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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. 

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.  

12-05-2016 
26-05-2016 
09-06-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 10-05-2016 

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 
 

Woensdag 11 mei 2016 (20:00 uur) 
 

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website 
 en deze dorpskrant 



 

Pagina 4  

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 29 mei 2016 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 29 mei 2016 voor 16.00 uur) 

Laatste dorpskrant voor de vakantie 

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  

Uit het verleden 
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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de secretaris       pagina   3 
 Uit het verleden        pagina   5 
 Uitnodiging Leden vergadering    pagina   6 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  11 
 Oranjevereniging Kreileroord     pagina 18 
 Kermis 2016        pagina   20 
 Wereldwinkel          pagina  20 
 Biljarten         pagina 21 
 Over uw gemeente       Pagina  22 
 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. 

 
 

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering  van de  
Dorpsraad Kreileroord op 11-05-2016,  

voor alle leden van de Dorpsraad Kreileroord. 
 
Loca e : vergaderruimte MFC De Doorbraak 
Tijd  : 20:00 uur 
 
Agenda 
 
Opening en vaststelling van de agenda 
Mededelingen 
Notulen vorige ALV 
Jaarverslag 
Financieel Jaarverslag 2015 
Bestuursverkiezing J Dam  
Dorpskrant  
veranderen statuten en huishoudelijke reglement 3 afronden.  
Rondvraag 
Slui ng 
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Dorpsraad Kreileroord 
 
1 Jaarverslag 2015 
2 
3 Het bestuur heeft het afgelopen jaar weer een aantal veranderingen 
4 ondergaan. 
5 Zo is Carin afgetreden en Joke Kroegman als ondersteunend bestuurslid, 
6 vrijwilligers en coördinator van de dorpskrant maken en bezorgen als taak. . 
7 
8 Jaring Dam: Voorzitter, contact met ambtenaren en gemeente, 
9 pannaveld, tijdelijke beheerder van de Doorbraak, ijsclub 
10 Enny van der Kruit: Penningmeester, Secretaris, website, 
11 activiteitencomité, · uitleen als ondersteuning, begeleiden van taalcursus 
12 overige externe contacten, Creilerwoud begeleiden. 
13 
14 Het bestuur is afgelopen bestuurlijk jaar 10 maal bij elkaar gekomen voor een 
15 vergadering. Daarnaast hebben de verschillende bestuursleden elkaar 
16 regelmatig gesproken over lopende zaken. De voorzitter Jaring Dam en 
17 secretaris Enny van der Kruit hebben ook regelmatig contact gehad met de 
18 gemeente. 
19 
20 Er is een apart evenementencomité dat de uitvoering van de verschillende 
21 evenementen van de Dorpsraad en voetbal en jee cee op zich nemen. Het 
22 activiteitencomité is ook geregeld bij elkaar gekomen om de evenementen te 
23 bespreken. 
24 De ijsclub is vanwege verzekeringsredenen onder de vleugels van de Dorpsraad 
25 gekomen. Er is een pannaveld gerealiseerd met ondersteuning van Kreiler2000RD 
26 en de gemeente Hollands Kroon. 
27 
28 Er is een uitleen van spullen. Hier kan iedere club aanvragen om spullen van 
29 de Dorpsraad te lenen voor een bepaalde tijd. 
30 Men kan het via internet aanvragen. 
31 
32 Georganiseerde evenementen: 
33 
34 Opruimactie NL doet 
35 Kermis met Zeskamp  
36 Kerstboom bij de school. 
37 Lichtjes feest 
38 
39 Het eerstvolgende dat nu op de agenda staat voor het komende jaar is de 
40 kermis volgende week 
41 De Dorpsraad hoopt het komende jaar een positieve koers te kunnen varen 
42 waarin er weer verbeteringen plaats zullen vinden aan de leefbaarheid van 
43 Kreileroord. We hopen daarom ook dat er zich veel nieuwe leden en vrijwilligers 
44 zullen aanmelden, die samen met ons van 2016 een topjaar zullen maken! 
45 
46 20-4-2016 
47 
48 Enny van der Kruit 
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https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=947 
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Nieuws van het biljartfront. 
 

