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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. 

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.  

20-10-2016 
03-11-2016 
 
13-10-2016 
27-10-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 10-10-2016 

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,  
 

We zijn bezig onze website aan te passen. De eerste pagina’s zijn al omgezet en 
aangepast. Kijk hier eens voor meer informatie over de Dorpsraad Kreileroord. 
Ook wordt er regelmatig een overzicht gegeven van activiteiten welke gedaan 
worden of welke er geweest zijn. 
WWW. DORPSRAADKREILEROORD.NL 
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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 30 oktober 2016 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 30 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 
 Verhuis bericht/wintertijd       pagina   7 
 Taal lessen op tv Noord Holland      pagina   9 
 Nieuws van ‘t Creilerwoud       pagina   10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  17 
 Nieuws van de gemeente Hollands Kroon    pagina  20 
 Buurtbus tijdens de herfst vakantie     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. 

 

 
 

U
it het verleden 
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Ik heb hier 34 jaar met veel plezier gewoond. 
En heb ik de keuze gemaakt , om mijn huis te verkopen en naar Wieringerwerf te 
verhuizen. Alle inwoners bedankt voor de mooie jaren. 
 
En alle mensen die mij geholpen hebben met verhuizen, zonder jullie het ik het 
niet kunnen doen, Ontze end bedankt.  
Ik kom nog regelma g in het dorp, en blij nog lid van de senioren vereniging de 
Doorbraak,  

Hartelijke groeten Els Schoonhoven-Verwijs. 

Wintertijd 2016 en Zomertijd 2017. 
Klok uur vooruit of klok achteruit zetten? 

 
In het najaar wordt de klok een uur terug gezet (Wintertijd 2016). 

In het Voorjaar de klok Vooruit zetten (Zomertijd 2017).  

In de nacht van zaterdag 29 oktober 2016  op zondag 30 
oktober 2016  Klok één uur achteruit om 03:00 naar 02:00 
uur  (Een uur extra = dus één uur extra slapen! ) 

 

 

In de nacht van zaterdag 25 maart 2017  op zondag 26 maart 
2017  Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur (Een uur 
minder = dus één uur minder slapen!)  
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Waarom je je telefoon niet 's nachts moet opladen! 

Wanneer laad jij je telefoon op?  
Grote kans dat je dit ’s nachts doet. Maar is dat wel zo verstandig? Nee, schrijft 
The New York Times . Tenzij je binnen twee jaar toch weer een nieuwe telefoon 
gaat kopen. 

Je telefoon de hele nacht aan de lader is namelijk slecht voor je batterij. Wanneer 
je de batterij voor langere tijd aan de lader laat zitten, gaat de levensduur van je 
batterij achteruit omdat het lithium in de batterij de hele tijd actief is. Als de 
stekker eruit is, wordt het lithium minder ‘rondgepompt’ in de batterij waardoor 
de batterij langer meegaat. 

Het beste is volgens wetenschappers om je telefoon op te laden en zodra die is 
opgeladen meteen weer van de lader af te halen. Of om een lichtere lader te 
gebruiken waarmee je je telefoon langzamer oplaadt. Bijvoorbeeld een iPhone 
lader gebruiken voor je iPad pro. Ook moet je er, zeker met dit weer, voor zorgen 
dat je telefoon niet oververhit raakt want dat is helemaal funest voor je batterij. 
Temperaturen boven de 35 graden kunnen fataal zijn voor je telefoon. 
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KREILEROORD  

Met bijna twintig procent van de inwoners van buitenlandse afkomst werd het communiceren 
in Kreileroord af en toe wel heel erg lastig. Bijna 100 van de 500 inwoners spraken geen Ne-
derlands, tot de dorpsraad zich er tegen aan ging bemoeien. 

"We hebben veel mensen uit de landen Polen, Letland en dat liep een beetje 
stroef", vertelt Enny de Kruit van Dorpsraad Kreileroord. "De kinderen die op 
school kwamen en slecht praten, de communicatie met je buren die heel 
stroef liep omdat je elkaar niet begreep, vooral die dingen kwamen erg te 
voorschijn." 

