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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,  
 
 
 
 

Er is weer een periode voorbij waarin veel gebeurt is. In en rondom het 
dorp. 

 
Helaas is dit niet gemeld en/of is hiervan een verslag binnengekomen.  

Maar ik denk dat er wel op facebook iets over te vinden is. 
 

Komende periode is het weer Sint Maarten. Verderop in de dorpskrant 
vindt u enkele liedjes die gezongen worden met Sint Maarten. 

 
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 20 november 2016 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 20 november 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 
 Rotary oude kileding inzameling      pagina   7 
 The Pajama game (musical)vv      pagina   9 
 Nieuws van ‘t biljard front       pagina   10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  13 
 Nieuws van de gemeente Hollands Kroon    pagina  15 
 Herfst Fair te Den Oever                     pagina   17 
 Grasmaaier           pagina  18 

 
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. 

 
 
 

Revalidatie- en Behandelcentrum Samen start gratis inloopspreekuren 

Elke maandag van 09.00 – 10.00 uur 

 Schagen, 31 oktober 2016 

 Revalidatie- & Behandelcentrum Samen start met gratis inloopspreekuren op de locaties Magnus-
hof in Schagen, De Bron in Schagen, De Trambaan in Nieuwe Niedorp en Noorderlicht in Hippo-
lytushoef. Elke maandag van 09.00 - 10.00 uur is iedereen van harte welkom om binnen te lopen en 
te kijken wat de aanwezige fysiotherapeut kan betekenen. De fysiotherapeuten werken nauw samen 
met de ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten van het Revalidatie- & Behandelcentrum en kun-
nen bezoekers van een gedegen vrijblijvend advies voorzien. 

 De inloopspreekuren vinden plaats op de decentrale behandelruimtes in bovengenoemde locaties. Met 
meerdere behandelruimtes in de regio kunnen onze behandelaren dichter bij hun cliënten werken. In de 
decentrale behandelruimtes staan diverse moderne trainingsapparaten. Mensen kunnen in deze behandel-
ruimtes fysiotherapie krijgen. Ook kunnen de andere behandelaren hier afspraken plannen. In totaal heeft 
Samen vier van deze behandelruimtes, in Magnushof, De Bron, De Trambaan en Noorderlicht. 

 Over Revalidatie- & Behandelcentrum Samen 

Revalidatie- en Behandelcentrum Samen is onderdeel van Woonzorggroep Samen. Het centrum richt zich 
specifiek op de oudere revalidant, die gevolgen ondervindt van een ziekte, aandoening of ongeval. In het 
bijzonder mensen met CVA, electief, trauma en amputatie. 

  

Naast poliklinische behandelingen door onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, kunnen 
mensen tijdelijk bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen verblijven om te revalideren. Het centrum is 
gevestigd in Schagen, maar de behandelaren komen ook bij mensen thuis. Kijk voor meer informatie op 
www.woonzorggroepsamen.nl 
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// P E R S B E R I C H T /// 
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes 
 
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwil-
ligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Kreileroord gingen de collectanten 
langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 120,59 opgehaald. De op-
brengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen 
met brandwonden voort te zetten.  
 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tiental-
len operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak trau-
matische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwon-
denslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden 
en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting 
helpt hen daarbij. 
 
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze litte-
kens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de be-
handeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. 
Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Na-
mens de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Kreileroord voor hun bijdra-
ge aan ‘de strijd tegen de littekens’. 
 

Jolanda van der Draai 
Collecte-organisator 
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Sint-Maarten (feest) 
Het sint-maartensfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in 
sommige streken van Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige 
gebieden, Hongarije en op Sint Maarten. 
Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinter 
Merte of Sinte-mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt 
van streek tot streek. 
 
