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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 

L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
G. Miedema, Korenstraat 28, 
J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
mevr. L. Prevo, Gijs van Gaalenstraat 1 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-57354688 

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. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve zon
- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.35  u 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.39 u 

Zondag’s is er geen dienst. 

Eerste rit:  06.35 u 
Zaterdag: 08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
Eerste rit: 07.39 u 
Zaterdag: 08.39 u 
Laatste rit: 19.39 u 

ANBO ANBO-afd. Kreileroord vanaf 50-plussers. Lid worden? 
Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 

  
663365 

’t Hummelhonk De openingstijden zijn op woensdag- en vrijdagochtend. 
Telefoon tijdens de openingstijden is: 06-38196563 en voor informa-
tie en inschrijving: 0227-663591 

 woensdag- en vrij-
dagochtend van 
09.00 tot 11.30 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  

Algemene informatie  

Halloween Hippolytushoef De Ondernemersvereniging Midden en West Wierin-
gen organiseert: de Halloweenmarkt. Deze wordt gehouden in het cen-
trum van Hippolytushoef (Hoofdstraat, Kerkplein en Parklaan).  

26-10-2012 
14:00 - 22:00 

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. 

8 oktober 
12 november 
11 december 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
Inzamelschema 

Plastic 

Op de volgende dagen in 2012 wordt in Kreileroord het plastic opge-
haald:   
U wordt verzocht het plasticafval goed verpakt aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

30 oktober 
27 november 
21 december 
22 januari 
19 februari 

Inzamelschema 
Huisvuil en  
groenafval 

Restafval/huisvuil kunt u verpakt in plastic (vuilnis)zakken aanbieden 
in de grijze minicontainer.  U kunt het gft-afval kwijt in de groene mi-
nicontainer.  Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de 
(mini)container. Is dit niet mogelijk, gooi het dan verpakt bij het restaf-
val. U voorkomt hiermee stankoverlast en overlast van maden.  

4 oktober 
18 oktober 
1 november 
15 november 
13 december 
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DE DORPSKRANT 
     een veertiendaags 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 2 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 € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun hiermee de 
Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder Kreileroord.  

Geachte Dorpsraadleden,  

 
Het is weer zover!  
De 8 euro contributie  mag weer worden overgemaakt op de 
rekening van de Dorpsraad. Rabobank 370422546 ,onder 
vermelding van naam en adres. En net als vorig jaar, mag u 
ook in een envelop 8 euro, onder  vermelding van naam en 
adres. In de brievenbus van de penningmeester gooien op 
Bollenstraat 24. 
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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 
Lid : Dhr R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-57354688 lootje_885@hotmail.com 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD  
        

                  

 
Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  
p/a secrearitaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
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 21 okto-

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. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 06-57354688 
Korenstraat bij mevr. Jonker Korenstraat 34     663573 
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 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
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Kwekerij “De Tuinplant”  

geeft regelmatig, onder begeleiding  
van/samen met, Hennie Smit van Best 
Friends Flowers een workshop voor 
Oud en/of jong. Met diverse thema’s 
zoals: 

Moederdag, Herfst, Kerst etc etc.  

Teveel om op te noemen. Als u 
interesse heeft wanneer er weer een 
workshop is, wat het thema is of 
hoeveel deelname kost kunt u contact 
op nemen met Ria Moors.  

Kwekerij “De Tuinplant” vindt u op de Oosterterpweg, net buiten Kreileroord. Hier 
vindt u een groot assortiment vaste tuinplanten, klimplanten etc. 
Open op maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur of na (telefonische) 
afspraak . Telefoonnummer 06-22740258.  

De komende jaren gaan we in Nederland over op IBAN 
(International Bank Account Number). Na 1 februari 2014 
gebruiken we alleen nog maar IBAN als rekeningnummer. 
Of u nu contant betaalt, wilt pinnen met uw betaalpas of euro’s moet overschrijven. 