De Dorpsraad ging daarom langs bij meester Niek van basisschool Het Creiler-
woud om te kijken of er geen taallessen geregeld konden worden. Met hulp van het ROC in 
de regio en geld van de gemeente konden vorig jaar de eerste leerlingen aan de slag. 

Na dit proefjaar loopt het inmiddels storm, vertelt de directeur van de school, Erica Benard. 
"Vorig jaar zijn we begonnen met een half jaar en dat is zo goed bevallen dat het meteen 
werd verlengd met een halfjaar. Toen was het deze zomer nog even de vraag of alles rond 
zou komen met de subsidie. Maar nu gaat het weer volle kracht vooruit!" 

Ook de cursisten zijn enthousiast. De 28-jarige Camille komt uit Wieringerwerf, hij woont 
daar met zijn vrouw en zoontje. "Ik vind de lessen heel goed. Ik woon hier nu tien jaar en 
hoop hier te kunnen blijven." Bozjana, Monica en Katarzyna beamen dat: "Het is belangrijk 
om Nederlands te leren, om te kunnen communiceren met de mensen." 

Volgens Enny de Kruit van de Dorpsraad merk je het verschil nu al in het dorp: "Ze begroe-
ten je nu op straat en zeggen "goeiendag", dat is echt een hele vooruitgang." 



 

Pagina 10  



 

Pagina 11  

Lampionnen maken 
De tijd van Sint 
Maarten komt er ook 
al weer snel aan en 
gaan wij lampionnen 
knutselen. Voor deze 
middagen ( maandag 
26 oktober en 
maandag 31 oktober 
van 12:30 – 14.30) 
zijn wij opzoek naar 

ouders die ons een handje willen helpen. Wilt u ons team komen versterken, laat dit dan 
weten bij de leerkracht. Alle hulp is welkom. 
 
 
Schoolfruit 

Wij hebben ons weer opgegeven voor deelname aan schoolfruit. 
En... hoera, ook dit jaar is onze school weer uitgeloot en krijgen wij 
vanaf de week van 7 november weer schoolfruit en groente. 
Vanaf de week van 7 november krijgen wij voor ongeveer een half 
jaar, voor 3x in de week vers fruit en groente geleverd. Uit 
voorgaande ervaringen gaat het om de woensdag, donderdag en 
vrijdag. Op deze dagen hoeft uw kind in principe geen 
tussendoortje (10.00 uur pauze) mee te nemen. Drinken nemen de 
kinderen gewoon zelf mee en ook voor de lunch nemen de kinderen 
zelf eten en drinken mee. 
Omdat wij het gezonde eten bij kinderen willen stimuleren is ons 

doel ook dat alle kinderen op zijn minst proeven van wat wij geleverd krijgen aan groente en 
fruit. Mocht uw kind een bepaalde groente of fruit echt niet lekker vinden of ergens een 
allergische reactie van krijgen, geef dit door aan de leerkrachten van de unit. (denk aan: 
komkommer, tomaat, paprika, appels, bananen, peren, druiven, sinaasappels, mandarijnen, 
meloenen, pruimen ed.) 
 
 
Gymkleding 
We hebben de vijfde schoolweek achter de rug. Helaas komt het in beide units nog steeds 

voor dat er kinderen geen gymkleding en-of schoenen bij zich hebben 
op dinsdag en donderdag. Wegens de hygiëne van het kind verwachten 
wij dat zij in gymkleren deelnemen aan de gymlessen. Hoe jong uw 
kind ook is, tijdens deze lessen wordt er hard gewerkt en dus gezweet. 
U kunt zich voorstellen dat het niet fijn is om de hele dag in bezwete 
kleren rond te moeten lopen. Wij vragen hiervoor uw begrip en 
medewerking.   
 
Basisschool Het Creiler Woud 

Bollenstraat 66 
1773AK Kreileroord 
Tel: 0227-663536 
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Nieuws van het biljartfront. 
 
