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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 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.  

 
Bij voldoende kopij zal er nog 

voor de zomervakantie een 
Dorpskrant uitkomen. Indien 

mogelijk zal dit weer een 
papieren versie zijn. 

 
Redactie Dorpskrant 

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 :  09-06-2020 copy inleveren voor  
                           zondag 07 juni 2020 18:00   
                     of een briefje in de brievenbus op Bollenstraat 24       
                        Laatste dorpskrant voor de zomervakantie stop               

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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Beste mensen. 
 
Bijna de laatste dorpskrant voor de zomervakantie, nog 
een digitale uitgaven. En als er voldoende copy word 
ingezonden Gaan wij nog een papieren uitgaven 
verspreiden. Heeft uw een leuke boodschap, of 
gebeurtenis. Mail het naar 
 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
 
De school is inmiddels weer gestart met een aantal uren 
per dag. 
Het inspreken bij de gemeente gaat op 26 mei gebeuren. 
Wij weten nog niet of de mondeling of digitaal gaat 
gebeuren. De petitie is al gemaild om kracht bij te 
zetten. 
 
Tijdens de afgelopen weken is de Doorbraak op geknapt 
de schilders hebben het hele gebouw onderhanden 
genomen. Woensdag worden de ramen tijde svdk 
vervangen. Ook hier 3 maal is scheepsrecht. 
 
Ook hebben we nog een gesprek gehad met holland 
kroonse uitdagingen voor een bijdragen aan het nog te 
bouwen beweging's park, men is positief en moeten nog 
een maand wachten op antwoord. Ook andere die zijn 
aangeschreven voor sponsoring hopen wij toch eind 
volgende maand antwoord te hebben gekregen. Zodat 
we aan de slag kunnen. De Rabobank heeft ons al een 
bedrag toe gezegd. 
 
 
#blijfgezond. #samenstaanwesterk. 
 

 
Enny van der Kruit 
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Aan alle vrijwilligers van de BinnenRoute. 
 

Hierbij weer een bericht van de organisatie. Door het besluit van de 
Rijksoverheid om evenementen te verbieden tot 1 september,en het besluit 
van de gemeente Hollands Kroon dat evenementen niet verplaatst mogen 
worden naar het najaar van 2020, hebben wij helaas moeten besluiten dat De 
BinnenRoute 2020 definitief niet door kan gaan. Dat vinden we echt enorm 
jammer. We hopen dat we in 2021 alsnog de BinnenRoute kunnen 
organiseren. En dan zoudenwe het fantastisch vinden als jullie alsnog mee 
willen helpen! 
 

Blijf gezond !  
 
 
Hartelijke groeten, 
Organisatie van de BinnenRoute 2020: 
Irene van Oers 
Marjan Roskam 
Carry Kerckhaert 
Elma Plas (pr) 
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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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Onderzoek met enquête naar toekomst agrarische sector  
Hollands Kroon 

 

12-05-2020 

 

De agrarische sector is van belang in Hollands Kroon. Maar hoe zorgen we ervoor 
dat dit in de toekomst ook zo blijft? Samen met LTO hebben we de Amsterdam 
Green Campus gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van de agrarische 
sector in onze gemeente. Een online enquête onder agrarische ondernemers maakt 
onderdeel uit van het onderzoek.  
 

 

Kansen en belemmeringen 

 

Wat komt er op ons af en waar moeten we op inzetten om deze voor onze gemeente 
zo belangrijke sector een goede toekomst te bieden? Er zijn veel ontwikkelingen en 
wensen voor de gronden in onze gemeente, denk aan natuur, industrie, datacenters, 
woningbouw, de energietransitie etc. Deze hebben effect op hoe we de beschikbare 
ruimte gebruiken. De vraag is: waar ziet u de kansen en waar belemmeringen? 