Biljart nieuws van de Doorbraak. 
Op vrijdagavond 29 april vond de laatste speelavond 
plaats van de biljarters van de Doorbraak van het seizoen 
2015- 2016. Traditioneel wordt door Michel Hanff, na 
veel rekenwerk, bekend gemaakt hoe een ieder in de 
twee verschillende competitie is geëindigd. Dit jaar 
kwamen er toch weer enkele verrassingen uit de bus 
rollen. Jaap Plagmeier werd opnieuw kampioen in de 
reguliere competitie met ogenschijnlijk groot gemak. Het 
was dus niet voor de eerste keer dat Jaap als winnaar 
eindigde. Met 53 punten werd Jaap overtuigend eerste. Het gat met de verrassende nummer 
twee Fran Schelfhout bedroeg maar liefst 14 punten. Op basis hiervan heeft Michel berekend 
dat volgend seizoen Jaap slechts 27 caramboles moet maken in twintig beurten. Aan de 
stamtafel werd betwijfeld of dat nieuwe gemiddelde voor Jaap wel voldoende uitdaging biedt 
en een gemiddelde van pak weg 40 niet beter past bij het niveau van Jaap. Tijdens het 
zomerreces zal hier verder over na gedacht worden. Op dit moment blijft het gemiddelde 
staan. Geweldig op dreef was Fran Schelfhout. Hij eindigde met 39 punten als zeer goede 
tweede en hoewel niet aanwezig bij de prijsuitreiking viel een gewaardeerd applaus aan hem 
ten deel. Ger Edens, Michel Hanff en Pascal Edens ontliepen elkaar niet veel; het verschil 
tussen nummer drie en vijf bedroeg maar 1 punt. Vlak daarachter met drie punten verschil 
werd onze senior Bert Hanff zesde op de voet gevolgd door Martin Rebel. Ook tussen deze 
twee was er maar sprake van 1 punt verschil. Laatste werd de voorzitter Henk van Bodegom 
met maar slechts 20 punten. Dat kan volgend seizoen alleen maar beter! Ruud van Eeken 
mist u in de eindstand, maar dat is verklaarbaar omdat Ruud door werk teveel avonden heeft 
gemist. 
In de honderd beurten competitie werd met groot verschil Ger Edens kampioen. Hij scoorde 
gemiddeld 40% meer caramboles dan zijn benodigde gemiddelde in de reguliere competitie. 
Een prachtige prestatie! Martin Rebel werd goede tweede op de voet gevolgd door Jaap en ex 
aequo Fran. Fran zat ook in dit spel weer bij de bovenste drie! Pascal scoorde slechts 1% 
minder en werd vijfde. Bert kwam net niet aan zijn honderd procent en Michel werd ietwat 
teleurstellend zevende. Henk zag ook in dit spel geen kans om van de onderste plaats te 
komen. 
Tot slot worden Michel en Bert ( Jannie!)  bedankt voor de verzorging van de prijsjes. 
De eindstanden: 
Reguliere competitie: 
1. Jaap 53 punten, nieuw gemiddelde 27. 2. Fran Schelfhout  39 – 14 3. Ger Edens  36 – 22. 
4. Michel Hanff 36 – 71 5. Pascal Edens  35 – 17. 6. Bert Hanff  32 – 30 7. Martin Rebel  31 
– 19. 8. Henk van Bodegom  20 – 14. 
Honderd beurten: 
1. Ger 140% 2. Martin 110% 3. Jaap en Fran 108% 4. Pascal 107% 5. Bert 99% 6. Michel 
91% 7. Henk 63%. 
Op de eerste vrijdagavond in september, dus 2 september, startten wij met de nieuwe 
competitie. Heb je interesse om met ons mee te doen; je bent van harte welkom en dan zien 
wij je graag aan onze stamtafel verschijnen. 