Het moet gezegd worden; de 
spelers met het lagere 
gemiddelde hebben het in de 
maand september niet slecht 
gedaan. Fran Schelfhout won 6 
partijen en vooral van de hoger 
geplaatste spelers. Met ogenschijnlijk gemak zette hij bijvoorbeeld Michel Hanff in 
precies 14 beurten opzij. Met een gemiddelde van 1, terwijl hij 0,7 gemiddeld moet 
spelen, liet hij Michel niet verder komen dan 36 caramboles. Michel bleef steken op 
net meer dan de helft van zijn benodigde 71 caramboles. Ook Pascal Edens gaat als 
de brandweer. Van de negen partijen won hij er vijf. Vader Ger lag in deze maand 
al verschillende keren het loodje tegen zoonlief en Nel zal de komende tijd nog wat 
praatwerk moeten verrichten om Ger in deze familiestrijd de juiste richting op te 
duwen. Overigens doet Ger het voor de rest niet slecht, want met 4 gewonnen 
partijen en een remise nestelt hij zich boven in de top. Onze senior Bert Hanff doet 
ook goed mee. Hij moet wel, want Jannie zorgt ervoor dat hij net goed euro’s mee 
krijgt om zijn verlies partijen te kunnen betalen. Hij heeft net zoveel winstpartijen 
als Ger en is dus beter gestart als vorig seizoen. Martin Rebel, in de volksmond 
Kriebel, volgt Bert op de voet. Tegen Pascal en Henk van Bodegom haalde hij 
ongenadig uit. Tegen beiden had hij slechts 10 beurten nodig om zijn 19 
caramboles bij elkaar te spelen. Met 4 gewonnen partijen en nog in te halen 
partijen ziet het er goed voor hem uit. Michel Hanff speelt de ene avond de sterren 
van de hemel en op de volgende avond wil het totaal niet met hem lukken. Kortom; 
hij speelt tot nu toe wisselvallig en heeft dus nog maar drie gewonnen partijen 
achter zijn naam staan. Maar het is een bijtertje en zal zich binnenkort wel van zijn 
beste kant laten zien. Jaap Plagmeier is totaal van de rel. Wat er aan de hand is 
met Jaap is slechts gissen, maar op het groene laken wist hij nog in geen enkele 
partij zijn 27 caramboles bij elkaar te spelen. Tegen Henk kwam hij er net 1 tekort. 
Aan de stamtafel wordt verondersteld dat Jaap te zwaar tafelt bij Gerda op 
vrijdagavond en dat hier misschien wel de oorzaak ligt van zijn matige prestaties. 
Henk van Bodegom doet wat van hem verwacht mag worden. Hij verliest de 
meeste partijen, maar af en toe schiet hij uit zijn slof. Met drie gewonnen partijen 
doet hij het nog niet zo slecht en handhaaft hij zich op het niveau van vorig 
seizoen.  
Nu Ruud van Eeken door werk niet meer kan deelnemen aan de competitie is er 
plaats voor andere biljarter(s). Als je zin hebt om mee te spelen kom dan een keer 
langs waaien op vrijdagavond en schroom niet, want wij zijn geen spelers van 
wereldniveau. En bovendien is het altijd ongewoon gezellig aan de stamtafel, waar 
alle problemen op lokaal en wereldniveau in enkele minuten worden opgelost en 
wie wil dat niet! 
 

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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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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  Sinterklaasfeest 2016 

                        
Sinterklaas en zijn pieten komen ook dit jaar weer naar Kreileroord. 
Sinterklaas wilt voor ieder kind die bij de intocht aanwezig is  een cadeautje 
meebrengen daarom moeten de kinderen  zich VOOR 25 okt. opgeven d.m.v. 
het onderstaande strookje 
Kosten zullen hiervoor voor iedereen € 2,50 zijn . 
Het geld met opgavestrookje graag inleveren in een envelop op 1 van 
onderstaande adressen . 
Opgave kan niet via facebook of via de mail. 
Voor wie zich niet opgeeft is er geen cadeautje en dat zou jammer zijn. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inleveren VOOR 25okt samen met € 2,50 pp. 
Naam kind(eren) en leeftijd: 
Adres: 
Inleveradressen: Netty       Korenstraat 15 
                              Ebrina    Bollenstraat 14 
                              Klaziena Landbouwstraat 19                                    JeeCee 



 

Pagina 16  

 
 
 
 
 
 

 
Laatste 

klaverjas drive ?? 
 
