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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,  
Secretaris. 

 

Aankondiging 
 

De Jaarvergadering staat voor dit jaar in de agenda op 
 

14 mei 2016 
 
Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website en de 
volgende dorpskrant 
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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 10 april 2016 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 10 april 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 secretaris       pagina   3 
 Uit het verleden        pagina   7 
 Kreleroord schoon 2016      pagina   8 
 Oranjevereniging Kreileroord     pagina 10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  11 
 Kermis 2016        pagina   15 
 Kleur wedstrijd          pagina 16 
 Wereldwinkel          pagina  17 
 Paasbrood         pagina 18 
 Over uw gemeente       Pagina  21 
 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 



 

Pagina 8  



 

Pagina 9  



 

Pagina 10  

Nieuws van Oranjevereniging Kreileroord 
 
Het is alweer eind maart, 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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Regiowedstrijden. 
 
In de maand maart zijn de laatste regiowedstrijden van dit seizoen gespeeld. Het is een mooi sei-
zoen geweest met spannende wedstrijden. Door het plotseling overlijden van de heer Mein vóór 
een klaverjaswedstrijd in Kreileroord is er helaas ook een zwarte bladzijde. Ook al ben je al 90 jaar 
is het verdrietig en word je als trouwe bezoeker van de klaverjaswedstrijden gemist. 
 
Op 11 maart j.l. werd in Slootdorp de laatste klaverjaswedstrijd voor de regiocompetitie gespeeld. 
De deelnemers werden hartelijk ontvangen en al snel van koffie met koek voorzien. Na de tafelin-
deling door Co Cardol ( er waren zeven tafels) kon het spel beginnen. Voor onze afdeling speelden 
Diet Raven, Willem Schippers, Piet Raven en Dirk Linde. De beste van deze vier was Willem. Hij 
behaalde in drie potjes 5017 punten, Piet behaalde een score van 4791 punten,  Dirk sprokkelde 
4480 punten bij elkaar en Diet 4420 punten. De hoogste score van deze middag werd behaald door 
Sjoerdje Dam uit Wieringerwerf namelijk 5274 punten.  
Al met al was het een goed verzorgde middag en kwamen de spelers door een goed verzorgde ca-
tering niets tekort. Alle deelnemers gingen uiteindelijk met een prijs naar huis. 
 
Op 18 maart j.l. werd de laatste koersbalwedstrijden gespeeld in Wieringerwerf en Kreileroord. 
Wij ontvingen de koersballers uit Middenmeer en in Wieringerwerf waren de dames uit Slootdorp 
te gast. 
Onze koersballers waren vóór de pauze een beetje van slag, want ze lieten zich aardig inpakken 
door de Middenmeerders en dat op onze eigen mat! 
 Gelukkig ging het na de pauze weer beter en kon de schade beperkt blijven. De winst ging deze 
middag naar Middenmeer. Zij behaalden in totaal 51 punten en wij 48 punten. Dat wij in eigen 
huis verslagen werden was dit seizoen nog niet eerder voorgekomen en was het even slikken, maar 
kwam het sportieve gevoel snel boven en werd het Middenmeer van harte gegund. Er werd dan 
ook nog een tijdje gezellig na gezeten.  
Onze beste speler was Jan Veen met 16 punten. Dit is erg knap, want hij moest ook nog als 
scheidsrechter optreden en een tellijst bijhouden. Hierbij werd hij geassisteerd door Gerrit van der 
Heide die 8 punten behaalde. Zijn vrouw Minke was een goede tweede met 14 punten. Zij speelt 
de laatste tijd in onze eigen competitie de sterren van de hemel. Dieuw, Diet en Jacqueline kwa-
men niet boven de vijf punten uit. Voor deze dames geldt “kop op, want er komen weer betere tij-
den en kansen”. 
Op vrijdag 22 april wordt de sluitingsmiddag van de regio gehouden in Middenmeer aanvang 
13.30 uur. Wat zou het leuk zijn als daar een hoop biljarters, koersballers en kaarters aanwezig zijn 
om de prijsuitreiking van deze onderdelen mee te maken. 
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Activiteitenagenda april tot en met december 2016. 
donderdag  21 april   wokken met de leden aanvang 18. 30 uur 
vrijdag  22 april     sluitingsmiddag regio aanvang 13.30 uur te Middenmeer 
vrijdag   22 april     biljartwedstrijd S.V.D.K. tegen De Doorbraak 
dinsdag   26 april     voorjaarsreis naar tingieterij en varen over de Waal 
donderdag 28 april      sluitingsmiddag S.V.D.K. aanvang 13.30 uur 
zaterdag   11 juni     Rabosponsorfietstocht 
donderdag    8 september   openingsmiddag van het seizoen 2016/2017  
maandag  12 september  start competitie klaverjassen 
dinsdag  13 september  start competitie biljarten 
donderdag 15 september  start competitie koersballen 
donderdag  15 december   kerstmiddag met diner 

