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 Pagina 2  

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 MFC De Doorbraak is een 
defibrillator aanwezig.  
(Als het MFC open is!) 

 

663208 

 

Medische hulp 

’s avonds en in 
het weekend 

 

Centrale Huisartsen Post 
Maandag t/m vrijdag avond en 
nachtZaterdag en zondag: 
 

 

 

0229-297800 

17.00 tot 08.00 

dag en nacht 

Defibrillator- 

Hulpverleners 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 
(defibrillator  aanwezig), 
 

Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
 

0227-663208 

 

06-11321175 

 

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 08:30  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. Adriana den Hertog . Zij kan er 
namelijk zorg voor dragen dat deze zieke 
mensen niet vergeten worden. 

 

kaartje@dorpsraadkreileroord.nl 
 

 

0227-581654  

 

 

Tuinbouw 

vereniging 

Kreileroord 

Voorzitter Gerard van der  
Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord  
Secretaris Enny van der Kruit  
Bollenstraat 24 te Kreileroord  e-mail:  

tbvk@yahoo.com 

tel: 820022 

 

Algemene informatie 2020  

Update: 14-01-2020 

Bel ALTIJD 112 
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DE DORPSKRANT 

     een vier wekelijke  periodiek  

De Dorpsraad: 
•  De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 

• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en haar leden. 
• De Dorpsraat probeert waar mogelijk dit ook te zijn voor alle bewoners. 
•  De Dorpsraad brengt per 4 weken de dorpskrant uit voor haar leden. 
•  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.  

Pasen 2020  

 

Wat is er veel veranderd de laatste 4 weken, het leek even dat de wereld even 
stil stond. 
Het Coronavirus was er ineens, geen gym, geen school meer  en geen 
evenementen meer. 
Maar de school pakt het op en de leerkrachten brengen pakketjes met lesstof 
naar de leerlingen thuis. Ook videobellen en Fiep is een druk medium.  
Ook werd er door de ouder-ondersteuners een leuk speurtocht door het dorp 
georganiseerd. 
 

Door corona komt ook de gemeente stil te liggen, maar nu kwam het bericht 
dat men ook kan digitaal inspreken. Nu gaan wij dit natuurlijk doen over het 
fietspad en drempels die voor het dorp het verkeer kunnen gaan afremmen 
aan beide kanten. Maar ook over dat er op de oude zeug arbeidsmigranten 
worden geplaatst  kan het erg druk worden op de wegen rond en in het dorp. 
Er hebben al heel veel mensen de petitie getekend die gaan wij digitaal 
aanbieden. 

 

 

Wij wensen jullie fijne paasdagen. 
Zorg goed voor jezelf en je naasten. 

#blijf thuis 

 

Enny van der Kruit 
Secretaris Dorpsraad Kreileroord 
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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 
IJsclub:  :   Dhr. R. van Tuyl    

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 

 

 

Volgende Dorpskrant :  14-04-2020 copy inleveren voor  
                           zondag 12 april 2020 18:00   
                     of een briefje in de brievenbus op Bollenstraat 24                     

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. Eelman Bollenstraat  37   
Korenstraat bij mevr. L. Eelman Bollenstraat  37   
Landbouwstraat bij mevr. Van der Made Landbouwstraat 1  663265 
Vlasstraat bij mevr. T. de Light Vlasstraat 30  663447 
 
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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Een veilig fietspad en drempels op de 
Oosterterpweg om het verkeer af te remmen  

 

Dorpsraad Kreileroord heeft een petitie aangemaakt  
 

KREILEROORD – De renovatie van de Oosterterpweg is niet alleen 
in de ogen van Veilig Verkeer Nederland een misser en bedenkingen 
bij de renovatie van de Oosterterpweg.  
 

Veilig Verkeer Nederland wees Hollands Kroon al eerder op de normen 
die voor dit soort wegen gelden, door de aanpassing verkleind de 
tussenberm naar 66 cm, waar de norm 1.5 tot 2.5 meter is voor een 60 km 
weg. Ook komen er om de 37 meter “tractor holes” van 1.5 meter breed.  
 

Om aan te geven dat de leden van de Dorpsraad 
Kreileroord en de bewoners van Kreileroord en 
omgeving dit geen goed plan vinden, is er een online 
petitie gemaakt.  
 

Op de pagina van de Dorpsraad op Facebook staat een 
link naar deze petitie. Hier onder staat de lange link ook.  
U kunt ook de QR-Code scannen 

 

 

U krijgt na het stemmen automatisch een email om uw 
stem te bevestigen, vergeet dit niet anders telt de stem 
niet. 
 

http://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/
de_dorpsraad_kreileroord_en_de_inwoners_van_kreile__een_veilig_fiets
pad_en_drempels_op_de_oosterterpweg_om_het_verkeer_af_te_remmen
_/? 
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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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BERICHT OVER KONINGSDAG 2020 

 

Op maandag 27 april a.s. is het Koningsdag. Helaas mogen wij geen activiteiten 
organiseren wegens het Coronavirus. Dat vinden wij ontzettend jammer. 
 