 

Op zaterdagavond 24 september 2016 hebben wij zoals het er nu 
naar uitziet de laatste drive gespeeld van en voor de club. Er kwa-
men zoals gewoonlijk de laatste tijd 8 dezelfde enthousiaste klaver-
jassers opdraven. Dat is gewoon tekort om de boel draaiend te 
houden. Op deze avond hebben wij moeten besluiten om een 
streep onder het kaarten te zetten. Misschien zullen wij toch nog 
proberen om eventueel een Kerstdrive of Paasdrive te organiseren, 
maar daar houden wij u van op de hoogte. Van mijn kant bedank ik 
de meest trouwe kaarters Lenie en Co, Jannie en Foeke, Marian en 
David en mijn maatje Thea voor de altijd gezellige sfeer die wij met 
elkaar hadden. En natuurlijk Gonnie, die altijd voor ons klaar stond. 
Deze laatste drive werd duidelijk door Thea en Henk gewonnen. 
Met grote overmacht zelfs. Met 5859 punten, bijna gemiddeld 2000 
punten per potje werden zij winnaar van deze avond. Marian en Da-
vid werden met ruim 1200 punten verschil tweede. Zij behaalden 
4630 punten. Met 3723 punten werden Jannie en Foeke derde en 
Lenie en Co hadden echt hun avond niet, want Lenie zat zichtbaar 
niet goed in haar velletje. Met 3470 punten werden zij laatste. 
Tot slot bedank ik alle klaverjassers die de laatste jaren bij ons een 
kaartje hebben gelegd en ervoor gezorgd hebben dat wij met elkaar 
hele gezellige zaterdagavonden hebben gekend. Wie weet komt dat 
ooit weer terug! 
 
 
Henk van Bodegom. 
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S.V.D.K-Nieuws 
 
Regio koersballen. 
Op vrijdag 23 september 
j.l. waren wij te gast bij De 
Meerpaal te Middenmeer 
voor de eerste 
koersbalwedstrijd van het seizoen 2016-2017. De koffie stond al klaar en wij kregen de 
gelegenheid om aan de mat en de ballen te wennen. 
Na even gezellig gebabbeld te hebben kon de wedstrijd beginnen. Minke, Gerrit, Jan, Nien, 
Dirkje en Lenie hadden te taak om de eer van de S.V.D.K. hoog te houden met Dieuw als 
reserve.  Tijdens de pauze hadden wij al een voorsprong opgebouwd van 12 punten. 
Gelukkig lieten de Middenmeerders het koppie niet hangen en begonnen beide partijen 
weer met frisse moed.  Het ging ons echt voor de wind en vooral Nien gooide de sterren 
van de hemel. We waren niet meer te stuiten en haalde nog eens 52 punten binnen tegen 
Middenmeer 17 punten. De totaalstand was voor ons overweldigend. Met 84 punten 
versloegen wij Middenmeer die in totaal 37 punten behaalden. Zoals al eerder gemeld was 
Nien de ster van de middag. Zij behaalde 24 punten en dat was de hoogste stand.  
We hebben na afloop nog gezellig nagezeten met een hapje en een drankje en vertrokken 
huiswaarts met een trots gevoel. Ondergetekende hoopt dat we dit gevoel dit seizoen vast 
kunnen houden. 