Sint-Maarten wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd. In sommige plaatsen wor-
den optochten georganiseerd, in andere worden vreugdevuren ontstoken. Algemeen is 
de lampionnentocht. Deze komt het meest voor in Nederland in de noordelijke pro-
vincies en in Noord-Holland (keuvelen genoemd). De kinderen maken lampionnen of 
hollen suikerbieten (vergelijk Jack-o'-lantern) uit en gaan met de lichtjes langs de 
deuren. Daar zingen ze speciale sint-maartensliedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. 
Vroeger werd het lichtje rondgedragen in een uitgeholde biet. Hoewel dit nog gedaan 
wordt, zijn kleurige, door de kinderen gemaakte, lampionnen nu het meest gebruike-
lijk. In Nederland worden de lampionnen vaak tijdens de schooltijd gemaakt, bijvoor-
beeld in de les handenarbeid. Tegenwoordig worden de lampionnen veelal met be-
hulp van batterijen verlicht. Vroeger werd veel gebruikgemaakt van de foekepot om 
de liedjes die bij de rondgang werden gezongen te begeleiden. Het sint-
maartensgebruik werd toen 'foekepotterij' genoemd. 
In de zuidelijke provincies van Nederland en in Vlaanderen komt het langs de deur 
gaan veel voor, soms in combinatie met een vreugdevuur of een optocht. In sommige 
West-Vlaamse dorpen wordt het van deur tot deur gaan 'ruusbuzen' genoemd, naar de 
eerste woorden van het liedje dat de kinderen zingen ("Ruus buus buus"). 
 



 

Pagina 10  



 

Pagina 11  



 

Pagina 12  

Nieuws van het biljar ront,  
 
30 oktober 2016 
Gerard Miedema hee  zich aangemeld 
als nieuw lid en aan de stamtafel 
wordt het daardoor nog  weer een 
stuk gezelliger. Het niveau van Gerard verdient nog enige verbetering, maar daar wordt 
volop aan gewerkt. Gerard vroeg of gezien zijn lengte het biljart iets omhoog gekrikt kan 
worden, maar dat is geen op e, want dan zal onze beste speler Michel niet meer goed bij 
de ballen kunnen. Op sokken spelen lijkt ons de beste oplossing voor Gerard! 
Op vrijdag 18 november speelt de Doorbraak haar thuiswedstrijd tegen de senioren van 
SVDK. Daar worden al de nodige voorbeschouwingen over gehouden, want het wordt nu 
echt een keer jd dat de Doorbraak de punten thuis houdt. 

 
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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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 on-
kruid en zaden op een milieuvrien-
delijke en zeer effectieve manier. 
Doordat alle zaden verbranden 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! 
  

Fender Innovations wint Lelyprijs 28-10-2016 

De allereerste Dr. Ir C. Lelyprijs voor innovatief ondernemerschap is gewonnen door Fender 

Innovations BV uit Wieringerwerf. Een fender is een soort stootrand voor schepen. Interflow BV uit 

Wieringerwerf legde beslag op de tweede plaats, Sandfirden uit Den Oever maakte de top drie van 

innovatieve bedrijven compleet. 

 

Gemeenteraad akkoord met begroting 2017 26-10-2016 

De gemeenteraad is gisteravond met een overgrote meerderheid akkoord gegaan met de begroting voor 

2017. De teneur van de begroting is dat Hollands Kroon een financieel gezonde gemeente is. Er is wat 

ruimte voor extra dingen, maar de behoudende lijn is verder wel op zijn plaats. 

 

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen 26-10-2016 

Heeft u een laag inkomen en wilt u goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve 

zorgverzekering die wij samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden. 

 

Maak ook gebruik van de bladkorven in onze gemeente 25-10-2016 

Heeft u ze alweer gespot? Op zo’n veertig locaties in onze gemeente zijn ook dit jaar weer 

bladkorven geplaatst. Wie de vallende herfstbladeren in en om de tuin wil opruimen, kan gebruikmaken 

van deze korven.  

 

Grof afval? Meld het HVC en het wordt gratis bij u thuis opgehaald 25-10-2016 

Regelmatig krijgen we meldingen van overlast van grof afval in de wijk. Vaak komt dit omdat inwoners 

bij het zien van een berg grof afval, nieuw grof afval neerleggen met als gedachte “dan wordt het 

ook meegenomen”. 