 

 

Onderzoek 

 

Om dit te onderzoeken is een aantal interviews gehouden e 

n vragen we alle agrarisch ondernemers deel te nemen aan de online enquête. Zo 
krijgen we een beeld van wat er speelt en wat er nodig is voor een goede toekomst. 
De enquête is tot en met 24 mei te vinden op  
 

www.hollandskroon.nl/onderzoekagrarischesector.  
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Bloemenbrief van de burgemeester voor inwoners Hollands Kroon 

 

11-05-2020  
 

De meeste inwoners van Hollands Kroon hebben afgelopen weekend een brief op 
de mat gekregen met daarin een boodschap en een nog zelf te planten bos bloemen 
van burgemeester Rian van Dam over deze coronaperiode. De brief is huis-aan-

huis bezorgd in Hollands Kroon. Mocht u hem niet hebben ontvangen, dan is de 
kans groot dat hij vandaag of morgen bij u op de mat valt. 
Zadenbrief 
Burgemeester Rian van Dam met een bos bloemen 

 

In de brief geeft burgemeester Van Dam u opnieuw een compliment voor het vol-
gen van alle richtlijnen. Daarnaast is het een soort ‘arm om de schouder op afstand’ 
voor iedereen die dat nodig heeft. Tot slot is het bijzondere aan deze brief dat hij 
geplant kan worden, zodat er later dit jaar prachtige bloemen zullen bloeien. 
 

Zadenbrief 
 

In de brief geeft burgemeester Van Dam u opnieuw een compliment voor het vol-
gen van alle richtlijnen. Daarnaast is het een soort ‘arm om de schouder op afstand’ 
voor iedereen die dat nodig heeft. Tot slot is het bijzondere aan deze brief dat hij 
geplant kan worden, zodat er later dit jaar prachtige bloemen zullen bloeien  
 

Actualiteit 
 

De zadenbrief is in een eerder stadium opgesteld en via de drukker naar de postbe-
zorging gegaan. Daarom is in de brief niet verwezen naar de meest recente ontwik-
kelingen.  
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Kun jij op dit plaatje de hond in de kudde 
koeien vinden? 

Vind je de strepen schuin lijken? In werkelijkheid lopen ze allemaal horizontaal en 
parallel aan elkaar. Hoe kan dit zo zijn? Het is voor ons brein simpel om een witte 
lijn in een vlak veld te zien, en dito een zwarte lijn of vele lijnen op een wit veld. 

Denk maar aan een gelijnd velletje papier. Die lijnen lijken altijd netjes horizontaal 
te liggen! Ons brein heeft echter moeite met de afwisseling tussen zwarte en witte 

vlakken.  
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Zie  jij de kat op deze foto? 
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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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Buurtbus 416 voorlopig nog niet van start 
 

 

Beste bewoners van Kreileroord, 
 

Premier Rutte heeft tijdens zijn recente persconferentie over de 
verlichting van de Corona-maatregelen aangekondigd dat al het OV 
vanaf 1 juni weer volledig volgens de bestaande dienstregeling zal gaan 
rijden. Dat is iets te kort door de bocht.  
 

Deze mededeling en aankondiging geldt vooralsnog alléén voor het 
reguliere openbaar vervoer. De buurtbussen in onze provincie zullen per 
1 juni nog niet van start gaan. Op advies van het RIVM dienen eerst 
aanpassingen aan de bussen te worden aangebracht om deze 1.5m-

samenleving geschikt te maken.  
 

Men dient er tevens rekening mee te houden dat er na de aanpassing ook 
minder plaatsen in de bus beschikbaar zullen zijn. 
 

 

Vooralsnog wordt herstart van de buurtbuslijnen in Noord-Holland niet 
voorzien vóór 17 augustus 2020. 
 