Henk van Bodegom. 
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Slotmiddag SVDK 

Op 28 april hield de SVDK haar slot middag. De voorzitter kon 25 mensen 
verwelkomen. Dit was weer een schitterende opkomst. De voorzitter vertelde hoe 
de middag zou verlopen en begon met het Koersballen. De competitie van 4 
maanden intensieve strijd. Op de 3de plaats eindigde Gerrit vd Heide, op de 2de 
plaats z’n vrouw Mike vd Heide en als grote triomfanter Co Cardol op de 1ste 
plaats. Co nam dan ook met genoegen de wisselbeker in ontvangst. Daarna 
kreeg Lenie Cardol het woord, zij houdt nl de competitie van de Balfanaten bij. 
Daar werd Mike vd Heide algemeen kampioen. De volgende catergorie was het 
klaverjassen, wat 1x in de 14 dagen op maandag avond tussen 19.30 uur en 
23.00 uur plaats vindt. Thea vd Ploeg is hier competitie leidster van en zij houdt 
de telling bij. Het was deze kompetitie erg leuk en spannend omdat we steeds 4 
tafels hadden en 1x zelfs 5 tafels en dat komt omdat we er vijf nieuwe 
klaverjassers bij hebben nl Derk Linde, Foek en Janny v Wanrooy en Gerard en 
Jeanet v Haaften en daar bovenop hebben nog 4 personen uit wieringerwerf die 
klaverjassen als hobby hebben. 
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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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Thea las van iedereen de punten op en bleef bij 3 personen de 
spanning erin houden. 3de werd Willem Schipper, 2de Thea vd Ploeg 
en als 1ste kam Jeanette v Haaften als kampioen uit de bus. Zij kreeg 
van Thea de beker overhandigd. Daarna kreeg elke speler nog een 
Deen bon voor de deelname aan de competitie. Na Thea kreeg Piet 
Raven het woord om de uitslagen van de biljart kompetitie naar voren te 
brengen. Hij had heel wat rekenwerk verricht en kwam tot het volgende 
resultaat. 
100 beurten:  A beker 
Plaats Naam  te maken punten gemaakte punten 
1  P. Raven 120     148 
2  J v Eeken 80     96 
3  G vd Velde 80     84 
4  C Cardol 115     108 
    B beker 
1  W Bijlstra 60     88 
2  J Hanff  60     62  
3  E Bron  75     73 
4  G vd Heide 75     68 
De 1ste drie bij een punten totaal van libre + bandstoten 
1 P Raven 93 beurten  1138 caramboles 
2 C Cardol 105 beurten  1124 caramboles 
3 CJ vd Heide 94 beurten 891 caramboles 
Piet Raven reikte aan Wietse Bijlstra de wisselbeker uit en G vd Velde 
reikte aan P Raven de kampioensbeker uit. Al met al weer een 
geslaagde competitie hoewel we voor het nieuwe seizoen er nog graag 
enkele spelers bij willen hebben. Dus kom kijken en meld je aan. 
Marjan vd Velde bracht de resultaten nog naar voren van de dames 
woensdagavond biljart. 
 
A competitie 
1ste Marjan vn de velde met 354 caramboles,  
2de Mia Veen met 344 caramboles  en  
3de C Hofstra met 323 caramboles. 
 
B competitie 
1ste Minke vd Heide met 298 caramboles,  
2de Dieuw Bron met 295 caramboles en  
3de Dirkje Mulder met 246 caramboles. 
 
Daarna nam de voorziter weer het woord en vertelde dat na een korte 
pauze we verder gingen met 3 spelletjes Bingo en daarna nog 1 spel = 
3x gooien vlotburggen.  
De prijzen van de Bingo werden eerlijk verdeeld. Het vlootbruggen werd 
gewonnen door Dirkje Mulder. Al met al weer een zeer geslaagde 
middag. Leuk was nog dat Maarten en Lina Smit pas enkele dagen 
thuis ook van de partij waren. Dus tot 12 september als we weer 
opnieuw gaan starten. 
 
