen. 
Een goede opkomst dus. 
Na het welkomstwoord en het bekend maken van de indeling van de tafels konden we 
eindelijk beginnen met klaverjassen. Bekend is van dit spelletje, dat als je de goede kaar-
ten krijgt, je de sterren van de hemel kunt spelen. Krijg je geen goede kaarten, dan moet 
je met je maat vechten voor de punten. Onze klaverjassers kregen deze middag jammer 
genoeg niet zulke goede kaarten. De beste was Dirk te Linde met 4691 punten gevolgd 
door Lenie Cardol met 4615 punten. Derde werd Willem Schippers met 4215 punten ge-
volgd door Piet Raven met 4177 punten. Dit zijn natuurlijk geen punten om kampioen te 
worden, maar we hopen op een goede herkansing op 11 maart a.s. Dan wordt de laatste 
klaverjaswedstrijd van dit seizoen gespeeld in Slootdorp. 
       Een klaverjasser 
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Er zijn diverse avonden dat er activiteiten in  MFC  
De Doorbraak. Deze worden door de diverse verenigingen 
georganiseerd. Een daarvan is Klaverjassen. . 
 
Voor meer info kunt u bij deze vereniging en terecht. 
 
Doe gezellig mee! 

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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Nieuws van senioren Vereniging de Doorbraak” Kreileroord 
 

Omdat ANBO-Woerden zowel de betaalrekening als de spaarrekening van de afdeling 
Kreileroord heeft bevroren konden wij niet meer bij onze tegoeden. 
Bovendien konden wij niet bij onze ledenlijst en was de website ook niet meer toeganke-
lijk. De ANBO Woerden liet elke afdeling nog bestaan tot 1 juli 2016. Daarna wordt de 
afdeling ontbonden en wordt ieder lid individueel lid . Dat houdt in dat je als afdeling 
ook niet de gewenste vergoeding a' 4,30 ’euro van de ANBO-Nederland zal ontvangen, 
dit per lid. Dat gaat betekenen dat je gewoon als groep gaat fungeren en er geen financi-
ële vergoeding per lid. Dat moet je , je eigen broek ophouden. 
Elk evenement buiten gewone doen, dat georganiseerd gaat worden, moet men formulie-
ren gaan invullen met de te verwachte kosten en na evaluatie door de ANBO Nederland, 
kan men dan een financiële. vergoeding krijgen. Omdat er dan geen inkomsten meer bin-
nenkomen  
hebben de leden met elkaar besloten een nieuwe vereniging voor ouderen op te richten. 
Dit is inmiddels een feit vanaf 14 Januari 2016. De vereniging heet Senioren vereniging 
De Doorbraak” Kreileroord. 
  De statuten en regelementen zijn door de notaris bekrachtigt en we staan ingeschreven 
bij de K.V.K . Nu kunnen we de belangen behartigen van onze leden zelf ter harte nemen. 
Ook kunnen leden altijd in de soos terecht voor: Klaverjassen, biljarten, koersballen enz. 
Het lidmaatschap voor onze nieuwe vereniging is € 30,00 per persoon 
voor een geheel jaar. 
Blijf niet thuis zitten, ga er eens uit, en kom naar de senioren ver. de Doorbraak” Krei-
leroord in uw dorp de koffie staat klaar! 
Wij hebben een voorlichting ’s middag over vogels gehad gepresenteerd door  Laurens 
van der Vaart.  
We hebben een kerstworkshop georganiseerd en gegeven door Louisa Prevo. Daarnaast 
organiseren we een Kerstbingo met aansluitend een kerstdiner voor onze leden. Dan is er 
ieder jaar de Nieuwjaars instuif met oudhollandse spellen circuit. En nu staat er weer een 
paasworkshop op het programma. Deze zal gehouden worden op 24 maart 2016, aanvang 
19:00 uur tot +/- 22:00 uur o.l.v. Louisa Prevo. U komt toch ook ! De kosten bedragen € 
8,75 pp. voor een tafel paasstuk dat U zelf gemaakt heeft. 
 
 

tot ziens  G v.d. Velden  
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Gespot  Op Facebook!!!    
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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/ 

HVC NIEUWS 
February 2016  Special 100-100-100   

 

 

HVC zoekt 3000 mensen voor de uitdaging 100-100-100. Honderd dagen lang, 
100% afval scheiden. En dat in 29 gemeenten tegelijk, met zeker 100 mensen per 
gemeente (behalve gemeente Koggenland en gemeente Hendrik-Ido-Ambacht). 
Tijdens 100-100-100 ervaar je hoe makkelijk afval scheiden is en hoe je afval kunt 
voorkomen.  Als je meedoet ontvang je dagelijks filmpjes, tips en eenvoudige op-
drachten. Ook kun je tips en resultaten delen op het online platform, punten sparen 
voor de 100-100-100 webshop en draag je bij aan onderzoek naar de mogelijkhe-
den van een schonere toekomst. Afval scheiden is makkelijk! Ga jij de uitdaging 
aan? Aanmelden kan tot 15 maart op www.100-100-100.nu. 
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Chocolade en Kunst in het Bakkerijmuseum 
 
