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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. 

07-06-2016 
05-07-2016 
02-08-2016 
30-08-2016 
27-09-2016 
 

 
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.  

09-06-2016 
23-06-2016 
07-07-2016 
21-07-2016 
04-08-2016 

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. 
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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  
via facebook krijgt u de exacte datum en tijd 
Wilt u vlak voor het verschijnen een mailtje  
stuur dan een verzoekje aan ons 

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 
 Verhaaltje voor de jeugd      pagina   7 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  11 
 Afvalkalender 2de helft 2016     pagina 13 
 Kermis 2016        pagina   15 
 Wereldwinkel          pagina  17 
 Grasmaaier         pagina  20 

 
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. 
 
 

 

Het panna veldje 
wordt officieel  

geopend ! 
Feestelijke opening 
panna veld op 18 

juni om 13:00 uur  
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Koekjes bakken 

Dit is een verhaaltje dat gaat over Dirk! 
Wil je weten wie Dirk is? 
Dat zal ik je vertellen. Dirk is een klein blij en eigenwijs hondje. Als je niet weet wat ei-
genwijs is, vraag dat maar aan je mama, die weet dat wel. 
Dirk woont op de boerderij en gaat op bezoek bij Knor-knor het varken. “Dag Knor-
knor”, zegt Dirk. “Hoe gaat het met je? Ik heb je al een paar dagen niet gezien hoe kan 
dat nou?” “Ik was ziek”, zegt Knor-knor. “Pijn in mijn buik en van de dokter moest ik 
binnen blijven tot het over was. Nu mag ik weer naar buiten, zullen we gaan spelen?” 
Dirk heeft een plannetje en vraagt aan Knor-knor of hij meegaat naar zijn oma. We gaan 
aan oma vragen of we koekjes mogen bakken. 
Jaaaa, dat is leuk en ook erg lekker!Als oma nou maar thuis is. En ja hoor, oma is thuis. 
Dag oma, mogen wij koekjes bakken? 
Oma begint te lachten. Dan moeten jullie eerst naar de winkel om alles te kopen voor de 
koekjes. 
Oma maakt een briefje, portemonnee in een tas en zo gaan Dirk en Knor-knor bood-
schappen doen met een grote tas tussen hun in. 
Ze doen wel vaker boodschappen voor oma en de winkel-mevrouw ziet Dirk en Knor-
knor zingend binnen komen. Maar dan ………….. begint Dirk te huilen en Knor-knor 
kijkt heel zielig. De winkel-mevrouw gaat naar ze toe en vraagt: “Wat is er aan de hand, 
waarom zijn jullie zo verdrietig?” 
Snikkend, met grote tranen, vertelt Dirk: “We zijn oma’s portemonnee verloren. “En nu 
kunnen we geen koekjes bakken”, zegt Knor-knor. 
“Kom”, zegt de winkel-mevrouw. “We gaan buiten zoeken.” De portemonnee van oma is 
nergens te vinden. Ze zijn aan het zoeken ….. en ….. zoeken. De twee vriendjes worden 
steeds verdrietiger, als ze nog steeds niets hebben gevonden. Ze komen weer terug in de 
winkel, waar ze als troost een snoepje krijgen. “Nu gaan jullie weer terug naar oma om 
te vertellen wat er is gebeurd”, zegt de winkel-mevrouw tegen Dirk en Knor-knor.Terwijl 
ze net buiten lopen, horen ze de winkel-mevrouw roepen. Wat zegt ze nou? Ze kunnen 
het niet goed horen. Ze staat met haar handen in de lucht te zwaaien, dat ze terug moeten 
komen. De winkel-mevrouw komt lachend naar ze toe. En wat denk je? 
Oma had net gebeld. Ze was naar buiten gegaan om de kippen eten te geven. Opeens zag 
ze de portemonnee tussen de kippen liggen. 
Hoi hoi, Dirk en Knor-knor dansten van plezier, kunnen ze toch nog koekjes bakken…. 
Hoera!Toen ze ’s avonds in hun bedje lagen, droomde ze van de lekkere koekjes, die ze 
zelf hadden gemaakt. En wat nog leuker was, de koekjes opeten. 
De lekkerste koekjes van de heeeeeele wereld vond oma. Dag allemaal kusjes …… van 
Dirk  
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Prettige, gezonde, veilige en aangename  