De voorbereidingen voor de overgang op IBAN worden gedaan door de banken, 
overheden en bedrijven. Maar ook als consument krijgt u hiermee te maken. Hier staat 
vast op een rijtje waar u rekening mee moet houden. 

 U gaat voor betalingen steeds vaker gebruikmaken van een langer rekeningnummer, 
IBAN. Dit rekeningnummer bestaat uit uw huidige rekeningnummer, aangevuld met 
een aantal cijfers en letters. 

 Steeds meer bedrijven, organisaties en overheden gaan de komende jaren met IBAN 
werken voor hun betalingen. De rekeninggegevens van hun huidige klanten zetten zij 
automatisch om naar IBAN. Daar hoeft u niets voor te doen. Als het nodig is vragen 
zij u zelf om uw IBAN. 

 Op overschrijvingskaarten en machtigingen komt meer ruimte voor het langere IBAN
-nummer. 

 Ook uw bankafschriften kunnen er iets anders uit gaan zien, evenals de sites van 
banken voor het interbankieren. Als u online bankiert zal de bank uw adresboeken 
automatisch omzetten naar IBAN. Op termijn krijgt iedereen een nieuwe betaalpas. 
Uw bank zal u informeren als het zover is. 

 Na 1 februari 2014 gebruiken we alleen nog maar IBAN als rekeningnummer, voor 
zowel binnenlandse als grensoverschrijdende betalingen. 
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De Dorpsraad Kreileroord heet wederom welkom als lid: 

Fam. J.J. van Wanrooij uit de Tuinstraat 
 

Gastouder gezocht (Kreileroord) 
Voor onze zoontje van bijna 2 jaar, zijn wij op zoek naar een 
lieve, zorgzame en flexibel gastouder. Die minimaal 3 dagen 
in de week kan oppassen op onze kleine. 

Heb je je papieren om als gastouder werkzaam te mogen zijn 
en ben je op zoek naar een leuk gezin om in te werken? 

Dan horen we graag van je... 

Neem contact op met ons via: 0654684734 

Hier kunnen alle Kreileroorders een oproepje plaatsen. Bijvoorbeeld een geboorte 
kaartje zoals in een vorige oplage met het kaartje van Elize.  

Als er ruimte en gelegenheid is dan kan ook uw oproepje hier geplaatst worden. 

 

Oproep! 

   Gezocht! 

      Gevonden! 

          Verwacht! 
GEVONDEN: (laatste plaatsing van dit artikel!) 

In juni is er een dames-fiets gevonden in de Vlasstraat. Mocht u, uw fiets missen! 
Stuur een mailtje met de beschrijving van uw fiets naar de redactie.  
Misschien is het uw fiets wel. 

Familie Pagina Kreileroord 
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          Café Restaurant Partycentrum 

D e  M a a i e r  

HÉT GEZELLIGE EETCAFÉ 
VAN 

WIERINGERWERF 

Groot terras op het Zuiden 
U kunt bij ons terecht voor: 

 
Lunches, Diners, Feesten en Partijen, 

Catering, Buffetten, Daghappen en À-la-Carte 
 

AL ONZE MAALTIJDEN KUNT U AFHALEN 
(bij voorkeur even bellen) 

 

Keuken open tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur 
 Terpstraat 1   Wieringerwerf   0227-601660  

 

e-mail: demaaier@hetnet.nl 
 

 

  

  

Heeft u zelf weinig of geen tijd om cadeau’s te kopen; vindt u een enveloppe met geld een beetje afgezaagd; 
vindt u het steeds moeilijker worden om weer wat origineels te verzinnen, of bent u op zoek naar een origineel 
relatiegeschenk, dan bent u hier aan het goede adres! Uiteraard worden er ook cadeaumanden op verzoek ge-
maakt. Leuk voor als u het nog persoonlijker wilt maken. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieu-
we cadeaumanden die met veel liefde en plezier feestelijk ingepakt worden. 
          De cadeaumand  
          Petra Kruijt, Landbouwstraat 25 
          1773 AB  Kreileroord 
          06-25070317 
          www.decadeaumand.nl 
          info@decadeaumand.nl 