Om de dag toch nog leuk te maken willen wij jullie vragen om je huis/straat zo 
mooi mogelijk te versieren. Plaats op maandag 27 april je foto met adres op onze 
Facebook-pagina en de 3 mooist versierde huizen winnen een prijs. 
 

Wij zijn benieuwd naar jullie foto’s, heel veel succes! 
 

Groeten van de Oranjevereniging Kreileroord, 
 

Jolanda, Enny, Linda, Iris en Deborah 
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Pasen Pasen is het belangrijkste christelijke feest  
van het jaar.  

 

Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan 
van de lente. Dat betekent dat Pasen altijd tussen 22 
maart en 25 april is.   
 

De week voor Pasen noem je de Stille Week (of Goede 
Week). Die week begint op zondag met Palmpasen. Bij de-
ze dag hoort het verhaal over Jezus die op een ezel Jeru-
zalem binnenrijdt. De mensen zijn dan heel blij. Ze roe-
pen: ‘Leve de koning, de man die door God gestuurd is! 
Vrede in de hemel en alle eer aan God!’  
 

De donderdag voor Pasen heet Witte Donderdag. Bij deze 
dag hoort het verhaal over de laatste maaltijd die Jezus 
met zijn leerlingen heeft. Jezus deelt brood en wijn met 
zijn leerlingen. Die maaltijd wordt ook wel ‘het Laatste 
Avondmaal’ genoemd.  
 

De vrijdag voor Pasen heet Goede Vrijdag. Jezus wordt 
op die dag opgehangen aan een kruis. Hij sterft en wordt 
begraven. Goede Vrijdag is daarom een verdrietige dag. 
Toch wordt deze dag ‘goed’ genoemd. De dood van Jezus 
is goed voor alle mensen.  
 

Stille Zaterdag is de zaterdag voor Pasen. Jezus lag in zijn 
graf. Het was dus heel stil. Het is een dag om te wachten 
tot het Pasen wordt.  
 

Pasen: Jezus is opgestaan Met Pasen vieren we dat het 
graf van Jezus op zondagmorgen leeg was. De steen is 
weggehaald bij het graf en Jezus is opgestaan uit de dood.  
 

Pasen is een heel vrolijk feest, want na de dood is er nieuw 
leven. Het was donker, maar nu is het weer licht!  
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Alternatief  “Leefbaar en duurzaam” 

Vandaag, 26 februari 2020, is er een alternatieve Regionale Energie 
Strategie voor Noord-Holland-Noord gepubliceerd. Het initiatief is genomen 
omdat de bewoners zich niet kunnen herkennen in de scenario’s die door 
de RES organisatie zijn opgesteld. Het plan is ontwikkeld voor en door de 
burgers, en dus met maximaal draagvlak! 

 

Maximaal draagvlak! 
Als leidende richting voor het maatschappelijk draagvlak is de vrijwel 
unanieme mening in geheel Noord-Holland-Noord dat er geen ruimte is 
voor extra windturbines op land. Ook is er vrijwel geen draagvlak voor het 
inrichten van grootschalige zonneweiden op landbouwgrond dicht bij 
woningen. 

 

Wij nodigen alle inwoners van Noord-Holland-Noord uit om dit concept 
rapport te onderschrijven zodat de leefbaarheid en het landschap 
maximaal wordt gewaarborgd terwijl er een substantiële toename van de 
hoeveelheid duurzame energie wordt ontwikkeld. 

Het gehele rapport met achtergrondinformatie is te downloaden op de 
website:  

https://www.nhn-duurzaamleefbaar.nl/ 

Ook op de website van het Kritisch Platform Ontwikkeling Windenergie is 
het rapport te vinden.  

https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/leefbaar-duurzaam/ 

Ingezonden 
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Paashaas-bowlen 
Knip afbeeldingen van paashazen uit en plak ze vast op tien lege fles-
sen. Bedenk een goede, ruime bowling-plek (de gang misschien, of in de 
tuin als het lekker weer is) en begin met bowlen. Houd de score bij, want 
de winnaar krijgt uiteraard een klein prijsje. Heb je toch een goed reden 
om zo’n enorme chocoladepaashaas in te slaan. Hmmm… 
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 Corona en onze dienstverlening.  

 

 

De wereld is in de greep van het coronavirus. De impact is groot en we leven 

in onzekere tijden. De gevolgen in onze samenleving zijn ingrijpend. De 

gezondheid van onze collega’s, familie en onze inwoners heeft natuurlijk 

prioriteit. Ondanks deze situatie proberen we onze dienstverlening zo goed 

mogelijk door te laten gaan. 