PS: de schoonmaakpleog vog hartelijke dank voor jullie inzet. 
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Op 22 april was de biljart ontmoeting tussen de senioren van de 
SVDK en de biljart vereniging de Doorbraak. Nadat Piet Raven en 
Michel Hanff de competitie vastgesteld hadden kon Gerard vd Velde 
het openingswoord voeren. Hij verwelkomde de tegenstanders 
hartelijk en hoopte op een mooie, spannende en sportieve 
wedstrijdavond. De beker prijkte op de bovenste plank van de keuken 
en was natuurlijk weer de inzet van deze avond. Daarna kreeg Piet 
Raven het woord. Hij gaf aan dat Marjan vd Velde en Co Cardol niet 
aanwezig konden zijn en daarvoor 2 leden van SVDK twee partijen 
gingen spelen. De wedstrijden konden beginnen. 
De 1ste partij was meteen een leuke wedstrijd nl Michel Hanff tegen 
z’n moeder Janny. Michell was goed op dreef en had met 67 van de 
70 caramboles uitzicht op de winst. Maar wat jet mpi net was, 
niemand die er wat van begreep; Michel had eerst een ketser en 
daarna nog 2 missers op een haar na. Janny, hoe wrang ook voor 
Michel, kreeg de zege in haar schoot geworpen. Janny moest er nog 1 
om de 13 vol te maken. Dit benutte ze, nadat ze weer een mooi 
opzetje van Michel kreeg. De start van de SVDK was dus goed, 1-0 
voor. 
Daarna volgden de overige partijen, soms spannend en soms heel 
snel, naar het einde.Voor een compleet verslag van de partijen 
verwijs ik naar het verslag van Henk v Bodegom in deze Dorpskrant. 
Al met al was het weer een heel gezellige avond met op zijn tijd een 
versnapering in de vorm van kas en wordt of een snack en ook de 
consumpties lieten zich goed smaken. De uitslag was 10-6 in het 
voordeel van de SVDK. Gerard vd Velde kon uit handen van Henk v 
Bodegom de beker in ontvangst nemen. Hij bedankte iedereen voor 
de sportieve strijd en kondigde aan dat in oktober de revanche kon 
plaats vinden/ De catering kreeg in de personen van Minke vd Heide 
en Mien Veen nog een daverend applaus voor de goede verzorging. 
De voorzitter van de SVDK wenste een ieder nog een goede 
gezondheid en een prettige vakantie. 
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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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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 
 



 

Pagina 18  

 Koningsdag 27 april 2016 
 
Al enkele dagen voor 27 april hielden wij ons hart vast met oog op de weersvoorspellingen 
voor Koningsdag. De koudste koninklijke feestdag sinds 1985... We wilden het risico niet 
nemen dat we klappertandend en drijfnat deze dag moesten doorbrengen. Daarom hebben we 
op het laatste moment het programma iets aangepast om binnen de festiviteiten te kunnen 
laten doorgaan.  
 
Maar wat hebben we een geluk gehad! De optocht met versierde fietsen verliep zonder regen 
en er kwam zelfs een zonnetje om de hoek! Wel een iets verkorte route, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Eenmaal binnen in MFC De Doorbraak kon Koningsdag 2016 helemaal 
van start. De springkussens waren meteen drukbezet. Na het ophalen van de spelletjeskaarten 
bij het loket van de Brokkenpiloten konden de kinderen verschillende spelletjes doen. Zoals 
een skippybal parcours, mens-erger-je-niet, sjoelen, Jenga, boter-kaas-eieren, grabbelen, 
kroontjes knutselen, en schminken etc. Daarna werden de winnaars van de optocht met ver-
sierde fietsen bekend gemaakt. 
 