Het lukt het Bakkerijmuseum al 20 jaar op rij om zo’n 50.000 bezoekers per jaar naar het museum in 
Medemblik te trekken. Een geweldige presta e, helemaal in het licht van de beperkte overheidson-
dersteuning en de bijna volledige dekking uit eigen inkomsten. Het museum slaagt daarin door de 
sterke punten, zoals demonstra es en kinderac viteiten, waarin het vaak trendse er is gebleken, te 
behouden en daarbij elk jaar weer iets te vernieuwen. 
De start van het nieuwe seizoen, vanaf 20 februari, is een mooi voorbeeld van die aanpak. Het succes-
verhaal, van het tradi onele bonbons maken in de voorjaarsvakan e voor alle bezoekende kinderen, 
gaat ook nu weer gebeuren. Inderdaad; alle kinderen die het museum bezoeken mogen hun eigen 
bonbons maken en decoreren. Gedurende de jd dat de chocola moet uitharden maken ze ook nog 
hun eigen bonbon-doosje. Verder zullen de bakkers demonstreren hoe je bijvoorbeeld holle paaseie-
ren of een paasstol maakt. 
Dit jaar is de vernieuwing van dit jaar is sensa oneel met de tentoonstelling ‘Bakkerskunst’. In meer 
dan honderd kunstwerken staat de vraag centraal waar Bakkerskunst eindigt en waar Kunst over bak-
kers begint. Want ooit behoorden de ambachten van suikerbakker, beeldhouwer en kunstschilder al-
len tot de hoogste gildes. Maar waar we van de kunstenaars de namen en kunstwerken le erlijk tot in 
eeuwigheid kennen, daar is het werk van de bakker jdelijk gebleken. De vernieuwende insteek van 
kunst in een ambachtsmuseum levert een interessante tocht door het grensgebied van kunst en am-
bacht op, dwars door kunsthistorische periodes en s jlen met een grote varia e aan kunstenaars en 
technieken. 
Wat ook nieuw is zijn de sneak-preview weekenden voor de voorjaarsvakan e. Op 6, 7, 13 en 14 fe-
bruari is het museum ook al geopend. Het eerste weekend speciaal voor de Carnavals-ontlopers van 
beneden de rivieren die in deze periode graag in onze regio verblijven, het tweede weekend zal in het 
teken van de Valen jn staan. Nieuw en helemaal leuk is dat dan ook alle volwassen bezoekers een 
koekhartje van speculaas krijgen met daarop een door hun gewenste naam gegarneerd. Daarmee kan 
het Valen jnsweekend natuurlijk niet meer stuk… 
 

 Is schilderen met chocolade Kunst? 
Geopend van 11.00 tot 17.00 uur 

www.deoudebakkerij.nl    
Nieuwstraat 8 / 1671 BD Medemblik / 0227-545014 
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Klaverjassen. 
Na verschillende drives met 4 koppels te hebben gespeeld hadden 
wij op 5 februari weer eens 6 koppels. Dat maakte dat het een bij-
zondere gezellige avond werd. Door een volle agenda van verschil-
lende koppels werd de avond verplaatst naar 5 februari, waardoor 
een vast koppel, Marian Scholten en David Clerq er helaas niet bij 
konden zijn. Speciale dank gaat uit naar het gelegenheidskoppels 
Michel Hanff en Martin Rebel en Willem Schippers en Dirk Linde 
die op het laatste moment bereid werden gevonden om de derde 
tafel te complementeren. Grote winnaar van deze avond werd het 
koppel Simone Cardol en Elina Bandringa. Ouderwets gingen ze te 