 

De collega’s van de afvalinzameling halen het afval op volgens de 

afvalkalender. De warmtenetten blijven gewoon werken. De installaties die de 

warmtenetten voeden, blijven draaien. Dit dankzij de inzet van onze collega’s 

in de centrales. Daarbij nemen we zorgvuldig alle maatregelen in acht, zoals 

het RIVM en de overheid hebben aangegeven. 

 

De afvalbrengstations zijn open, maar het is er erg druk. Voor ieders 

veiligheid laten we minder bezoekers tegelijkertijd toe om sociale afstand te 

garanderen. Stel uw bezoek uit om wachtrijen te voorkomen. Ook onze 

klantenservice is extra druk. U kunt ons helpen door niet te bellen, maar te 

mailen of het antwoord op uw vraag zelf op te zoeken op onze website. 

 

We hebben met zijn allen te maken met een zeer bijzondere situatie en 

hebben respect voor alle mensen in alle sectoren die zich 

onverminderd inzetten voor onze samenleving. Trots zijn wij ook op onze 

collega’s die in deze moeilijke tijden hun werk blijven doen. 

 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij HVC via onze social media 

kanalen en de website. 

 

Namens iedereen van HVC , zorg goed voor uzelf en elkaar. 

 

Bedankt voor uw begrip en steun. 

 

 

Dion van Steensel 

algemeen directeur 
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PALMPASEN 

Wij zwaaien met takken 

En pakken de kleden 

En spreiden ze uit op de straat 
Waar zachtjes en nederig 

Jezus de Vredevorst 
langs de wegen gaat 
Wij zwieren met palmen 

met bloemen en halmen 

En sieren de straten voor Hem 

Hij komt op een ezeltje 

Jezus de Vredevorst 
in Jeruzalem 

Hosanna 

 

De steen is weg 

Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk ‘es wat er is gebeurd 

De steen is weg 

De weg is vrij 
Het graf is leeg 

De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 

Helemaal weg 

Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 

Maar kijk ‘es hier wat Jezus doet 

De steen is weg 

Mijn hart is vrij 
Ik voel me nieuw 

God is bij mij 
Wat Jezus leeft 
En de steen is weg 

Weg 

Helemaal weg 

Foetsie 

 

Achter op de grote wei 

Achter op de grote wei 
Verft de haas een heel groot ei 
Hij verft het geel en blauw en 
groen 

Hij heeft ze nog van klein en groot 
Achter op de grote wei 
Verft de haas een groot ei 

Bim bam beieren 

Bim bam beieren 

De koster lust geen eieren 

Wat lust hij dan 

Spek in de pan 

Dat er de koster niet krijgen kan 

Bim bam beieren 

De koster lust geen eieren 

Wat lust hij dan 

Spek in de pan 

O, wat smult de koster dan 

 

Dag meneer de Paashaas 

Dag meneer de paashaas 

Waar kom je vandaan 

Dag meneer de paashaas 

Blijf maar staan 

Hier is een mandje 

Wat verf en een ei 
Dag meneer de paashaas 

Je maakt ons blij 

De dansende haasjes 

Nu gaan wij vrolijk dansen 

Wij dansen poot aan poot, ja, ja 

Wij zijn de haasjes uit de bossen 

De kleine haasjes uit de bossen 

En snoepen hazelnoot 
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Tralala, lalala, larala 

Oh, kijk eens hoe wij dansen 

Tralala, lalala, larala 

Wij dansen poot aan poot 

De hazen 

Hip, hip, hip zo springen alle hazen 

Ze hebben het vaak zo druk 

Want zondag is het Pasen 

Hip, hip, hip 

De Paashaas 

De paashaas, de paashaas die is 
weer in het land 

En aan zijn ene arm draagt hij een 
grote mand 

Een mand vol met eieren, van bim 
bam beieren 

De paashaas, de paashaas die is 
weer in het land 

De Paashaas 

De paashaas heeft het druk met al 
die eitjes 

Hij heeft er nog wel honderd in zijn 
mand 

Hij werkt zich suf om alles te ver-
stoppen 

En reist nu al dagen door het land 

Hij brengt ze naar Amsterdam en La-
ren 

Soms ééntje – maar zo af en toe wel 
tien 

Hij zal echt blij zijn als het feest voor-
bij is 

Dan kan hij maandenlang geen ei 
meer zien 

Ergens in een winkel 
Daar scharrelt op de grond 

Van een etalage 

Een piepklein kuikentje rond 

Hij pikt tegen de ruiten 

En gaat op zoek naar graan 

Hij kijkt verbaast naar buiten 

Waar heel veel mensen staan 

Maar als hij ‘t lege eitje ziet 
Is hij pas écht verrast 
En vraagt zich vol verbazing af 
Heb ik dáárin gepast 

Ei, ei 

Kip, zei de boer wat zie ik nou? 