0 t/m 3 jaar werd gewonnen door Elize Klercq 
4 t/m 6 jaar werd gewonnen door Roos Bijlstra 
7 t/m 9 jaar werd gewonnen door Ashley Marsman 
10 jaar + werd gewonnen door Danny Blaauwiekel 
 
De kinderen hebben nog een demonstratie gegeven van het dansje op het liedje "Hupsakee" 
van Kinderen van Kinderen, dat zij op school hadden geleerd voor de Koningsspelen. Daarna 
was het tijd voor een lekker broodje worst en was het feest helaas afgelopen. Hierbij willen 
we onze vrijwilligers, die zich weer voor de volle 100% hebben ingezet, heel hartelijk be-
danken. En natuurlijk de kinderen en alle belangstellenden, waarmee de gezelligheid com-
pleet was. In ieder geval tot volgend jaar! 
 
Groeten, ook namens Stephanie, Brenda, Linda en Enny, 
 

Jolanda van der Draai 
Oranjevereniging Kreileroord 
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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/ 

 

Kermis 2016.  
Het kermiscomité heeft afgelopen week de puntjes op de welbekende i’s gezet en is er he-
lemaal klaar voor, om in het weekend van 20 mei tot en met 22 mei, er een geweldige ker-
mis van te maken. Wij hopen, net als voorgaande jaren, natuurlijk op prachtig weer. Dat is 
iets wat wij gelukkig zelf niet kunnen bepalen. Wat wij met elkaar wel kunnen is er een 
leuke ongedwongen sfeer van maken, met  hopelijk als resultaat, dat wij later als samenle-
ving kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kermis in 2016. Als organisatie zullen wij 
onze uiterste best doen om het iedereen naar de zin te maken, maar ook wij zijn er ons be-
wust van dat het niet in alle gevallen zal lukken. Wij hopen dat u bereid bent om daar 
doorheen te prikken en ons het voordeel van de twijfel gunt. 
In dit nummer van de Dorpskrant vindt u ook het volledige programma tijdens het kermis-
weekend zodat u niets hoeft te missen. 
Tot slot: Wij wensen iedereen heel veel plezier toe op de kermis van 2016. 

Het kermiscomité. 
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Senioren Vereniging de Doorbraak Kreileroord – Biljartvereniging de Doorbraak   10 -6. 
 

