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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. 

27-09-2016 
25-10-2016 
22-11-2016 
20-12-2016 

 
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.  

22-09-2016  
06-10-2016 
 
15-09-2016 
29-09-2016 

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,  
 

Dit jaar is het 40ste jaar dat de Dorpskrant uitkomt. Hiervoor was het de 
bedoeling dat deze uitgave een speciale uitgave zou zijn met ingezonden stukjes 
over Kreileroord door de jaren heen, al dan niet uit de oude dorpskranten. 
 
Helaas is er maar 1 reactie binnengekomen. De foto’s en het boek welke hiervoor 
ingezonden zijn worden in volgende uitgave behandeld.  Hierna gaan deze retour 
naar de inzendster.  
 
Mocht u toch ook nog wat willen inzenden gedurende de rest van het jaar worden 
er kleine stukjes herhaald uit oude uitgave.  
 
Mocht er toch nog genoeg binnenkomen voor een speciale uitgave dan hoort u 
uiteraard hier meer over. 
 
Verder is er in de vakantie genoeg gebeurt. Het  Panna veldje is geopend, er is een 
Lady’s Day geweest. De ingezonden stukjes hierover vindt u in deze uitgave.  
 
Ook is er de Timmertuin geweest en naar ik hoor een groot succes. Helaas niets 
ontvangen maar ik denk dat er wel wat op FB te vinden is. 
 

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    
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 11 oktober 2016 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 2 oktober 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. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022  

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546   

Communicare necesse est  
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Uit het verleden 
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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de redactie          pagina   3 
 Uit het verleden          pagina   5 
 Klaverjassen          pagina   7 
 Kern beheer Hollands Kroon       pagina   8 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  17 
 Wereldwinkel            pagina  18 
 Grasmaaier           pagina  22 

 
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. 
 
 
 

De avondschool Nederlandse les is weer begonnen. 
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Klaverjassen. 
Op zaterdag 24 september 
willen wij de eerste 
klaverjasdrive van dit seizoen 
spelen. En hopelijk niet de 
laatste! 
Een deel van de vaste kern 
klaverjassers heeft aangegeven er 

mee te willen stoppen als de opkomst niet beter wordt dan de 
afgelopen maanden in het vorige seizoen. Toen konden wij op de 
zaterdagavonden niet meer dan 8 enthousiaste klaverjassers 
verwelkomen. Dat is gewoon tekort om de tent draaiend te houden 
en het leuk te houden voor de klaverjassers, 
want voortdurend met dezelfde gezichten aan 
tafel is het begrijpelijk ook niet helemaal. 
Toch was gezelligheid wel troef onder deze 
acht mensen. 
De opkomst op zaterdag 24 september 
bepaalt dus of wij doorgaan met klaverjassen 

of spijtig genoeg het 
klaverjassen, dat 1 x per 
maand op een zaterdagavond wordt gehouden, 
vaarwel moeten zeggen. 
Besloten hebben wij om te proberen met losse 
maat te spelen, waardoor misschien de drempel 
wordt verlaagd om te komen spelen, want men 
hoeft dan niet op zoek naar een vaste partner. 
Wij hopen echt dat de opkomst beter zal zijn, want 

het zou toch zonde zijn als wij weer een stukje leefbaarheid en 
natuurlijk gezelligheid moeten inleveren. 
Tot ziens op zaterdag 24 september in de Doorbraak, aanvang 20.00 
uur. 

Henk van Bodegom. 
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Buro Motero uit Julianadorp start met  
de Klasse(n)! training 

op basisschool ’t Creiler Woud in Kreileroord. 
 

 
Buro Motero wordt geleid door Monique Coers in samenwerking met 
Anja Roza. 
Zij verzorgen regelmatig trainingen op basisscholen.  
 
Tijdens de trainingen staat op een positieve manier voor jezelf 
opkomen, samenwerken en rekening houden met anderen centraal. 
Tijdens de trainingen wordt door middel van spel en gesprek gewerkt 
aan op een goede manier voor jezelf en anderen zorgen. 
 
De leerkrachten en ouders zijn belangrijk om dit proces goed te 
begeleiden. Daarom werkt Buro Motero samen met hen. Tijdens de 
kinderbijeenkomsten zijn de leerkrachten en een aantal ouders 
aanwezig om de opdrachten en het gesprek te begeleiden. Zij krijgen 
hiervoor korte instructie. 
 