Kip, zei de boer, zei de boer 
dit ei is blauw! 
Dat, zei de kip, zei de kip 

komt door de kou: 
het vriest en daarom is mijn ei blauw 
van de kou 

Kip, zie de boer, ik schrik me dood 

Kip, zei de boer, zei de boer 
dit ei is rood! 
Dat, zei de kip, zei de kip 

komt door de haan: 
ik moet steeds blozen want hij kijkt 
me zo lief aan 

Hoi! riep de boer een ei van goud! 
Hoi! riep de boer, riep de boer 
van zuiver goud! 
Nee, zei de kip, zei de kip 

dat hebt u mis: 
het is geverfd omdat het bijna Pasen 
is 
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Door de maatregelen van de regering om te voorkomen dat het 
Corona virus zich verspreid moet iedereen zoveel als mogelijk 
thuis blijven. Blijkbaar is een van de nadelige gevolgen is  dat 
men de tuinen ed opruimd en dit afval gewoon ergens in het dorp 
dumpt. Dit is nu op meerdere plekken gebeurt. Jammer dat men 
wel men bezig met rondom het eigen huis op te ruimen maar een 
ander met de rommel opzadelen.  
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De King's Bodyguard 

 

 

• Een derde van de lijfwacht van koning Charles was 
Knights of St. George,  

• een vijfde van het waren Tempeliers  
• driemaal het verschil tussen die twee waren Boogie 

Knights 

• De laatste bodyguard was niet echt een ridder  
 

Hoeveel mannen zaten in de lijfwacht van koning 
Charles? 

 

Als je denkt dat je het antwoord hebt, ga dan naar 
pagina 26. 
 

========================================== 

 

 

Babylonische boeren 

 

Een Babylonische os ploegt een veld.  
Het veld is 20 bij 20 voet,  
en de os is 1/2 meter breed. Hoeveel sporen zal hij 
achterlaten als hij het veld heeft geploegd? 

 

Als je denkt dat je het antwoord hebt, ga dan naar 
pagina 20. 

Breinbrekers 
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De paashaas die niet kon tellen..........  
 

"Oh, ik moet opschieten," Pluim rent heen en weer, tussen de eieren 
die hij al geverfd heeft en de eieren die nog helemaal wit zijn. Hij telt 
ze, maar raakt steeds in de war. 
 
"Eenendertig, tweeëndertig ehh zesendertig, nee dat was fout, hoe 
moet dat nu? Op de hazenschool was Pluim ook al niet goed in tellen. 
Meester Langoor had hem al vaak gezegd: "Pluim, pluim, zo kan dat 
niet hoor, als jij straks een echte goeie paashaas wilt worden, moet 
je toch de eieren kunnen tellen!!!" Oh, had hij toch maar beter 
opgelet op de hazen school, dan zou het nu beter gaan." De tranen 
drupten uit zijn hazenoogjes, snif, snif, "Ik kan niet tellen".  
Nog maar eens opnieuw, Tot dertig ging alles goed, maar dan raakte 
hij weer helemaal in de war. Pluim ging zitten midden tussen de 
eieren in het gras, hij was zo verdrietig, de tranen stroomden over 
zijn hazenwangetjes en alle geverfde eieren werden nat van zijn 
tranen zodat de verf vlekte en Pluim nog harder begon te huilen. 
"Ohh kijk nou toch, nu zijn m'n eieren ook al gevlekt.  
Oh, Oh, ik krijg ze nooit op tijd af".  
 
Liesje en Mark waren in de tuin aan het spelen. Achter de tuin, was 
een groot weiland met gras wat dringend gemaaid moest worden. 
Het gras stond al heel hoog, je kon er goed verstoppertje in spelen. 
Als je plat op je buik lag kon niemand je zien. "Hé Liesje zullen we 
gaan spelen op het grote land?" zei Mark. Zo noemden ze het 
weiland achter de tuin altijd. "Ja leuk, dan kruipen we door het gras 
en dan kan niemand ons zien." Mark had nog een idee, " ik ga 
koekjes en limonade vragen aan Mama, dan kunnen we picknicken." 
" Ja dan haal ik het grote kleed.".  
Samen gingen ze op pad, door het hoge gras, ze hadden koekjes, 
limonade en het grote kleed mee genomen, nu nog een mooi plekje 
waar ze konden gaan zitten.  
"Oh, oh, snif, snif," "Sst. Hoorde jij dat ook?" Mark ging recht op 
staan, maar zag niets, ook Liesje had het gehoord, maar zag ook 
niets. 
 
"Ik kan het niet, had ik maar beter opgelet Oh, het raakt nooit op tijd 
klaar!!"  
Nu hoorden ze het toch wel heel duidelijk. "Er heeft iemand verdriet, 
ik hoor iemand huilen" zei Liesje. Heel voorzichtig liepen ze de kant 
op waar het geluid vandaan kwam. "Oh, kijk," Mark stond gebukt 
tussen het gras. Beiden zagen ze het kleine haasje, huilend tussen 
de eieren zitten in het hoge gras.  
Pluim begon nog harder te huilen, "ook dat nog, jullie mogen dat 
helemaal niet zien, pas als de eieren geverfd en verstopt zijn, snif, 
snif, mogen jullie ze opzoeken, oh, oh, nou gaat alles mis. Ik ben 
geen goeie paashaas, meester Langoor heeft het al gezegd." "Stil 
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Mondriaan Madness  
 

Welke twee van deze foto's van het Mondriaan-type zijn precies hetzelfde? 