Vrijdag 5 februari kwam prins carnaval met de 
raad van 11, hofkapel Toeternietoe en de dans-
mariekes naar de 

Basisschool in Kreileroord. De peuters van peu-
terschool ’t Hummelhonk wilden dit feest graag 
mee vieren en 

Waren die dag allemaal heel mooi verkleed naar 
school gekomen. 

Het feest vond plaats in de kuil van de school 
waar gedanst kon worden. Ook was er natuurlijk 
weer een polonaise. 

De peuters hadden een heel gezellige ochtend. 

  

Met vriendelijke groet, 
Margo Pol 

Pedagogisch coach 
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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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Kermis 2016. 
Na wat heen – en weer geschuif met data staat nu vast dat de kermis 
in het weekend van vrijdag 20 mei tot en met zondag 22 mei zal 
plaats vinden. Noteert u deze data alvast in uw agenda. 
Het comité is al enkele keren bij elkaar geweest om rondom de ker-
mis een leuk programma te breien. De goede dingen zoals de zes-
kamp op zondagmiddag, de tombola enz.. blijven onverkort ge-
handhaafd. Voor de zaterdagmiddag komt er een geheel nieuwe leu-
ke invulling. 
Gelukkig is het comité, Jaring, Enny, Geert, Lydia en Henk met een 
flink aantal personen uitgebreid en met vooral jonge mensen. Dat 
doet het comité enorm goed, want de betrokkenheid van jonge men-
sen rondom het organiseren van de kermis is een dankbare en ge-
weldige aanvulling. Het geeft in ieder geval aan dat ook de jeugd 
zich betrokken voelt bij dit leuke evenement. 
Het comité bestaat nu uit de volgende personen: Jaring Dam, Enny 
van der Kruit, Geert de Vries, Lydia Bruin, Gonnie en Femmie 
Klein, Colinda Zee, Deborah Keuken, Iris Warmerdam, Maaike Zee 
en Francis Bargmann en Henk van Bodegom. En ook Marco Keu-
ken en Melvin Zee hebben te kennen gegeven om mee te lopen in 
het comité. Voor de eerst volgende bijeenkomst op 29 maart zullen 
zij ook worden uitgenodigd. 
In de komende Dorpskranten zullen wij u wat betreft de precieze in-
vulling van het programma op de hoogte houden. 

Henk van Bodegom. 
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Kleur deze kleurplaat heel mooi in en gooi hem in de brievenbus van de Dorpsraad 
Kreileroord.  Dit kan in het MFC (let op dat je de juiste brievenbus kiest) of Bollenstraat 24. 
Doe dit voor 30 maart. De mooiste inzendingen worden in de volgende dorpskrant geplaatst 
en krijgen een prijsje. 
 
 
NAA,M  : 
 
LEEFTIJD : 
 
ADRES  : 
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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/ 

Vrijdag 5 februari kwam prins carnaval met de 
raad van 11, hofkapel Toeternietoe en de dans-
mariekes naar de 

Basisschool in Kreileroord. De peuters van peu-
terschool ’t Hummelhonk wilden dit feest graag 
mee vieren en 

Waren die dag allemaal heel mooi verkleed naar 
school gekomen. 

Het feest vond plaats in de kuil van de school 
waar gedanst kon worden. Ook was er natuurlijk 
weer een polonaise. 

De peuters hadden een heel gezellige ochtend. 