keer in het eerste potje tegen Michel en Martin door 2 marsen tegen ze te spelen en ze 5 keer ”nat” 
te spelen. Zij speelden 1754 punten bij elkaar en tel daar 440 punten bij aan roem; dan kom je uit 
op 2194 punten! Met dit potje sloegen zij achteraf een onoverbrugbaar gat voor de andere koppels. 
Voeg daarbij dat Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom in het tweede spelletje tegen Simone 
en Elina een blunderende Henk aantroffen, die namelijk halsstarrig weigerde om zijn “boer” uit te 
spelen en zichzelf daardoor nat speelde en zo nog eens de dames verder in het zadel hielp, waar-
door Simone en Elina steeds dichter bij de eindoverwinning kwamen. 
Overigens wonnen Thea en Henk wel, maar krap aan. Jannie en Foeke 
van Wanrooij konden het koppel in het laatste spelletje ook niet aan en 
verloren met 300 punten verschil. Kort komt het hier op neer; de dames 
hebben sinds tijden hun gezicht niet meer laten zien, maar trekken meteen 
een spoor van grote verwoesting, de tegenstanders onthutsend achterla-
tend! Met 5353 punten werden ze dik winnaar van deze avond. De andere 
koppels hebben uiteraard ook hun stinkende best gedaan, maar kunnen 
natuurlijk als verzachtende omstandigheid aanvoeren dat zij een veel 
slechtere kaart kregen! Willem Schippers en Dirk Linde hadden ook een 
uitstekend eerste spelletje want zij speelden 1953 punten bij elkaar tegen 
de grootste verliezers van deze avond, Lenie en Co Cardol, ex- kampioenen in het verre verleden! 
Met 819 punten hadden zij een ongekende slechte start, revancheerden zich in het tweede spelletje 
tegen Martin en Michel, maar konden in het laatste spelletje geen potten breken tegen Michel en 
Martin. Uiteindelijk eindigde Lenie en Co met 4096 punten op de laatste plaats. Het tweede spelle-
tje van Willem en Dirk deed ze de das om, want Jannie en Foeke maakte korte metten met de aspi-
raties van Dirk en Willem. Achteraf bleek dat deze partij de tweede plaats voor Jannie en Foeke 
opleverde en Dirk en Willem toch verdienstelijk met de derde prijs aan de haal gingen. Thea en 
Henk speelden deze avond in de marge en vielen met de vierde plaats net buiten de prijzen. De 
oorzaak daarvan, mag genoegzaam bekend zijn. Martin en Michel werden met veel plezier vijfde 
en door de winst in hun laatste partij op Lenie en Co lieten zij toch zien dat zij groeibriljantjes 
zijn. Hopelijk zien wij ze vaker op onze drives, want hun grootste troef is; gezelligheid! 
De uitslagen: 1. Simone en Elina 5353 pt. 2. Jannie en Foeke 4718.3. Willem en Dirk 4692. 4. 
Thea en Henk 4474. 5. Michel en Martin 4309 en als laatste Lenie en Co met 4096 punten.  
 
De volgende drive is op, naar onderling overleg, op zaterdagavond 5 maart. 

Henk van Bodegom. 
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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 
 

 Nieuwe jongerenwerkers van stichting L!NK in Hollands Kroon actief 
(19-02-2016)  

 Vanaf 1 januari 2016 voert een vijftal jongerenwerkers van de nieuwe 
Stichting L!NK het jongerenwerk in Hollands kroon uit. 
(18-02-2016)  

 College ondersteunt opknapbeurt ijsbaangebouw in Barsingerhorn 
(18-02-2016)  

 Aanmelden voor 100-100-100 kan nog tot 15 maart 
(18-02-2016)  

 Tweede nieuwsbrief Waddenpoort Den Oever uit 
(16-02-2016)  

 In de voorjaarsvakantie Freerunning en Boardingvoetbal, Niedorphal 
(16-02-2016)  

 Aantal voortijdig schoolverlaters in 2015 spectaculair gedaald 
(15-02-2016)  

 Hollands Kroon op weg naar een papierloze digitale organisatie 
(11-02-2016)  

 Subsidiebudget 2016 duurzame energiebesparende maatregelen is op 
(09-02-2016)   
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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 03 23-02-2016 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 23-02-2016 

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. T. Klein  Korenstraat   36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  vacant 
Lid  vacant 
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   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers D pupillen: dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
 Mevr. Sandra Wiersma 
 Mevr. Sandra HAK 
Trainer   F pupillen: mevr. C. Marsman  Gijs van Gaalenstraat  25 dinsdag avond 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
 
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. T. Klein  Korenstraat    36  tel. 0631787747 
Coach D 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 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

ALV, donderdag 4 februari 2016. 
Door het overlijden van Markwin Bijlstra werd de geplande vergadering op 14 
januari verzet naar 4 februari. Misschien door gebrekkige communicatie was de 
opkomst maar matig te noemen.  
De vergadering verliep vlot en in een prettige sfeer. Alle verslagen werden door de 
vergadering goedgekeurd. Het financieel verslag van penningmeester Fran 
Schelfhout zag er goed uit en als de club niet teveel beren onderweg tegenkomt, 
daarbij gelet op het accommodatiebeleid van HK, kunnen wij het nog wel enkele 
jaren uitzingen. Kascontrolecommissielid Henk Hotting had geen 
onregelmatigheden kunnen ontdekken en het financieel verslag werd daarop door 
de vergadering goedgekeurd. Het ledental was door de terugtrekking van het eerste 
elftal wel iets gedaald volgens secretaris Rob Schokkenbroek, maar niet zo veel als 
waar vanuit was gegaan. Om het bestuur weer voltallig te krijgen werd staande de 
vergadering een oproep gedaan en hopelijk sorteert dat op korte termijn effect. 
Citty Marsman vertelde dat het met de jeugd goed gaat, maar hoopte op meer 
aanwas van F’s jes. De grote clubactie leverde toch nog ruim € 400,- op, geen 
geringe prestatie. Het bestuur gaat met de vrijwilligers om tafel zitten om alles nog 
beter te laten verlopen, maar op zich kon de vergadering vast stellen dat de zaken 
weer aardig op de rit zijn. 
 

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 