Vrijdagavond 22 april 2016. 
Het hongerige gevoel om nu eindelijk eens te winnen van de 
“oudjes” was bij de biljarters van de Doorbraak opnieuw niet in 
voldoende mate aanwezig. Het is nu al de vijfde keer op rij dat 
de senioren vereniging met de eer ging strijken. Het werd geluk-
kig geen strafexercitie voor de “jonkies”, want het krachtsver-
schil bedroeg maar 4 punten. Een winstpartij extra van een van 
de biljarters van de Doorbraak had de eindstand dus op remise 
doen eindigen. Na de enthousiaste openingswoorden van voor-
zitter  Gerard van der Velde van de seniorenvereniging, waarin 
hij de biljarters van de Doorbraak opriep om lid te worden van zijn vereniging met het argument dat de meeste le-
den van de Doorbraak ook al een respectabele leeftijd hebben bereikt, wat natuurlijk door de Doorbraak geksche-
rend aan de kant werd geschoven met de woorden; “daar zijn wij nog niet aan toe”! , ging de wedstrijd van start. 
Door onafhankelijke loting van wedstrijdsecretaris Piet Raven, kwam als eerste partij Michel Hanff tegen Jannie 
Hanff uit de hoed rollen. Pikant: moeder tegen zoonlief. Michel begon misschien daarom ook wel ietwat verlegen 
aan de partij, maar in de zesde beurt kwam hij op stoom met een serie van zeven caramboles. Jannie liet zich door 
dat geweld niet van de wijs brengen en tot de 14de  beurt bleef zij redelijk in de buurt. In beurt 15 haalde Michel 
hard uit door een serie van 14 caramboles op tafel te leggen. Sommige biljarters van de Doorbraak zagen dit met 
genoegen aan en gingen vergenoegd alvast een luchtje scheppen in het rokershol met de gedachte dat het niet meer 
mis kon gaan met Michel en de eerste winstpartij een feit werd. Toen de verstokte rokers weer terug kwamen werd 
ze al gauw duidelijk dat het ongelooflijk mis was gegaan met Michel. Jannie was op drift geslagen na de zoveelste 
misser van Michel en sloeg onverbiddelijk toe en liet Michel en dus de Doorbraak met een behoorlijke kater zitten. 
De opmerking van Michel; “ nu kan ik dus de eerste tijd met een gerust gevoel bij haar langs komen om een bordje 
mee te eten” was ontwapenend, maar kon de bittere nasmaak van het onverwachtse verlies niet goed maken. Of 
Bert Hanff, de senior  van de biljartvereniging de Doorbraak, echtgenoot van Jannie en vader van Michel zich iets 
heeft aan getrokken van het tumultueuze slot van deze partij blijft gissen, maar stille waters hebben soms diepe 
gronden. Bert speelde tegen Evert Bron en begon goed. Na drie beurten had Bert al vijf caramboles achter zijn 
naam staan en Evert nog geen enkele. Maar in beurt 4 begon Evert op stoom te raken. En dan is het oppassen, want 
raakt Evert in de “flow” dan lukt ook werkelijk alles bij hem. Bert, genereus als altijd, gaf Evert de kans om terug 
te komen in de wedstrijd en toen Evert in de negende beurt een serie van vijf caramboles produceerde, was het ei-
genlijk gedaan met Bert. In 18 beurten had Evert Bert plat. Voorzitter Henk van Bodegom van de Doorbraak lootte 
tegen de beste speler van de senioren Piet Raven. Genoegzaam bekend moge zijn dat de talenten van Henk niet op 
het groene laken tot uitdrukking komen en Piet, hoewel hij de laatste jaren toch wat aan kracht heeft ingeboet, had 
een redelijke gemakkelijke wedstrijd tegen de voorzitter. Met al drie nullen op het scorebord leek de avond desa-
streus te verlopen voor de Doorbraak. Maar onverwachts zette Fran Schelfhout de Doorbraak weer op de kaart 
door Gerrit van der Heide in een spannende pot te verslaan. Het duurde even voor Fran vat op Gerrit kreeg, maar 
inde viertiende beurt had hij zijn achterstand nagenoeg weggewerkt en ging daarna fluitend naar de eindstreep. 
Deze winst bood even perspectief, maar het optreden van Ger Edens van de Doorbraak tegen Wietse Bijlstra liet 
deze hoop al snel verdampen. Wietse begon meteen voortvarend door 4 caramboles op tafel te leggen en Ger kon 
deze mentale tik niet meer weg poetsen. Met overtuiging speelde Wietse zijn partij uit en liet de Doorbraak weer 
op de blaren zitten. In de zesde partij moest Martin Rebel, in de volksmond Kriebel, het opnemen tegen Gerard van 
der Velde. Aan het eind van de partij stak Kriebel gelukkig in de gewenste vorm voor de Doorbraak. Na een dra-
matische start, na 9 beurten had hij nog maar 2 caramboles op papier en de voorzitter van de senioren 7, begon de 
machine warm te lopen en uiteindelijk toch met ruim gemak, liet hij Gerard achter zich door in 14 beurten zijn 20 
caramboles vol te maken. Gerard bleef haperen op 13. Met nog twee partijen te gaan was een remise nog steeds in 
zicht, maar dan moest er door de laatste twee spelers van de Doorbraak wel gewonnen worden. De partij van Jaap 
Plagmeier van de Doorbraak tegen Evert Bron was dus cruciaal. Jaap was er merkbaar niet bij met zijn gedachten. 
Na afloop kwam de aap uit de mouw. In alle vertrouwen vertelde Jaap dat hij misschien wel te zwaar getafeld had 
bij Gerda en daar had hij tijdens de partij nog wat last van ondervonden. Jaaa!!!, als dan een kwart van je team met 
eten, in welke vorm dan ook, bezig is, dan kan je het wel schudden! Het ontbrak dus inderdaad aan dat noodzake-
lijke hongerige gevoel zoals boven beschreven. Met het minst aantal gemaakte caramboles van deze avond, slechts 
10, ging Jaap vrij kansloos ten onder tegen Evert. Pascal Edens gaf de eindstand toch nog een vriendelijk aanzien 
voor de Doorbraak, door hoewel dat in de aanvang van de partij er niet naar uitzag net te winnen van Jannie. Een 
ongelooflijke eindspurt waarin hij in drie beurten 13 caramboles maakte gaf nog enige kleur aan de uiteindelijke 
nederlaag. Node werden gemist Co Cardol voor de senioren en Ruud van Eeken van de Doorbraak. Of deze twee 
nog iets aan de uitslag hadden veranderd blijft de vraag, maar zeker is wel dat Ruud bekend staat als het 
“puntenpakkertje” van de Doorbraak. 
Tot slot; dank aan Mien en Minke voor de uitstekende cartering! 