  

Met vriendelijke groet, 
Margo Pol 

Pedagogisch 
coach 
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Paasbrood 
 

 
 

  

Ingrediënten  
 

 310 gr bloem (in gedeelten) 
 50 gr suiker 
 6 gr zout 
 7 gr gist 
 160 ml melk 
 30 gr boter 
 2 eieren 
 5 rauwe, hele eieren, geverfd indien gewenst 
 30 gr boter, gesmolten 

Bereidingswijze 
Voorbereiding: 45min  ›   
Bereiding: 55min  ›   
Extra tijd: 1uur45min rijzen  ›   
Klaar in:3uur25min  
 
1. Meng in een grote kom 125 gram bloem met de suiker, zout en gist. Meng goed door. Doe de melk 

en de boter in een steelpan; verwarm dit tot de melk warm is en de boter zacht, maar nog niet ge-
smolten. 

2. Voeg geleidelijk de melk met boter toe aan het meelmengsel onder voortdurend roeren. Voeg de 
twee eieren en 60 gram bloem toe; mix goed door. Voeg de resterende bloem toe, beetje bij beetje, 
goed mixen na elke toevoeging. Als het deeg zich samenvoegt, leg het dan op een licht bebloemd 
oppervlak en kneed het tot een soepel en glad samenhangend deeg, in ongeveer 8 minuten. 

3. Doe wat olie in een kom, leg het deeg erin en draai het deeg rond zodat het bedekt wordt met een 
laagje olie. Dek af met een vochtige doek en laat op een warme plek rijzen tot het is verdubbeld in 
volume, in ongeveer een uur. 

4. Sla de lucht uit het deeg en leg het op een licht bebloemd oppervlak. Verdeel het deeg in twee gelij-
ke ballen; dek af en laat 10 minuten rusten. Rol elk deel uit tot een lange streng van zo'n 90 cm lang 
en 4 cm dik. Vorm hiervan losjes een vlecht en hou ruimtes over voor de 5 (gekleurde) eieren. Druk 
de uiteinden goed aan elkaar en stop de eieren in de holtes van het brood. 

5. Verwarm de oven voor op 180°C. Leg het brood op een ingevette bakplaat en dek losjes af met een 
vochtige keukendoek. Zet het brood op een warme plek en laat het rijzen tot het in volume is verdub-
beld, in ongeveer 45 minuten. Bestrijk het gerezen brood met de gesmolten boter. 

6. Bak het brood in de voorverwarmde oven in 50-55 minuten gaar en licht goudbruin. 
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Klaverjassen. 
Op zaterdag 5 maart vond er weer een klaverjasdrive 
plaats in de Doorbraak. Hadden we de keer daarvoor drie 
tafels, nu bleven wij door verschillende omstandigheden 
steken op twee. Maar het was evengoed ouderwets 
gezellig. Ook was de uitslag behoorlijk verrassend. 
Normaliter schuren Jannie en Foeke van Wanrooij tegen 
de toppers aan, maar deze avond was er geen kruid 
gewassen tegen dit koppel. In het eerste boompje droogde zij het geroutineerde 
koppel Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom ongenadig af en scoorden 2181 

punten met daarin 420 punten aan roem. Thea en Henk 
bleven steken op een armzalige 931 punten. In hun tweede 
partij ondervonden zij meer weerstand van Marian 
Scholten en David Clerc en wonnen met een verschil van 
50 punten. In hun laatste spelletje maakte zij opnieuw 
korte metten met een ex- kampioenskoppel, Lenie en Co 
Cardol. Met ruim 1900 punten werden Lenie en Co op een 
zijspoor gerangeerd. Met twee knotsen van partijen en een 
goede derde partij werden Jannie en 
Foeke terecht winnaar. Thea en 

Henk kwamen na de zeperd tegen Jannie en Foeke sterk terug, 
maar konden het gat niet meer dichten. Wel speelden zij tegen 
de arme Marian en David een ongelooflijk aantal punten bij 
elkaar; namelijk 2329 punten!, en legden Lenie en Co ook over 
de knie met 2000 punten. Maar allemaal achteraf net te kort. 
Als er winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. Het gat 
tussen nummer 1 en nummer drie, Lenie en Co, bedroeg bijna 
2000 punten en tussen de uiteindelijke poedelprijswinnaars 
Marian en David net geen 2100 punten. Tot slot nog een lief 
verzoek van Marian aan David; tel de troeven en kom gewoon 
met de boer uit! 
Colinda en Maaike: bij deze nog bedankt voor de leuke prijzen! En Gonnie uiteraard 
voor de bediening. 
De volgende drive is op zaterdag 23 april; een eind weg nog en dat geeft misschien 
andere enthousiaste klaverjassers de mogelijkheid om daarop alvast in te spelen en 
deze avond in hun agenda te noteren. De laatste drive spelen wij op zaterdag 16 mei. 
De uitslag: 1. Jannie en Foeke 5749 punten. 2. Thea en Henk 5261. Lenie en Co 
3884 en als laatste Marian en David 3678 punten. 