       Een gelukkige koersballer 
 
 
 
Openingsmiddag S.V.D.K. seizoen 2016-2017. 
Eind augustus was het weer zo ver. Een mooie zomer achter de rug en een prima 
nazomer. 
Zo kon het gebeuren, dat we met de openingsmiddag de warmste dag van de week 
hadden uitgekozen. 
Deze middag stond onder leiding van Wilma Smeenk, omdat Piet Raven naar een 
opfriscursus van de Belasting Dienst moest. De voorzitter opende de middag en kon 
tweeentwintig leden verwelkomen. Na enkele kopjes koffie/thee en vele verhalen vertelde 
de voorzitter hoe de middag zou verlopen. Er werd begonnen met een drietal rondjes 
bingo. Er waren leuke prijzen  te winnen en negen leden konden huiswaarts keren met 
een prijs. Na een korte pauze gingen we verder met drie rondjes vlotbruggen. Wilma hield 
de stand bij en Co Cardol telde de gemaakte punten. Aan het eind werd het toch nog 
spannend, maar Co won met overmacht (101 punten), tweede werd Nien Veen (91 
punten) en derde werd Lenie Cardol (81 punten).Jammer genoeg voor Jack Wiedijk greep 
hij net naast de derde prijs. Hij behaalde maar één punt minder dan Lenie. 
Al met al was het weer een gezellige middag en kon iedereen na nog wat nagebabbeld te 
hebben huiswaarts keren. 

       De voorzitter. 
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S.V.D.K-Nieuws 
 
Biljarten voor de regio. 
Verleden week moesten 
onze biljarters aantreden 
tegen de biljarters van 
Slootdorp in Ons Tweede 
Huis te Slootdorp. Piet Raven was afgereisd naar Turkije, maar Maarten Smit was een 
waardige vervanger. 
Omdat wij maar zeven spelers ter beschikking hadden moesten Janny Hanff en Maarten 
Smit een derde wedstrijd spelen. 
De voorzitter van Slootdorp Ben Elfring heette ons van harte welkom en wenste iedereen 
een sportieve maar vooral een gezellige middag toe.  Na enkele kopjes koffie kon de strijd 
beginnen. Co Cardol en Evert Bron mochten het spits afbijten. Het biljarten ging gestadig 
door en bij aanvang van de pauze was het 10-6 voor Slootdorp. Na de pauze zette 
Kreileroord even flink aan en wonnen wij de tweede fase met 10-6. Zo eindigde deze strijd 
in een gelijk spel (16-16).  Na het bekend maken van de stand werd nog even gezellig 
nagezeten. 
Leuk om nog even te vertellen was dat Maarten Smit op eigen gelegenheid  naar 
Slootdorp kwam en de locatie niet kon vinden. Hij had heel Slootdorp gezien voordat we 
hem eindelijk te pakken hadden. Zagen wij hem rijden, zwaaiden we met twee of drie 
man, maar Maarten keek alleen maar vooruit en niet in de dwarsstraten. Als we dachten 
daar komt hij aan, keerde hij halverwege weer vóór we bij hem waren. Echt komisch en 
hilarisch. 

       De voorzitter. 
 
De competities zijn weer in volle gang, maar wij kunnen altijd nog nieuwe leden gebruiken 
bij het biljarten op de dinsdagmiddag, klaverjassen om de week op de maandagavond en 
koersballen op de donderdagmiddag. Als u wilt komen kijken bij deze activiteiten staat de 
koffie klaar. Stap eens naar binnen dan kunt u met eigen ogen bekijken hoe gezellig het 
is. 
 

       Het bestuur. 
 
 
Mededeling. 
Vanaf heden kan er textiel, frituurvet en ook (kapotte) elektrische apparaten ingeleverd 
worden bij de Kinderboerderij Het Galjoen. 
Goed voor het milieu en goed voor de kinderboerderij! 
Bij de ingang staan containers waar men het iedere ochtend tussen half 9 en 10 uur in kan 
leveren een ook op de open dagen. De opbrengst is in het geheel voor de kinderboerderij 
en daarmee ondersteunt u het voortbestaan en welzijn van de dieren, waar wij u zeer 
dankbaar voor zijn. Wij hopen dat er veel ingeleverd gaat worden en bij voorbaat onze 
hartelijke dank daarvoor. 
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Onkruid bestrijding Jaring Dam 
 

Onkruid bestrijding Jaring Dam 
maakt uw oprit, erf of terras on-
kruidvrij. Met onze machines ver-
wijderen en verbranden wij het 
onkruid en zaden op een milieu-
vriendelijke en zeer effectieve 
manier. Doordat alle zaden ver-
branden blijft uw bestrating veel 
langer onkruid vrij! Wilt u meer 
informatie of een vrijblijvende 
prijsopgave bel dan even of een 
stuur een mailtje, 
 
Onkruid bestrijding Jaring Dam                   
jaring.dam@quicknet.nl 
Gijs van Gaalenstraat  11 
1773 AC Kreileroord                                 06-30 575 725 / 0227-66 32 48 
 

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! 
  