Oplossing pagina 21 
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nou maar," zei Liesje, "misschien kunnen we je helpen, we zullen 
niets tegen papa en mama zeggen, kom waar kunnen we je mee 
helpen?" 
 
"Zouden jullie dat willen doen?" Pluim veegt de tranen van zijn 
hazensnoetje en vertelt dat hij niet goed opgelet had op de 
hazenschool en dat hij niet goed kan tellen. IJverig begon Liesje te 
tellen: 40 eieren voor de mensen die wonen op nummer 3 want die 
hadden wel 8 kinderen. Mark deed ze in een mandje en verstopte 
ze een voor een op het juiste adres. Op nummer 4 woonden 4 
kinderen, dus daar moesten 20 eieren verstopt worden, zo gingen 
ze nog een hele tijd door, tot de hele straat voorzien was van 
eieren. 
 
Pluim deed zijn best alle eieren mooi te verven en zo kwam toch 
alles goed.  
Mark vond dat Pluim de eieren moest verstoppen op het adres waar 
ze zelf wonen, dat deed Pluim maar al te graag. Dank jullie wel dat 
jullie mij zo goed geholpen hebben. Mark en Liesje gingen vlug 
terug naar huis. Ze vertelden niets aan hun Papa en Mama, maar 
keken elkaar geheimzinnig aan en lachten.  
 
"Wat is er toch", zei mama, "Morgen is het Pasen, gaan we dan 
eieren zoeken in de tuin?" zei Mark. "Nou ik weet niet of de 
Paashaas eieren komt verstoppen hoor." Zei mama. Liesje en Mark 
keken elkaar aan en lachten. 
"Vast wel zeiden ze beiden".  
 

Geen - de ploeg die achter de os wordt 
voortgetrokken, wist alle sporen.  
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Kappio heeft in Kreileroordeen peu-
terschool waar kinderen vanaf 2 jaar 
welkom zijn. Bij peuterschool ‘t Hum-
melhonk stimuleren pedagogisch me-
dewerkers spelenderwijs alle ontwik-
kelingsgebieden van de peuters. Dat 
doen ze door bijvoorbeeld voor te le-
zen, samen te spelen in de huishoek, 
buiten te spelen, samen een spelletje 
doen als ‘memory’ of ‘domino’, knutselen,liedjes te zin-
gen, verstoppertje te spelen, samen een toren of trein-
baan bouwen. Zo worden alle peuters van de peuter-
school spelenderwijs wijzer. 
De peuterschool is gevestigd in het gebouw van basis-
school ’t Creilerwoud, waar we beschikken over een ei-
gen groepsruimte en een eigen buitenspeelplaats.  
 
Tijdens al de activiteiten die met de peuters gedaan 
worden is er extra aandacht voor de taalontwikkeling 
van kinderen. Wij zijn heel blij dat samen te kunnen 
doen met de leerkrachten van basisschool ’t Creiler-
woud en zo een doorgaande leerlijn te realiseren.  
Samen met de basisschool werken we sinds dit school-
jaar met LOGO3000.  Het werken met LOGO3000 biedt 
de ondersteuning om de woordenschat van jonge kin-
deren snel en speels uit te breiden. Onze pedagogisch 
medewerkers werken met mooi opgemaakte wandpla-
ten, praatplaten, liedjes en versjes en allerlei spelvor-
men om de woordenschat van alle kinderen op een 
hoog niveau te brengen. Het doel van LOGO3000 is dat 
kinderen voordat ze naar groep 3 gaan 3000 woorden 
kennen. 
 
Peuterschool ’t Hummelhonk is 3 ochtenden in de week 
open. Op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur 
tot 12.00 uur. Ouders die beide werken kunnen een 
deel van de kosten terugkrijgen via de belastingdienst, 
namelijk via de kinderopvangtoeslag. Gezinnen waar-
van één ouder werkzaam is krijgen een tegemoetko-
ming, die inkomensafhankelijk is, via de gemeente.Alle 
kinderen kunnen 3 ochtenden in de week naar de peu-
terschool. 
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Leuke dingen om te maken met 

pasen 
 

1. Krans van papieren paaseieren 
 

Superleuk en ook nog eens hartstikke makkelijk te maken, deze krans. Het enige 
wat je nodig hebt is een papieren bord, wat gekleurd papier en een stuk lint. Knip 
de binnenkant van het bord eruit, dit is de basis voor de krans. Plak daar de 
eieren op, die je uit het gekleurde papier hebt geknipt. Bind er aan de bovenkant 
een strik omheen en voilà! 
 