13 april 2016 is Buro Motero gestart met een training voor docenten 
en vanaf begin van het nieuwe schooljaar starten Monique en Anja 
met de kinderen en de ouders. De training is gericht om kinderen 
positief in het leven te zetten. Daarbij leren ze op een passende manier 
opkomen voor zichzelf en omkijken naar de ander. Aan ouders 
leerkrachten en kinderen worden handvatten gegeven om de gestelde 
doelen te behalen.  
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HVC heeft het schema van ophalen van huisvuil, papier en 
GFT afval verandert.  

 
De grootste verandering is dat  het GFT afval NIET te 

gelijk wordt opgehaald met het rest afval. 
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Opening Panna veldje 
Kreileroord 18-06-2016 
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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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Biljarten. 
 
De biljarters van de Doorbraak zijn op vrijdagavond 2 september begonnen aan het 
nieuwe seizoen. Jammer genoeg heeft onze secretaris Ruud van Eeken te kennen 
gegeven niet meer in competitieverband mee te kunnen spelen vanwege zijn werk. 
Ruud: de deur staat altijd open voor je als je een keer wilt komen langs waaien. In 
ieder geval bedankt voor jouw inzet als wedstrijdsecretaris, want dat “zeer zware 
bestuurs werk” was je op het lijf geschreven. Ook jouw gezellige inbreng aan de 
stamtafel zullen we missen. De gevleugelde uitspraak aan het biljart bij het maken 
van een zeer moeilijke carambole met; “ dat is een simpel basisstootje, heren 
biljarters!” en dan vervolgens achteloos en met een glimlach op het gezicht verder te 
spelen is blijven hangen aan de stamtafel. Succes met jouw werk! 
 
Na twee avonden spelen is er nog geen zinnig woord te zeggen wie in beeld is of 
komt voor de ultieme beloning aan het eind van het seizoen: de leverworst. 
 
In ieder geval is plezier en humor over alledaagse dingen aan de stamtafel de 
drijvende kracht om elke vrijdagavond, na zowel verlies als winst van een partij, in 
de Doorbraak te verschijnen. 
 
Als je zin hebt om ook eens mee te biljarten; schroom niet, want eerlijk gezegd zijn 
wij geen van allen een Ceulemans. Wij biljarten steevast elke vrijdagavond om 20.00 
uur in de Doorbraak.  

Je bent van harte welkom. 
 

Henk van Bodegom. 
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S.V.D.K-Nieuws 
 
Deze  vereniging is 
voortgekomen uit de 
ANBO. 
Omdat de ANBO alle 
financiën van  ANBO 
Kreileroord en vele andere afdelingen opeiste, zette dit bij de afdelingen zoveel kwaad 
bloed, dat er vele afdelingen hun lidmaatschap opzegden; dus de leden zegde hun 
lidmaatschap op. Deze senior leden hebben een nieuwe 50+ senioren vereniging 
opgericht en zijn nu een zelfstandige vereniging, genaamd S.V.D.K de vereniging  stelt 
zich ten doel om de belangen van de leden zoveel als in hun vermogen ligt te behartigen. 
Daarnaast probeert de vereniging de mensen achter de geraniums vandaan te krijgen door 
activiteiten organiseren. 
b.v. elke 14 dagen: 
 op maandagavond van 19:30 tot 22:30 uur competitie klaverjassen 
Dinsdag middag: van    13:00 tot 17:00 uur competitie biljarten 
woensdagavond van      20:00 tot 22:30 uur competitie dames biljard 
Donderdag middag : de ene middag is er competitie koersballen met de bal fanaten, en de 
anders week koersballen deze middag is uitermate geschikt om koersbak te leren spelen. 
Daarnaast hebben we nog een samenwerking verband met de andere senioren 
verenigingen in Wieringerwerf en Slootdorp en Middenmeer . 
Hiermee hebben we een competitie opgezet voor klaverjassen, biljarten, en koersballen. 
Een keer per maand is er deze  disciplines een treffen, de een keer  thuis, de andere keer 
uit. 
Vind U het de moeite waard om U aan te sluiten bij onze vereniging, kan dat vanaf 50+. 
De contributie is € 30.00 per jaar. Kom gerust naar het MFC de Doorbraak daar hebben 
we een leuke accommodatie. De koffie staat altijd klaar . tot ziens 
 

Beste mensen van de SVDK, de vakanties zitten er bijna weer op en wij beginnen aan de 
tweede helft van het seizoen. Op donderdagmiddag 8 september zijn wij begonnen met de 
openingsmiddag om 13:30 uur. Er waren leuke spelletjes te doen. Bingo en vlotbruggen. 
Vervolgens is er op maandag 12 september vanaf 19:30 uur competitie klaverjassen .Op 
dinsdag 13/9 beginnen we weer met de Biljartcompetitie 
aanvang:13:00 uur. We spelen met een set nieuwe ballen . Geschonken door Wan van 
chinees wok paleis Lotus uit Wieringerwerf. 
Donderdag 15/9 beginnen we weer met de Biljard competitie 
vanaf 13:30 uur de koersbal competitie weer van start. 
en op vrijdag 23 september ’16 is de eerste dorpen competitie wat betreft het koersballen. 
Middenmeer-Kreileroord 
Slootdorp-Wieringerwerf 
Wij als bestuur hopen dat er weer een gezellige opkomst is en weer nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 
 

Tot ziens Gerard van der Velde 
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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/ 

Maak je sterk tegen MS 
Collectanten gezocht! 