Genomineerden Lelyprijs bekend 07-10-2016 
De drie genomineerden voor de Dr. Ir. C. Lelyprijs zijn bekend! Interflow BV uit Wieringerwerf, Fender Innova ons BV uit 
Wieringerwerf en Sandfirden uit Den Oever gaan strijden om de tel van meest innova eve bedrijf van Hollands Kroon. De 
uiteindelijke winnaar wordt op 28 oktober bekendgemaakt jdens een Ondernemerslunch op het RSG Wiringherlant in 
Wieringerwerf. De lunch start om 13.15 uur en duurt tot 15.45 uur. 
 
Start aanbesteding onkruidbeheersing verharding, vegen goten en reinigen kolken 07-10-2016 
Op vrijdag 30 september zijn wij een nieuwe aanbesteding gestart voor het beheersen van onkruid op verharding, het vegen 
van de goten en het reinigen van de kolken. 
 
Samenwerking Hollands Kroon en Schagen COWWI stopt 07-10-2016 
De gemeenten Hollands Kroon en Schagen stoppen de samenwerking in het Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en 
Inkomen (COWWI). Na twee jaar samenwerken blijkt dat de visies van beide gemeenten op de bedrijfsvoering en de 
navenante kosten te veel verschillen om in het COWWI te blijven samenwerken. 
 
Geef uw mening over de geselecteerde locaties azc in Hollands Kroon 07-10-2016 
De afgelopen periode hebben we inwoners gevraagd om geschikte loca es aan te dragen voor de bouw van een azc. 41 
inwoners hebben een reac e ingestuurd. 
 
Oproep om alertheid bij inwoners na reeks vernielingen  04-10-2016 
Wij roepen u op om alert te zijn en bij de poli e melding te maken van verdachte zaken na een reeks van forse vernielingen op 
Wieringen. In de nacht van zondag op maandag werden de toile en in de Waddenhaven van Den Oever kort en klein geslagen. 
Eerder waren in Hippolytushoef al enkele bushokjes het doelwit van vandalen. 
 
College geeft ruimte om aardwarmte te gebruiken als warmtebron kassen op Agriport 04-10-2016 
Achter de Alkmaarseweg 11 in Middenmeer wordt sinds 1977 aardgas door Vermilion gewonnen. Door de afname van de 
gasproduc e verwacht Vermilion dat de winning van gas hier op termijn wordt beëindigd. 
 
WOZ-waarden woningen vanaf 1 oktober openbaar 07-10-2016 
Vanaf 1 oktober zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. Om de WOZ-waarden van de woningen in Hollands Kroon te 
raadplegen vindt u op onze website een online WOZ-viewer. 
 
Windpark Wieringermeer organiseert bedrijvenmarkt 07-10-2016 
Voor de construc e en exploita e van Windpark Wieringermeer zoeken ECN, Nuon en Windcollec ef Wieringermeer 
samenwerking met lokale bedrijven. Samen organiseren ze daarom op de avond van woensdag 26 oktober een 
bedrijvenmarkt. 
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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 22  



 

Pagina 23  

3000ste lid heeft zich aangemeld voor de Samenpas 

  

Schagen, 28 september 2016 

  

Woonzorggroep Samen heeft sinds augustus 2015 de Samenpas gelanceerd. 
Nu een jaar later mogen wij ons 3000ste lid van de Samenpas verwelkomen. De 
Samenpas wordt steeds meer een begrip in de regio. Via een lidmaatschap op 
de Samenpas krijgt men korting op diverse services en diensten die Samen 
biedt en kortingen bij diverse ondernemers uit de regio. 