2. Paashaas slinger 
 

Hoe tof is deze? Zo maak je de slinger: maak een mal van stevig papier of karton 
in de vorm van een paashaas en gebruik deze om over te trekken op gekleurd 
papier. Pastelkleuren zijn dan wel zo leuk. Knip uit op de getekende lijnen en plak 
daar de pompom op, die als staart dient. 
 

3. Vrolijke eieren 
 

Alles wat je voor deze kleurige knutsel nodig hebt is een stuk stevig karton en 
verschillende kleuren touw of wol. Voor het voorbeeld is een stuk wol gekozen dat 
in kleur overloopt, dat zorgt voor een extra vrolijk effect. Plak het beginstuk van 
de wol vast aan het karton en wikkel het er op een willekeurige manier omheen 
tot het draad op is. Zorg dat je voor je hieraan begint eerst een gaatje in de 
bovenkant van het ei hebt gemaakt, zodat je daar een touw doorheen kunt halen. 
Daar kun je het ei uiteindelijk mee ophangen. 
 

4. Paasbakjes 
 

Deze zijn superleuk voor op de paastafel, maar kun je daarna ook in de 
slaapkamer van je kind of voor op de knutseltafel gebruiken. Maak een bakje van 
een stuk stevig karton en beplak het met gekleurd papier. In plaats van papier 
kun je ook gekleurde verf gebruiken. 
 

 

Foto C en E zijn gelijk. 
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5. Kristallen paasei 
 

 

Zo gemaakt, met maar een paar huishoudelijke ingrediënten. Buig een lang 
stuk gekleurd ijzerdraad in de vorm van een ei en buig twee (of meer, wat je 
wilt) korte stukjes ijzerdraad in speelse vormen. Deze zijn voor de 
‘binnenkant’. Draai deze korte ijzerdraadjes vast in het grote en doop het 
geheel daarna in een bak met gekookt water, waar je borax doorheen 
mengt. Gebruik drie eetlepels borax per glas water. Roer het geheel door 
elkaar totdat de borax is opgelost en doop nu het ei erin. Je kunt het ei het 
beste aan een stokje hangen met een stuk touw en ‘m aan de stok het 
water in laten glijden (zie foto hierboven). Zorg dat het ei de bodem van de 
bak met water niet raakt en laat het ei er ongeveer twintig seconden in 
hangen. Haal het eruit en laat het drogen. De gedroogde borax zorgt voor 
een tof effect! 

6. Marmerlook eieren 
 

 

Dit knutselwerk geeft een groots effect, maar is zo gemaakt. Het enige wat 
je nodig hebt is knutselpapier, verschillende kleuren verf en scheerschuim. 
Pak de bakplaat uit de oven (of gebruik een andere plaat, what you like) en 
leg daar aluminiumfolie op. Spuit daar een laag scheerschuim over en 
verdeel dit over de hele plaat. Druppel daar verschillende kleuren verf 
overheen en meng dit met elkaar tot je een tof effect krijgt. Pak dan een 
stuk papier, wat je in de vorm van een ei hebt uitgeknipt of -gesneden en 
led dit op het scheerschuim met verf. Even drukken… en klaar! Laat het 
geheel drogen en gebruik het daarna als versiering. 
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Onkruid bestrijding Jaring Dam 

 

Onkruid bestrijding Jaring Dam 
maakt uw oprit, erf of terras on-
kruidvrij. Met onze machines 
verwijderen en verbranden wij 
het onkruid en zaden op een mili-
euvriendelijke 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                           
06-30 575 725 / 0227-66 32 48 

1773 AC Kreileroord                                  
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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 

  

  

postbus 8 

1777 ZG Hippolytushoef 
KvKnr: 60156449 

www.bbb-bewind.nl 
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Uitleen Dorpsraad Kreileroord 

Verenigingen en groepen van Kreileroord materialen lenen van de Dorpsraad 
Kreileroord.  
Om dit goed te kunnen plannen en eventueel onderhoud te kunnen plegen,   
is het nodig dat iedereen deze materialen op tijd reserveer.  
Dit kan via:   www.dorpsraadkreileroord.nl/uitleen.html 

• Online formulier - Downloaden   

• Online formulier - invullen op de website  

Ingevulde en uit geprinte formulieren kunt u in de brievenbus gooien 
bij:Bollenstraat 24 

Wat kun je lenen: 

• Muziek installatie 1 a 2 dagen voor een evenement (batterijen voor de zijn 
microfoon niet bijgeleverd )  (indien u hem buiten wilt gebruiken kan dit 
alleen door de beheerder van de Dorpsraad)   zes kamp, sinterklaas, 
musical , kerst viering van school.  spelletjes div op aanvraag 

• Bingo spullen 

• Dia tafel en scherm 

• Rad van fortuin. 
• Flip over  ( zelf voor papier zorgen) 
• Wifi (voor LAN of Acces point) minimaal 3 weken van te voren aanvragen! 
• Springkussen (€ 25,-- )  

Gebruik van deze materialen is op eigen risico 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen aan: 
uitleen@dorpsraadkreileroord.nl 

Per aanvraag mag u een aantal materialen lenen. 