vakantie. Tot september 
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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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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. 
Wat een geweldig kermisweekend hebben wij met elkaar beleefd! Dit was er één om niet gauw te vergeten. 
Al het werk en de voorbereidingen van het kermiscomité en met daarnaast de hulp van vele vrijwilligers 
zijn niet voor niets geweest, want de binding onder elkaar was vanouds. Ook onze allochtone inwoners de-
den volop mee aan het feestgedruis. Op zaterdagavond waren er Hongaren, Letten en Polen volop aan het 
swingen in de tent en liepen voorop in de polonaise! 
De versterking van het kermiscomité in februari pakte geweldig goed uit. Want door de inbreng van nieu-
we mensen kwamen er ook nieuwe ideeën op tafel. De zaterdagavond, de belangrijkste avond, kreeg door 
de inbreng van deze mensen een andere invulling en wat voor een invulling! Zij stelden voor om als veran-
dering een keer een andere zanger uit te nodigen. Een dj was bij de prijs inbegrepen. Een geweldige keuze 
bleek het te zijn. Zanger Jacco en dj Menno lieten het publiek volledig uit hun dak gaan en het was één 
grote hossende menigte in de tent. 
De vrijdagavond was redelijk druk bezet en zanger Ruben Morrero wist het publiek goed te bespelen. Op 
zaterdagmiddag werd er, een nieuwe invulling door het comité, gevolleybald door de volwassenen en voor-
al het team van de biggetjes, allemaal dames, was ludiek gekleed. Zij kregen daarvoor de originaliteits 
prijs. De nieuwe dikke buiken gingen er met de hoofdprijs vandoor, want zij wisten alle partijen te winnen. 
De uitslag van deze middag was: 1. De nieuwe dikke buiken. 2. De Muppets. 3. De biggetjes. 4. Team zon-
der Naam met 2 punten en als laatste eindigden de Buurchickies met 0 punten. Alle jeugdteams die meede-
den aan het levend voetbal kregen kaartjes voor de zweefmolen. Het team Ajaxcities werden eerste, de Re-
bellen tweede en de love girls derde. Op zondag werd toch in andere vorm de zeskamp gehouden. Na on-
derling overleg ’s morgens om negen uur werd besloten vanwege het dreigende slechte weer de speelattri-
buten af te bestellen. Om 12.00 uur ’s middags klaarde het weer toch op en werd door het comité besloten 
om alsnog een kleine zeskamp te organiseren. Het water naar de zee brengen ( gaten in emmers) en eieren-
vangen, met echte eieren in de haast opgehaald bij Deen, over een muur van twee meter hoogte bleken ma-
teloos populair. Doordat alle teams zich voortreffelijk hebben ingezet besloot de jury iedereen gelijk te la-
ten eindigen. 
Natuurlijk bedankt het kermiscomité alle sponsors, want zonder hun bijdrage was dit weekend niet moge-
lijk geweest. 
Stichting Kreiler2002rd, J. van Bodegom en Zn. BV, Boersma Drainagebedrijf, Perton’s Dienstverlening, 
DJ. Gigant, Patat for you, Beemsterboer BV, Sanders bouw en handelsonderneming, PVM logistiek, Xtra-
Ordinary Nails, Jomo Dakbedekkers, Blaauwiekel klussenbedrijf, VDM Groen, Eepol BV, Melvrin Bakker 
Boom- Haag en Plantverzorging, John van Assen Sierbestrating, Jaring Dam Dienstverlening, Bouwbedrijf 
Ruud Schröder, Bloemenatelier Avalanche, Melvin van der Zee Dienstverlening, Wegend Succes, Mooi 
Boetiek, Bakkerij Slijkerman, Primera Wieringerwerf, Formido/ Welkoop Wieringerwerf, Shoeplazakids, 
DA Drogist Wieringerwerf, Stumpel Wieringerwerf, Hair Fashion Shop, Kapsalon Jenny Slootdorp, 
Schoonheidsspecialiste Ingeborg Wieringerwerf, Jenny Smit pedicure, Massagepraktijk your body en 
mind, Corda Banket, Qjoezz kledingzaak, Ballonpost, Let’s party en Haarstudio Hipp. 
Tot slot: Het kermiscomité bedankt alle vrijwilligers die gevraagd en ongevraagd hun steentje hebben bij-
gedragen om dit weekend als één van de gedenkwaardigste in de annalen bij te schrijven! 
Op straffe dat ik iemand vergeet, maar uiteraard niet met opzet, en in willekeurige volgorde willen wij de 
volgende vrijwilligers bedanken: Suus ( loterij), Gitta ( soep), Irma ( bar zaterdagavond), Greta (Wc’s) , 
Annet, ( even achter de bar op zondag) , Loes en Herman ( EHBO), Martin Rebel ( allerlei hand en span-
diensten en tent) , Ramon van Tuyl ( tent en allerlei klusjes etc), Marco de Ridder ( o.a. het listig binnen 
loodsen van Polen en muziek), Thijs, Wim en Gerard (voor assistentie tijdens de spelletjes). Allemaal har-
telijk bedankt. 
Het kermiscomité: Lydia, Colinda, Gon, Fem, Maaike, Francis, Deborah, Iris, Enny, John, Dennis, Marco, 
Melvin, Patrick, Geert en Jaring. 
 