 

 

Namens het bestuur van buurtbusvereniging De Noordkop, 

Paul Fortgens, secretaris 
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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 46 Nr 05 12-05-2020 
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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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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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Ridder Bram 

 
Bram is een jongen van 8 jaar en hij heeft last van de 
grote vakantie. Hoezo, last? Ja echt wel, zes weken vrij 
en niets doen. Brrr.. wat baalt hij. 
Zijn vriendje Fouad is naar Marokko vertrokken met 
zijn hele familie. Bram heeft nog staan zwaaien tot het 
busjesautootje helemaal volgepakt was weggereden. 
Ook zijn zusje van 6 jaar is op vakantie bij opa en oma. 
Bram wilde niet mee er moet toch iemand voor zijn 
moeder zorgen? Mama gaat iedere morgen werken in 
het ziekenhuis, ze zorgt daar voor de zieke mensen. 
Bram weet heel goed waar het ziekenhuis is, dat is maar 
tien minuutjes lopen vanaf zijn huis. 
Ze gaat iedere morgen om acht uur weg en komt om half 
twee weer thuis. 
Omdat Bram al 8 jaar is mag hij alleen blijven, maar 
buurvrouw Mieke komt af en toe eens kijken en dat 
vindt hij prima. Mieke is erg leuk en heeft soms hele 
leuke ideeën om te spelen. Maar nu gaat hij eerst maar 
eens naar Jos, dat is ook zijn beste vriend. 
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Jos woont precies achter hun huis. Als hij de tuin 
uitloopt en dan weer een poortje door staat hij bij Jos in 
de tuin. 
Hij klopt op de tuindeur en Jos zijn moeder laat hem 
binnen. 
“Dag mama Jos,” zegt Bram, “is Jos thuis?” 
“Loop maar naar boven”, zegt ze. “Hij is met zijn trein 
aan het spelen.” 
Bram kijkt om het hoekje van de deur en ziet daar een 
hele mooie trein rijden. Rood en geel. “Hoi!” roept hij. 
“Heeft pap Jos samen met jou de treinrails gemaakt? 
Wauw da’s mooi! Mag ik meedoen?” 
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Samen spelen ze totdat Jos zijn moeder roept voor een 
tandartsbezoekje. Bram gaat naar huis terug. Hij heeft 
wel trek gekregen in een boterham met pindakaas. In de 
keuken maakt hij een lekkere boterham met dubbele 
pindakaas en een beker melk. Nu nog zijn lievelingsboek 
en hup op de bank. Zijn boek gaat over draken die heel 
gevaarlijk zijn. Ze eten andere dieren op en soms ook 
mensen. Uit hun neus komt rook en ze hebben van die 
enge gele ogen, maar Bram is niet bang voor ze. Nee, hij 
is een stoere vent die voor zijn moeder moet zorgen. Als 
er een draak komt dan zal hij hem verslaan en zijn 
moeder redden. 
Plotseling hoort hij de bel en dan direct de sleutel in het 
slot. 