• U bent verantwoordelijk voor de aan u geleende materialen 

Deze items mogen niet onderling worden doorgegeven aan derden. 

• Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende 
materialen bent u verplicht  de daarvoor gevraagde    vergoeding te betalen, 
ter vervanging van deze materialen. 

• Als u de materialen te laat inlevert kan het zijn dat u een vergoeding moet 
betalen om andere verplichtingen te kunnen voldoen. 

• Het verlengen van uitleen van materialen is eventueel in overleg mogelijk. 
Verlenging aanvragen kan alleen via de e-mail: 
                                                                    uitleen@dorpsraadkreileroord.nl  .  
Dit kan 24 uur per dag 
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Buurtbus chauffeur (m/v), iets voor u? 
 

Vanwege het vertrek van enkele collega’s is buurtbus-vereniging 
“de Noordkop” dringend op zoek naar nieuwe chauffeurs (m/v). 
Lijkt het u leuk om wekelijks op een vast tijdstip enige uren de 
buurtbus te rijden tussen Kreileroord en Schagen, dan zijn wij 
dringend op zoek naar u! 
De inzet van de buurtbus berust volledig op enthousiaste 
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen buurtbus! U wilt toch ook 
niet dat onze mooie kleine kernen als Kreileroord, 
Wieringerwaard en Oudesluis zonder aansluiting op het OV 
netwerk komen te zitten? Geef u daarom op als vrijwillig 
chauffeur en help mee de lijn 416 in stand te houden.  
Rijbewijs B en enige jaren ervaring zijn voldoende om als 
chauffeur te kunnen rijden. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
secretaris, dhr. P. Fortgens  (06-53648306) of  
planner, mw. J. Poelstra  (06-36309224) 
 

Het bestuur van buurtbus-vereniging “de Noordkop” 

Er waren vijftien mannen in de lijfwacht van de koning. 
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Kruisnummer 

Vul de lege vierkanten met een nummer, met alleen de 
cijfers 1 tot en met 9. Horizontaal 

lijnen moeten optellen tot de totalen in de rechterkolom en 
verticale lijnen 

moet optellen tot de totalen op de onderste rij. Er zijn ook 
twee diagonaal 

lijnen. Een loopt van de linkerbovenhoek naar de 
rechteronderhoek en de andere loopt naar beneden vanuit 
de rechterbovenhoek. Deze zouden opgeteld 21 en 20 zijn! 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 46 Nr 04 12-04-2020 
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Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf tel. 663534 henkvbodegom@gmail.com  
Penningm dhr. F.Schelfhout Boeier                54 Wieringerwerf tel. 602061 schelf@quicknet.nl 

Secretaris dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat       48 Kreileroord tel. 663502 info@snkvloeren.com 

Bestuurslid dhr. P. Barner Landbouwstr.    15 Kreileroord tel. 06-21167733 patick-barner@hotmail.com 

Jeugd mevr. C. Marsman G. van Gaalenstr. 25 Kreileroord tel. 663602  cittyvisser@gmail.com 

 

Bankrelatie: 
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is: NL 17 RABO 03704.10.351 

 

 

 

Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren:           dhr. E Rebel         Korenstraat 39  06- 28281508 

 

Sportaccommodatie: 
Terrein: Bollenstraat 66 Kreileroord tel. 663358 b.g.g. 663534 

 

 

Terreinmeester: Geert de Vries          Korenstraat  85                                     tel.  663312 

 

Consul: dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20    tel.  663534 

 

 

Evenementencommissie:  Gonnie en Femmie, Deborah, Iris, Melvin, Patrick, Maaike, Greta. 
 

 

Redactie van de ’GRASMAAIER’   
 

dhr. H. van Bodegom  
06-22392290 

 

                                                                                         
 

 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij redactieadres. 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Stichting 

Kreiler2002rd 

SNK 

Cement dekvloeren 
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SV Kreileroord 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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April 2020. 
 

Op 2 april bereikte ons het droevige bericht dat na 
een lang ziekbed ons erelid Piet Bos overleden is op 
64 jarige leeftijd. 
 

Piet was al jong lid van onze vereniging en is dat 
ruim dertig jaar geweest. Hij werd daarvoor tot 
erelid van onze vereniging benoemd. Hij had het 
ledennummer 013. Op het voetbalvlak was Piet een 
“linkspoot”. En bij onze club waren die schaars. Na 
een beenbreukblessure in de juniorentijd werd het actief voetballen door Piet 
wat meer op de achtergrond gezet en is hij na een lange herstelperiode toch 
weer gaan voetballen in ons tweede elftal. Zijn handtekening als aanvoerder 
van Kreileroord 2 staat op het wedstrijdformulier van 7 mei 1988. Dit was zijn 
laatste actieve wedstrijd voor Kreileroord. 
 