Henk van Bodegom. 
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KREILEROORD IN DE BLOEMEN. 
 

In de komende week zal  in de korenstraat een aantal bloembakken 
worden opgehangen aan de lantaarnpalen bij de zuidelijke ingang van 
het dorp. Door een gemeenschappelijk actie van  gem. H.K en een aan-
tal vrijwilligers zullen we proberen de omgeving wat op te fleuren. Door 
een gift van de stichting Kreiler2006rd is dit mogelijk geworden en  
natuurlijk is het mooi dat dit idee zo goed wordt ondersteund.  
 
Er is een zomer uitvoering en tegen de winter zal alles worden vervan-
gen zodat we het jaar rond kunnen genieten. Als de bakken zijn ge-
plaatst hopen we van harte dat ze met rust gelaten worden en dat we 
hier veel genoegen aan mogen beleven. 
Een vrijwilliger. 
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Het Creilerwoud 
De Wereldwinkel is verbouwd en verplaats!.  

 
Openingstijden: Maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag  08:30 - 14:30 
                             Woensdag        08:30 - 12:15 
        tijdens schoolvakanties is de Wereldwinkel gesloten! 
        

Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  Dromenvangers,  
Spaar olifanten en geluk poppetjes 

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

 
Kijk op de website van de gemeente voor verdere informatie! 

 
 

 

Garnalenvissen juni 
 
 
 
 
DEN OEVER 
woensdag 1 jun 2016 - woensdag 29 jun 2016 

Garnalen vissen en varen langs lepelaars en zeehonden vanuit de haven Den Oever 
met de WR117. Aankomst met koffie aan boord. Rondvaart door de visserijhaven van 
Den Oever en de spuisluizen in de Afsluitdijk. Als we buiten de haven komen wordt 
het net uitgezet en laten we de gasten de vangst bekijken in bakken water, zodat alles 
in leven blijft. Tijdens de terugvaart wordt een deel van de grote garnalen aan boord 
gekookt. Er kunnen garnalen worden gepeld en geproefd. Ons dek is gedeeltelijk 
overdekt, dus ook met slecht weer kan deze tocht doorgaan. 
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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 20  

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 07 31-05-2016 
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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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SV Kreileroord 
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VOORJAARS OPRUIMING !! 

KOMENDE zaterdagen grote opruimings 

uitverkoop van de potterie 

Kom smiddags lekker rondsnuffelen en kijken voor 

De spectaculaire prijzen en aanbiedingen. 

Ik zie u dan. Groetjes Louisa 
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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 