 
Hoi, dat is Mieke. Mieke komt gezellig bij hem op de 
bank zitten en vraagt wat hij gedaan heeft vanmorgen. 
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Bram vertelt van de trein van Jos. Zo mooi en dat hij er 
ook mee heeft mogen spelen. 
“Welk boek ben je aan het lezen?” vraagt Mieke. 
“Oh, ik zie het al, je allerliefste boek over draken.” 
“Weet jij dat draken uit de grond komen?” vraagt Mieke. 
“Haha,” lacht bram, “Nee Mieke, een draak komt uit een 
draken-ei.” — “Welnee joh, ik heb bij mij in de tuin een 
drakenplantje gevonden. En als hij groeit, en dat gaat 
snel hoor, dan komt er een babydraakje uit. Wil je het 
zien?” 
Natuurlijk wil hij dat, al gelooft hij er niet veel van. 
Mieke vertelt wel vaker mooie verhalen. Ze lopen door 
de heg tussen de tuinen van Bram en Mieke door. 
“Daar!” roept ze, “Daar staat het!” Bram kijkt en kijkt. 
Hij knijpt zijn ogen tot spleetjes en tuurt naar de plek 
die Mieke wijst. Hij ziet niets. Mieke gaat op haar 
knieën op het gras zitten en met haar neus bijna op de 
grond wijst ze iets aan. “Kom dan Bram, je moet hier 
kijken.” En ja hoor, hij ziet een piep, piep klein plantje. 
Het is niet groter dan zijn pinknagel. 
“Haha Mieke, jij kan mooie grapjes maken. Daar komt 
geen enkel draakje uit hoor, droom jij maar lekker 
verder. Ik ga in mijn boek kijken.” — “Oké,” zegt Mieke, 
“kom over drie dagen nog maar eens kijken en je zult 
het wel zien jongetje”. Mieke heeft altijd gelijk. 
Glimlachend loopt ze naar binnen. 
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Bram duikt in zijn boek. Spannend hoor, er staan veel 
plaatjes in. Mama heeft het al zo vaak voorgelezen. 
Bram kent het verhaal al helemaal uit zijn hoofd. 
Hij droomt een beetje weg. Als hij nu ook eens een 
ridder kon zijn. Hij zou dan vechten met een zwaard om 
zijn moeder te redden van de draak. En ook Mieke, die 
mag ook niet opgegeten worden. Maar ik kan geen 
ridder zijn, dacht Bram. Die hebben een helm op en een 
zwaard. Sommigen dragen ook een cape om hun 
schouders, dat staat super stoer. 
Zou er in de schuur nog hout liggen? Bram gaat meteen 
zoeken. Hij vindt een paar stukken hout van een 
eetkamerstoel die stuk is gegaan, daar kan hij wel wat 
mee. Nu nog een stukje touw. Hij legt alles op de 
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tuintafel en legt de langste stok eerst op tafel. Daarna 
een klein stokje. Het lijkt wel een kruis, maar zo moet 
het. De punt het langste en het handvat het kortste. Nu 
het touw vastbinden. Bram steekt het puntje van zijn 
tong uit zijn mond en knoopt een prachtige strik. Maar 
nee, het blijft niet zitten. Misschien zo? Of zo? Steeds 
weer valt zijn zwaard uit elkaar. 
Hij baalt, eigenlijk zou ik het met spijkers aan elkaar 
moeten timmeren, maar dat mag niet van mama… 