 

In de nacht van 
zaterdag 26 maart  

op zondag 27 maart  
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Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  

Laatste nieuws 
 Gewijzigde bedieningstijden beweegbare bruggen Hollands Kroon 16 

april tot 15 oktober 2016 (18-03-2016)  
 

 De ontwerpbesluiten in het kader van de dijkversterking op het 
Haventerrein in Den Oever liggen ter inzage. (18-03-2016) 
 

 Levertijd afschrift akten burgerlijke stand tijdelijk vijf werkdagen 09-
03-2016) 
 

 Uitkomsten evaluatie aanpassing verkeerssituatie kruispunt ’t Hoefje/
Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp (08-03-2016) 
 

 Stemmen op 6 april: referendum samenwerkingsakkoord EU en 
Oekraïne (08-03-2016) 
 

 Wat vindt u van een 3e bak voor de inzameling van plastic, blik en lege 
pakken? Geef nu uw mening! (07-03-2016) 
 

 Hollands Kroon heeft veel monumenten. Een aantal daarvan willen we 
onder de aandacht brengen in een fietsroute app. (07-03-2016) 
 

 Schade gezien in Hollands Kroon? Meld het makkelijk met de  
Fixi-app! 07-03-2016)  
(vermeld ook zo goed als mogelijk de locatie dan kan het sneller 
gemaakt worden!) 
 

 Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke 
werknemers (04-03-2016) 
 

 Formulier Subsidieaanvraag 2017 is beschikbaar (01-03-2016) 
 
Kijk op de website van Hollands Kroon voor uitgebreidere informatie! 
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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) 

 



 

Pagina 23  

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 04 22-03-2016 
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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 

 

Opvang frituurvet. 
 
De voetbalclub heeft zich aangemeld als inzamelingspunt voor uw afge-
werkte frituurvet. In het MFC de Doorbraak zijn twee containers geplaatst. 
Een voor opvang van plastic flessen of jerrycans gevuld met afgewerkt fri-
tuurvet en een container voor opvang van los frituurvet. U kunt terecht op 
de avonden of dagen, wanneer de voetbalclub aanwezig is. Dus zoals de 
donderdagavond ( de trainingsavond) en eventueel de zaterdag - en zon-
dagmorgen als de jeugd of het seniorenelftal thuis speelt. Vraagt u aan de 
bar aan de vrijwilligers waar u terecht kunt met uw vet. 
Het leuke ervan is dat u met het inleveren van het vet de club financieel on-
dersteunt. Het wordt natuurlijk geen vetpot!, maar alle beetjes om de club 
te ondersteunen helpen. 

Henk van Bodegom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreileroord 2 
In de afgelopen thuiswedstrijden heeft Kreileroord de maximale winst behaald. Een 
tijdje terug wist het tweede te winnen van Succes 4 met weliswaar een klein verschil, 
namelijk met 2-1 door goals van Patrick Sleen en Henk Hotting en afgelopen zondag 
werd koploper Wieringerwaard 3 overtuigend verslagen met 3-0. In de eerste helft 
waren de partijen aan elkaar gewaagd, maar toen in de tweede helft Remco Klein de 
score opende, brak het verzet van Wieringerwaard. 1-0 in de 50ste min. Vrijwel direct 
daarop tekende Dennis voor de 2-0. Toen tien minuten voor tijd Remco uit de rebound 
van een vrije schop de derde goal  wist aan te tekenen voor Kreileroord 2 was het de-
finitief gedaan met Wieringerwaard . Een knappe prestaties dus van het team en coach 
Thijs Klein, die vlak voor aanvang nog enkele onverwachtse af berichten kreeg, maar 
er toch in slaagde om het team op het goede spoor te zetten. Wilbert van der Molen 
hield de wedstrijd keurig in de hand, waarvoor dank. 

Henk van Bodegom. 
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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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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 