 

Hooge Oude Veer-Lagedijk Anna Paulowna openbare zwemlocatie 17-10-2016 

Hollands Kroon heeft veel water. Op verschillende locaties wordt in open water gezwommen. Alleen op 

aangewezen locaties wordt aandacht geschonken aan de veiligheid en kwaliteit van het zwemwater. Omdat 

er sinds jaar en dag gezwommen wordt op de locatie Hooge Oude Veer-Lagedijk in Anna Paulowna, heeft 

het college besloten de provincie te vragen deze locatie aan te wijzen als openbare zwemwaterlocatie 

en op te nemen in de provinciale zwemwateratlas. 
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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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De Herfst Fair 2016 – Den Oever 
5 & 6 november 

van 11:00 – 18:00 uur 
GESTERWEG 30 – 1779 EH – DEN OEVER 

Jannie en Sjoertje organiseren voor het 10e jaar een gezellige herfst fair. We kennen 

allemaal de gemoedelijke sfeer, het interessante aanbod van 50 kramen en de tip-top 

aankleding van de fair. In en rond de boerderij staan 50 kramen met uiteenlopende 

koopwaar, van kruiden, kaas, speciale broden en olijven tot tassen, kleding gordijnen en 

meubels uit de jaren dertig. Mineralen, sieraden, eigenlijk te veel om op te noemen, je 

moet het gewoon zien! Uiteraard is er ook weer genoeg lekkernijen op de fair te koop, 

vers gebakken appeltaart, koffie en thee, glühwein en bier maar ook worstenbroodjes, 

erwtensoep of tosti. Je móet het gewoon komen zien en proeven. Wij verwelkomen u graag 

met een gratis lot voor de verloting. 
  

Gratis parkeren – Toegang vanaf 12 jaar € 1,50 p.p. 
DUS GEWOON EEN KIJKJE KOMEN NEMEN EN GENIETEN! 

… dat is pas echt najaars gezelligheid! 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 10 01-11-2016 
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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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Bestuursvergadering, dinsdagavond 25 oktober. 
 
Afgelopen dinsdagavond hee  het bestuur overleg gepleegd met haar vrijwilligers om 
vast te stellen of alle neuzen in de goede rich ng staan. Er was wat ruis op de lijn ont-
staan, maar al snel was dat opgelost. Vastgesteld werd dat de inkoop nog iets scherper 
moet, maar ook het aantal ac viteiten moet omhoog om de bar draaiend te houden. 
Er passeerde verschillende mogelijkheden de revue en Maaike zal daar in overleg met 
de andere vrijwilligers nadere invulling aan geven. 
Twee leden hebben te kennen gegeven om bestuurslid te willen worden, namelijk Wil-
bert van der Molen en Patrick Barner. In de komende algemene ledenvergadering, die 
gehouden zal worden zodra de penningmeester zijn jaarverslag rond hee , zullen zij 
zich kandidaat stellen. Het bestuur komt hier mee weer op volle oorlogssterkte. Thijs 
wist ook te melden dat er volgend jaar voldoende senioren zullen zijn om het tweede 
el al te bemannen, dus dat ziet er allemaal goed uit. 
 

KPN steunzender. 
 
De KPN hee  gevraagd of de club medewerking wil verlenen voor het plaatsen van een 
zendmast achter op het trainingsveld om het mobiele netwerk te ondersteunen. Het 
bestuur hee  gemeend om hier welwillend aan mee te werken, want uit ervaring we-
ten wij dat de ontvangst van het netwerk bijzonder slecht is. 
 

Kerstbingo en Nieuwjaarsrecep e. 
 
Noteer het alvast maar in jouw agenda; op zaterdag 17 december wordt de Kerstbingo 
gehouden en op zaterdag 7 januari 2017 gee  de club haar Nieuwjaarsrecep e. 
 

Het bestuur. 
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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 
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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 