 

Piet toonde al jong zijn betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten binnen onze 
vereniging. En vooral op financieel vlak. In het jaarverslag van de ALV van 22 
augustus 1978 gaf hij daar blijk van.  
 

 

Uit dit jaarverslag: “Contributieverhoging: het bestuur stelt een lichte 
verhoging voor. Hr. P. Bos kan hiermee akkoord gaan. Hij is van mening, dat, 
zoveel wedstrijden voetballen plus elke week trainen en nog 
vriendschappelijke wedstrijden of toernooien spelen dat neer komt op 4 
gulden per week en dat is toch niet al te veel. Hij vindt dit voorstel dan ook 
aannemelijk. Het voorstel wordt aangenomen”.  
 

Kenmerkend; hoewel nog geen bestuurslid werd er serieus naar Piet zijn 
inbreng geluisterd! 
Piet heeft jarenlang binnen onze vereniging als kascontrolecommissielid 
gefungeerd.   
Het bezoek bij de penningmeesters van SV Kreileroord om de boeken te 
controleren waren soms legendarisch. Het waren binnen de vereniging 
goedwillende vrijwilligers die zo goed als kwaad zij konden, de financiën van 
de club op orde probeerden te houden. De kas klopte meestal wel, maar het 
verantwoord op papier zetten was vers twee. Piet en ondergetekende hebben 
jarenlang samen deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie. Hilarisch 
waren onze avonden bij penningmeester Klaas Harms. De eerste avonden bij 
Klaas werden meestal gevuld met het bij elkaar zoeken van bonnetjes e.d. Uit 
alle laatjes en kastjes kwamen die tevoorschijn. Vervolgens zetten wij de boel 
op papier en kwamen soms tot de conclusie dat er te veel geld in de kas zat! 
Waar vind je dat nog! 
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In de deponeringsgegevens van de KvK staat Piet op 19 juni 1986 
ingeschreven als bijzittend bestuurslid. Hij heeft tot zijn afscheid in mei 1988 
deze functie binnen het bestuur vervuld.  
 

 

Volkomen terecht dat Piet voor zijn vele werkzaamheden bij vooral SEW, de 
gouden speld van verdienste van de KNVB onlangs kreeg uitgereikt. Met naar 
ik uit zijn eigen woorden heb begrepen, heeft hij met enorme vasthoudendheid 
en inzet er mee zorg gedragen, dat SEW een prachtig nieuw complex heeft 
gekregen. De mensen van SEW zullen dat beter kunnen beamen dan ik als 
vertegenwoordiger van SV Kreileroord.  
 

Daarbij dat kleine clubje aan de boorden van het IJsselmeer ontwikkelde hij 
echter wel zijn bestuurlijke kwaliteiten, waar SEW dankbaar gebruik van heeft 
gemaakt. 
 

 

Naast zijn betrokkenheid bij de club was hij ook sterk betrokken bij de 
gemeenschap van Kreileroord. Zo was hij één van de initiatiefnemers van de 
viering van het legendarische 25- jarig jubileum van Kreileroord. Oud 
bewoners spreken daar nog vol bewondering over. 
 

 

Tot slot: wij zijn Piet enorm dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij ons 
“cluppie” en de gemeenschap van Kreileroord. 
Voor altijd in ons hart gesloten; 
 

 

Bedankt Piet! 
 

 

 

Henk van Bodegom. 
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Oud papier 

 

LET OP NIEUWE DAG EN DATUM.  
HET IS NU OP DONDERDAG.  
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!!) (± 17:00) 
 

 

Kijk ook op de 
facebook 

pagina van ‘t 
Creilerwoud 

 
 

  

Inzamel 
schema 

Plastic 

 

 

 

Op de volgende dagen wordt in 
Kreileroord het plastic opgehaald:  

 

Zie Facebook 

En in de 
Dorpskrant 

 

 

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.  
 

 

Zie Facebook 

 

en in de 
Dorpskrant 

 

 

 

 

S.V.D.K. 

 

Voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid 
worden? Meldt u aan bij het bestuur.  
Meer info?  Bel gerust.  
rekeningnummer NL41RABO308554280.  
 

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 

1x vanuit 
Kreileroord 

1x vanuit W.Werf 

KREILEROORD  naar Schagen Van maandag tot 
en met vrijdag.  

Niet  op feestdagen en schoolvakanties 

(Halte Oosterterp,  aan de Dorsmolen in Wieringerwerf (aan de 
kant van de garages): vertrek 08:03 uur; aankomst NS-Schagen 

08:53 uur. ) 

 

vertrek 07:07 uur;   
aankomst NS-

Schagen 08:08 uur.  

Update: 08-12-2019 
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Ton & Marian Poelsma 
          Slager met koksmuts   
 

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 

       Sieraden Elram 
 
Wilt u leuke handgemaakte 
sieraden kijk dan even op 
mijn Facebook pagina 
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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 