 
Hee Mieke! Misschien wil zij wel helpen! 
Hij schiet weer door de heg en roept haar. Ze komt naar 
buiten met 2 glazen limonade. “Ik wilde net naar je 
toekomen, wat is er?” 
“Kan jij mijn zwaard met spijkers vast timmeren?” 
“Wauw, wil jij zelf een zwaard maken, wat knap! Ik kan 
niet timmeren, maar ik heb wel de spullen ervoor. Wat 
wil je dat ik ga halen?” 
“Drie spijkers en een hamer”, zegt bram. 
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“Komt voor elkaar, Ridder Bram!” 
Hij glimlacht. Kijk daarom is Mieke zo leuk, ze speelt 
gewoon mee met hem. Als Mieke terug komt gaat Bram 
aan de slag. Hij slaat de spijkers er goed in. 
“Zo mijn zwaard is klaar.” 
Mieke kijkt verrast en bewonderd zijn kunstwerk: 
“Wauw, dat is knap Bram. Dat jij dat kan!” 
Dan hoort Bram de deur open gaan. Het is mama. Ze is 
klaar op haar werk. “Jippie!!” roept Bram. Hij laat 
mama direct zijn zwaard zien en verteld dat Mieke hem 
geholpen heeft. En dat ze een drakenplantje in de tuin 
heeft staan. Mama lacht om zijn enthousiasme: “Haha, 
rustig knul. Maag ik even gaan zitten en wat koffie 
drinken?” 
“Kom maar mam,” zegt Bram, “ik zet voor jou en Mieke 
een kopje.” 
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In de middag gaan mama en Bram naar de winkels. 
“Wat wil jij eten?” vraagt mama. “Pizza”, zegt bram 
meteen. Hij is dol op pizza. “Oké, maar morgen eten we 
bloemkool, goed?” Bram vindt het best. 
De volgende morgen valt de deksel van het afvalbakje op 
de grond. Boem! Stuk. “Jammer,” zegt mam, “gooi jij 
dat straks in de afvalbak?” Mam zegt doei en gaat weg 
naar het werk. Bram gaat eerst naar beneden om 
boterhammen te eten. Dan wassen en aankleden. Als hij 
in de badkamer komt ziet hij de deksel van de afvalbak 
liggen. Hee, dat kan een mooie helm worden.. 
Hij pakt een zwarte stift en tekent bovenop de helm een 
grote B. 
Hij zet de helm op zijn hoofd en tja.. te groot. Maar 
Bram weet er wel raad mee. In de schuur ligt touw. Die 
bindt hij om zijn hoofd en onder zijn kin. En ja.. nu blijft 
de helm zitten. Bram bekijkt zichzelf eens goed voor de 
spiegel en is zeer trots op zijn werk. Nu naar boven. 
Daar ligt nog een rode lap van het gordijn. Mama wil 
daar kussentjes van maken, maar Bram weet zeker dat 
hij er even mee mag spelen. Kijk daar op het tafeltje 
naast mam haar bed. Bram slaat de lap rode stof om zijn 
schouders en dan nog een riem eromheen. Ja ja, een 
echte ridder. Met zijn mooie verkleedkleren aan gaat hij 
op de bak zitten, met zijn draken boek. Hij kijkt goed 
naar de plaatjes of hij niets vergeten is. “Geloof het 
niet..”, mompelt Ridder Bram. 
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Dan hoort hij de sleutel in het slot. Bram schrikt, maar 
dat hoeft natuurlijk niet want hij is nu de ridder. Hij 
pakt zijn zwaard en staart naar de deur. Wie zou er 
binnen komen? Mam niet, die is op haar werk. De deur 
piept langzaam open en er komt een klein hoofdje 
tevoorschijn, met een brilletje en een brede 
glimlach. Pfffft.. het is Sonja, gelukkig! Bram was toch 
wel een beetje angstig, maar sonja is lief. Ze helpt mama 
met het huis schoonmaken. 
“Hai Bram”, zegt ze. En dan is ze stil, ze kijkt verbaast 
en ook wat angstig. “Sorry, sorry..” zegt ze, “ik dacht dat 
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Bram hier was. Ik wist niet dat er ook een ridder hier 
aan het logeren was. Neemt u mij niet kwalijk meneer 
de ridder!” 
Bram moest erg lachen. Die gekke Sonja. 
“Ik ben het… Bram… Ik woon hier.” 
“Nee, nee..” zei Sonja, “Dat kan niet, meneer. U bent een 
ridder en Bram is een jongen. Het spijt me dat ik u 
stoor, ik ga boven wel vast schoonmaken.” 
En weg was het hoofd van Sonja. 
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Bram zat nog te grinneken op de bank. Haha, ze dacht 
echt dat hij een ridder was. Gauw deed hij zijn cape en 
helm af en ging naar boven. 
“Sonja?” riep hij “Ik ben het echt, Bram.” 
Sonja’s hoofd kwam om de hoek van de badkamerdeur. 
“Ha Bram,” zei ze, “ik ben net binnen maar beneden zit 
een ridder, ken jij die misschien? Ik heb hem nog nooit 