Van 21 t/m 26 november organiseert het Na onaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar 

gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen 

met Mul ple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS 

veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.   

De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Na onaal MS Fonds. We ontvangen 

geen subsidies en zijn volkomen a ankelijk van dona es en gi en. Door de collecte kunnen we ons werk 

blijven doen en investeren in innova eve onderzoeken om MS te genezen.  

Wil jij je ook sterk maken tegen MS? 

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en 

coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je jd. Hou je van regelen en organiseren en heb 

je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. 

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informa e en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk 
tegen MS! 
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Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  

Kijk op de website van Hollands Kroon voor uitgebreidere informatie! 
  

Extra raadsvergadering op 13 september over omgevingsvisie 12-09-2016 
Op 13 september om 19.00 uur start een ingelaste raadsvergadering met als enige 
agendapunt ‘consultatie omgevingsvisie’. De agenda en stukken voor deze vergadering 
vindt u in de vergaderkalender. 
 
Maak kennis met de kernbeheerders van Hollands Kroon 12-09-2016 
Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die u als 
inwoner zelf mag inrichten. Hoe u dat het beste kunt doen? Daar kunnen wij, de 
kernbeheerders van de gemeente, u mee helpen. Als u wilt weten wat wij voor u, of uw 
buurt, kunnen betekenen dan bent u van harte welkom op onze kennismakingsavonden. De 
avonden worden in verschillende kernen georganiseerd. 
 
Binnenkort starten we weer met berm- en slootonderhoud 09-09-2016 
In september beginnen onze aannemers Zuidema, Vermaire en KZ weer met het onderhoud 
van onze wegbermen en sloten in onze gemeente. De komende weken maaien zij ongeveer 
600 kilometer aan wegberm en onderhouden 400 kilometer aan sloten. De werkzaamheden 
vinden zowel in het buitengebied, als binnen de bebouwde kom plaats. 
 
Wilt u leren om beter uit te komen met uw budget? 05-09-2016 
Wilt u slimmer met uw geld omgaan en meer geld overhouden? Beter budgetteren, weten 
waar u recht op heeft of beginnende schulden aanpakken? Kom dan naar de gratis cursus 
waar u tips and tricks krijgt van het wijkteam over uw budget. 
De cursus start op dinsdag 4 oktober en wordt in totaal 5 keer gegeven op dinsdagavonden 
van 19.00 tot 21.30 uur op Brinkweg 17 te Wieringerwerf (voormalige pand Rabobank). 
Aanmelden kan via: aanmelden@wijkteam-hollandskroon.nl of via 0224 -210 300 (Sociaal 
Telefoon Team). 
 
Iepziekte velt honderden bomen in Hollands Kroon 05-09-2016 
Tijdens de jaarlijkse controle is geconstateerd dat er ongeveer duizend gemeentelijke iepen 
de iepziekte hebben. De aannemer firma Kieftenbrug uit Friesland is inmiddels gestart met 
het verwijderen van deze zieke iepen. Naar verwachting zijn alle gemeentelijke iepen 
medio oktober verwijderd. Op sommige locaties worden nieuwe bomen geplant. Het is nog 
onbekend waar en wanneer dat plaats gaat vinden. 
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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 08 13-09-2016 
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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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over hebben dat wij tot nu toe nog geen geschikte trainer voor 
de jeugd hebben. Wil je ons uit de brand helpen neem dan 
contact op met Citty over het hoe en wat. Ook gaven Fran en 
Thijs aan dat zij graag zagen dat ook de senioren weer op 
donderdagavond 2 september komen te trainen om toch iets 
voorbereid te zijn op het komende seizoen.  Voor komende week 
staat er ook een overleg gepland Beste voetbalvrienden, 
 