 

“Wij zijn erg blij met ons 3000ste lid en het succes van de pas. Ook zijn wij alle 
bedrijven dankbaar dat zij mee willen werken aan onze Samenpas. Zo bieden 
wij een compleet pakket aan onze verschillende doelgroepen”, aldus Hans 
Groenendijk. 

  

De Samenpas is voor het hele gezin woonachtig op hetzelfde adres. Tegen 
betaling van de jaarlijkse bijdrage van € 12,50 ontvangt men de Samenpas. 
Inmiddels zijn er ook nieuwe ondernemers in de regio die zich hebben 
aangesloten bij de Samenpas. Het actuele overzicht is te vinden op de website 
www.samenpas.nl. 

  

Over Woonzorggroep Samen 

Woonzorggroep Samen is de partner bij het ouder worden in de gemeenten 
Schagen en Hollands Kroon. In en vanuit twintig locaties levert Samen zorg, 
welzijnsdiensten en behandeling, ook bij mensen thuis. Onze thuiszorgteams 
zijn klein en lokaal georiënteerd, waardoor clienten de zorg zoveel mogelijk 
van dezelfde mensen krijgen. Voor behandeling kunnen mensen terecht bij 
Revalidatie- & Behandelcentrum Samen, dat gevestigd is in Magnushof in 
Schagen. Samen met de client kijken we naar wat nodig is en waar naasten 
kunnen bijspringen. Zo helpen we ouderen hun kwaliteit van leven zoveel 
mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren. Kijk voor meer informatie 
op www.woonzorggroepsamen.nl. 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 09 10-10-2016 
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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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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 
 

 

Note van de redactie: door een print fout is deze pagina helaas niet meegenomen in de vorige Dorpskrant! 
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Mededeling. 
 
Er kan nog steeds vet worden ingeleverd in de Doorbraak op de 
donderdagavond, trainingsavond, en eventueel op zaterdagmorgen wanneer de 
jeugd thuis moet spelen. Ook de zondag is in beeld als het tweede moet spelen. 
De dames achter de bar willen u graag helpen bij het inleveren van het vet. De 
opbrengst van het ingeleverde vet, dat is geen vetpot natuurlijk ! storten wij op 
de jeugdrekening.  
 

Het bestuur. 
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SV Kreileroord 

Kreileroord 2 - DWOW 4          3-1. 
Kreileroord had het zich gemakkelijk kunnen maken door de 
kansen die het vooral in de eerste helft kreeg, te benutten. 
Door het slecht omspringen van de kansen door de ploeg, ble-
ven de buren uitzicht houden op minimaal een gelijkspel. Al 
vroeg in de wedstrijd maakte Marco Keuken met een knappe 
schuiver in de uiterste rechterhoek er 1-0 van. Kreileroord 
kreeg toen zeker 3 opgelegde kansen om de voorsprong te 
vergroten, maar men had te veel mededogen met de tegen-
stander. Na de rust vergrootte Patrick van der Sleen met een knap schuivertje de 
voorsprong door de bal tussen de benen van de keeper van DWOW door te schui-
ven, 2-0. Wie dacht dat de jonge ploeg van DWOW het hoofd in de schoot zou leg-
gen, kwam bedrogen uit, want geen paar minuten later scoorde de linksbuiten van 
DWOW de aansluitingstreffer. Kreileroord moest toen alle zeilen bijzetten om 
DWOW van de gelijkmaker af te houden. Er kwam echter door de opportune speel-
wijze nu wel meer ruimte voor de ploeg uit Kreileroord en na een prachtige schui-
ver van John Zee op Patrick van der Sleen , kwam Patrick vrij te staan in de zestien 
meter. Hij speelde de bal direct naar links op de instormende Jordi Postma en met 
een beheerst en bekeken balletje liet hij de keeper van DWOW kansloos. Met nog 
drie minuten spelen gaf DWOW de moed op en kon Kreileroord, verdiend toch wel, 
drie punten bijschrijven en doet daarom goed mee in de middenmoot. 
 

Henk van Bodegom. 
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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 