bij jou thuis gezien maar hij zag er wel vriendelijk uit. 
Geen boef of zo.” 
Bram moest vreselijk lachen. Haha, die Sonja! 
“Dat was ik joh! Ik ben soms Ridder Bram. Zal ik mijn 
kleren eens pakken?” 
Bram liet zijn spullen zien en vertelde het verhaal van 
het drakenplantje, het zwaard, de helm en het kleed. 
Sonja vond het prachtig. “Weet je wat? Ik maak de 
badkamer schoon en dan kom ik naar beneden. Ik maak 
voor jou dan speciale Ridder-chocomelk” 
Oeh, dat heeft Bram nog nooit op. Hij gaat naar 
beneden om zijn mooie boek te pakken. Na een 
kwartiertje zitten ze saampjes aan het 
ridderdrankje. Hmm.. da’s lekker! Chocomelk met 
hagelslag, echte ridderdrank! 
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Dan gaat Sonja weer verder met haar werk. Bram gaat 
de tuin in. Hij is erg nieuwsgierig geworden naar het 
plantje. Door de heg staart hij op de grond. Zijn ogen 
schieten van links naar rechts. Ja kijk daar, daar is het! 
Wauw, een echt drakenplantje. Het kopje komt al boven 
het gras uit, net alsof het slaapt. Hij blijft stil staan 
kijken. Wat een mooi kopje heeft dit draakje, zou hij 
dadelijk wakker worden? 
Nee, er gebeurt niets. Helaas, misschien morgen. 
‘s Middags gaat hij met mama naar zwemles. Bram gaat 
graag naar het zwembad. Je mag daar op het einde van 
de les lekker spelen. 
Na het eten bekijkt mama de ridderspullen. Ze is heel 
erg verbaasd dat Bram zo goed nadenkt over 
ridderkleding. 
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De volgende ochtend om zeven uur hoort Bram mama 
in de badkamer. Ze zegt dat hij nog lekker moet blijven 
liggen, het is nog veel te vroeg. Bram valt weer in slaap 
en droomt van een plant die telkens als je er langs loopt, 
vuur spuwt. Je moet dan heel goed oppassen dat je 
voeten niet verbranden. 
Als hij wakker is gaat hij lekker onder de douche, trekt 
meteen zijn ridderkleding aan en in de keuken eet hij 
een boterham met appelstroop. Dan glipt hij weer door 
de heg om naar het plantje te kijken. Nu schrikt hij toch 
even. Het hoofdje is groter geworden. Wauw, het lijkt 
wel of er echte oogjes inzitten. Het kopje is gedraaid 
naar de zon. Hij gaat wat dichter bij staan, maar kan het 
nog niet helemaal goed zien. Hij bukt zich voorover en 
ruikt met zijn neus voorzichtig aan het kopje. 
Plotseling… komt het kopje naar voren. De oogjes kijken 
hem fel aan. Een soort mondje gaat open. Wil het in 
Brams neus bijten? Van schrik valt hij achterover in het 
gras. 
Pfoe.. wat was dat nu? Zijn hart bonst in zijn keel. Zijn 
helm vliegt eraf. Snel zet hij het weer op zijn hoofd, 
kruipt achteruit en dan gebeurt er iets vreeemds. Er 
komt een mier aangekropen langs de steel omhoog zo 
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naar het mondje en ineens… gaat de mond open en… 
weg mier! Het drakenplantje heeft opgegeten! Bram 
blijft versteend zitten kijken 

 
Even verderop loopt een torretje. Zijn neusje ruikt wat 
lekkers, lijkt het wel. Hij loopt recht op het 
drakenplantje af, kruipt langs de stengel omhoog, 
verdwijnt in de bloem en hap.. weg is het torretje! Bram 
is sprakeloos. 
Nog nooit heeft hij zo iets vreemds gezien, maar hij weet 
nu wat hij wil worden. Boem.. zomaar als een 
donderslag schiet het door zijn ridderhelm: Hij wordt 
redder van insecten, daar zijn ook vast ridders voor 
nodig. En iedere dag zit Bram al vroeg bij de 
drakenplant om alle insecten een andere weg te wijzen, 
met een boog om de plant heen. Natuurlijk heb je nog 
altijd van die eigenwijze beestjes die toch de verleiding 
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niet kunnen weerstaan en tja.. die worden dan 
opgegeten door de drakenplant. 
Ridder Bram heeft heel wat te vertellen in de kring op 
school als de vakantie voorbij is. Een echte ridder die 
insecten de weg wijst. 
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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:  
 

NL41 RABO 0308554280.  
 

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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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 