Nog even en dan gaat voor onze club de bal weer rollen in het 
seizoen 2016- 2017. Hopelijk wordt dit een seizoen van veel 
( sport) plezier. Hoewel wij maar met twee elftallen uitkomen dit 
seizoen, één seniorenteam en één jeugdteam, is de inzet van het 
bestuur om een ieder een leuk seizoen te bezorgen niet minder 
groot geworden dan in vorige jaren. Integendeel ;  wij gaan 
ervoor knokken om niemand uit de boot te laten vallen en wij 
willen ervoor zorgen dat wij in mei volgend jaar kunnen 
terugkijken op een geslaagd jaar. Om de daad maar meteen bij 
het woord te voegen; het bestuur is van zins om na de eerste 
thuiswedstrijd van ons seniorenteam, waarschijnlijk op zondag 
18 september, een openings barbecue aan te bieden voor 
alle ( oud) – leden, vrijwilligers en sponsoren. Via onze 
website houden wij u daarvan op de hoogte. 
 
Het bestuur is afgelopen week bij elkaar geweest voor de eerste 
vergadering. Financieel staat de club er goed voor en dat geeft 
een plezierig gevoel. Waar wij wel onze zorgen met de 
barvrijwilligers en op zaterdag 3 september worden de doelpalen 
geplaatst en worden onder de bezielende leiding van Geert de 
lijnen weer getrokken. 
U bent nu weer wat bijgepraat en ik zou zeggen; graag tot ziens 
in de Doorbraak. 
 

Henk van Bodegom. 
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SV Kreileroord 

Café Maaier organiseert muziekmarathon. 
 
Op zaterdag 24 september wordt de muziekmarathon van 
Wieringerwerf gehouden. Van twee uur ’s middags tot twee ’s nachts is 
er levende muziek. Op twee podia wordt er opgetreden door bandjes, 
koren, duo’s en solisten variërend van beginners tot ver gevorderden. 
Allerlei muziekstijlen, zoals onder andere rock, blues en Nederbeat 
zullen de revue passeren. 
 
Uitbater Ron Betjes en zijn vrouw Caroline Wagemaker hebben ditmaal 
voetbalvereniging Kreileroord tot het goede doel uitgeroepen! Daarvoor 
natuurlijk onze hartelijke dank!  
 
De entree, slechts € 5,00 voor deze muziekmarathon, worden door 
Caroline en Ron geschonken aan onze kleine vereniging. Met je komst 
op deze marathon ondersteun je op een leuke manier onze club. Dus tot 
ziens op 24 september in de Maaier. 

Henk van Bodegom. 
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Start seizoen jeugd 
 
En toen was de zomerstop zomaar weer over.  
Wanneer de eerste dorpskrant uit komt zullen de eerste trainingen al-
weer van start zijn. We hebben Roon Staal ( bekend van de wieringer-
land teams ) bereid bevonden om op dinsdag enkele trainingen te ge-
ven aan ons O11 team. Daar zijn we erg blij mee. Voorlopig zal Citty de 
training van de donderdag blijven doen. We zijn nog wel op zoek naar 
een enthousiaste trainer , dus lijkt het u leuk om 1 ( en vanaf de win-
terstop 2 ) keer in de week een uurtje met de jeugd op het veld te 
staan, meld u dan aan via cittyvisser@gmail.com of kom even langs op 
Gijs van Gaalenstraat 25.  
 
 
Ook de kabouters zijn alweer van start. We hebben nu een groepje van 
4 kinderen, dus daar mag wel wat bij. We trainen 1 keer in de week een 
half uurtje van 18:00 tot 18:30. Tijdens de training leren de kinderen 
spelenderwijs wat voetbal nou eigenlijk is. We tikken wat met de bal, 
en oefenen vast wat met de regels. Kaboutervoetbal is vanaf 4 jaar. 
Aanmelden kan op bovenstaande adressen, of kom eens langs om te 
kijken. 
 
 
Info over onze vereniging is op de volgende plekken te vinden: 
Dorpskrant Kreileroord 
www.svkreileroord.nl 
 
fb pagina SV Kreileroord jeugd 
voetbal.nl 
 
 
Ook worden er per team/leeftijdsindeling app-groepjes gemaakt. Aan-
melden wederom bij bovenstaand adres. 
 

We kijken uit naar een zeer sportief seizoen. 
Jeugdafdeling SV Kreileroord 
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U kunt bij mij terecht voor: 
 
* Mooi boeket 
* Bruids- en Rouwwerk 
* Vazen en/of schalen 
* Woon- en cadeau artikelen 
 
Ik maak graag iets moois voor u passend in elk budget, 
wens of stijl. 
 
Daarnaast kom ik wekelijks bij u langs op 
zaterdagochtend tussen 10.00 uur en 13.00 uur met een 
ventkar in Kreileroord. 
 
Graag tot ziens bij Avalanche. 
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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 