 

Henk van Bodegom. 
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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 
 

Kijk op de website van Hollands Kroon voor uitgebreidere informatie! 
 

 Uitreiking bijzondere gelegenheid (04-05-2016) 
 Groen licht voor Windpark Wieringermeer (04-05-2016) 
 Inwoners Hollands Kroon laten zien hoe makkelijk afval scheiden is 

met 100-100-100 (03-05-2016) 
 Gaat u ook voor zonne-energie?(03-05-2016) 
 College wil erfpachtgronden verkopen aan erfpachters (03-05-2016) 
 Onkruidbestrijding in Hollands Kroon met onkruidborstel, hete lucht 

en stoom (02-05-2016) 
 Vijf inwoners van Hollands Kroon onderscheiden met een lintje (26-04-

2016) 
 Koninklijke onderscheiding bij een Bijzondere Gelegenheid (26-04-

2016) 
 Ervaart u binnen onze gemeente fietsknelpunten? (22-04-2016) 

 
Kijk op de website van de gemeente voor verdere 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) 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 06 10-05-2016 
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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 
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Klaverjassen. 
Laatste drive seizoen 2015 – 2016 en einduitslag. 
Op zaterdagavond 23 april vond de laatste drive van dit 
seizoen plaats. Zoals de laatste tijd gewoonlijk waren er 
maar 4 enthousiaste koppels en Gonnie natuurlijk voor 
de bediening. Ondanks de geringe belangstelling mocht 
dat de pret niet drukken. Afgetekend winnaar werd het 
koppel Jannie en Foeke van Wanrooij met 5145 punten, 
een gemiddelde dus van ruim 1700 punten. Vooral hun 
tweede partij was ijzersterk tegen Marian Scholten en 
David Clerq, vooral door de roem. Zij speelden 440 punten aan roem bij el-
kaar in deze partij. Ondanks de zeperd tegen Jannie en Foeke werden Marian 
en David afgetekend helder tweede. Thea van der Ploeg en Henk van Bode-
gom werden door dit koppel van tafel gespeeld, maar ook Lenie en Co Cardol 
kwamen er niet aan te pas. Met 4917 punten werden Marian en David twee-
de. Het verschil tussen plaats 3 en 4 bedroeg maar 7 punten. Thea en Henk 
werden met 4254 punten derde en Co en Lenie dus vierde met 4247 punten. 
De uitslag van deze avond zag er als volgt uit: 1. Jannie en Foeke 5145 pun-
ten. 2. Marian en David 4917 3. Thea en Henk 4254 en Lenie en Co werden 
dus vierde met 4247 punten. 
De eindstand over 7 ronden ziet er dan als volgt uit met de opmerking dat al-
leen de 4 koppels hierboven in dit verslag genoemd terug komen in de eind-

stand. 
1. Thea en Henk 27782 punten 2. Jannie en Foeke 
27760 punten 3. Co en Lenie 26395 en 4. Marian 
en David 23501 punten. 
Het was dus een “close finish”tussen Jannie en 
Foeke en Thea en Henk, een verschil dus van 
slechts 22 punten. 
In september beginnen weer aan het volgende sei-
zoen, met hopelijk met wat meer belangstelling. 
 

Henk. 
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SV Kreileroord 
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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 