Wat een feest als de cadeaumand voor u bezig is geweest!!! 
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Almere in Opperdoes 

 
Almere is een klein en 
gezellig verzorgingshuis in 
het centrum van 
Opperdoes in West-
Friesland. Opperdoes is 
een dorp in de gemeente 
Medemblik en ligt vlakbij 
de gelijknamige stad. 
Almere bestaat 
 uit wel 27 eenpersoons-appartementen en twee  tweepersoons-appartementen.  
Op de maandagochtend zijn we dringend op zoek naar een vrijwilliger, andere 
dagen zijn ook welkom. Heb je interesse De bewoners van verzorgingshuis  
ALMERE  in Opperdoes zoeken vrijwilligers  voor een praatje,  wandelingentje 
en helpende hand tijdens het koffie  uurtje en de warme maaltijd. neem even 
kontakt op met: 
 
Akke de Man  0227-820768. (km vergoeding is geen probleem) 
 
Volkstuinen Kreileroord 
Nadat we de bosmaaier gesponserd gekregen hadden van Kreiler2002rd en 
Gerard Miedema er al twee keer mee gemaaid had, begon de maaier toch een 
droge keel te krijgen. Na overleg met de voorzitter geeft Gerard Miedema een 
bezoek gebracht aan de firma J. v. Bodegom en Zn. Omdat deze firma ook veel 
bosmaaiers heeft, gebruiken zo ook dezelfde brandstof hiervoor. Dit is nl aparte 
brandstof. Gerard Miedema heeft toen gevraagd aan de directeur Jan of hun 
bedrijf onze bosmaaier ook wilde sponseren d.m.v. brandstof. De firma J. v. 
Bodegom en Zn stond daar positief tegenover en heeft de Tuinbouw ver. 
Kreileroord 2 blikken brandstof geschonken. Hartelijk dank, namens de leden, 
firma J. v. Bodegom en Zn. 
 
Van 7 t/m 13 oktober 2012 is de landelijke collecte voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting 
 
De Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie en is dus volledig 
afhankelijk van giften. Gelukkig kunnen we elk jaar rekenen 
op de inzet van veel vrijwillligers voor de landelijke collecte. 
Vooral dankzij hen kan de stichting haar werk doen. Tijdens de 
jaarlijkse collecte trekken meer dan 65.000 vrijwilligers de 
Nederlandse straten in met een verzoek om een kleine bijdrage. 
Dat verzoek is niet tegen dovemansoren gericht. De meesten 
kennen en waarderen de stichting en geven gul. 
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JeeCee ‘76 
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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 
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Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
www.bouwbedrijfvoorsluijs.nl 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl of www.acwgarage.nl 
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(kopij van de ANBO) 
Openingsdag ANBO Kreileroord 
Op 30 augustus was de openingsdag van de 
ANBO in Kreileroord. 
Er waren negentien mensen aanwezig en dat 
was een goede opkomst. Er werden 
verschillende spelletjes gespeeld en vele prijzen 
vonden hun weg naar de enthousiaste spelers. 
 
 
Regio Koersbal 
De eerste regio Koersbal wedstrijd is ook gespeeld en wel 
tegen Slootdorp. Wat verleden jaar nog een zwakke 
tegenstanders was, werden we dit jaar volledig verrast door 
een goede ploeg. Dit kwam volgens onze spelers mede door 
de zachte ondergrond waarop de speelmat lag. In 
Kreileroord spelen we nl op een harde ondergrond. 
Daardoor duurde het vrij lanf voor Kreileroord z’n draai 
gevonden had. Uiteindelijk werd de wedstrijd toch door de 
spelers van Kreileroord gewonnen met één punt verschil. 
Hulde 
 
 
Regio Biljart 
Ook is er verleden week een regio Biljart wedstrijd gespeeld.  
Kreileroord - Wieringerwerf.  
W’werf kwam voor de verandering weer eens met verschillende andere spelers. Er 
werd op twee tafels gespeeld en er werd de eerst partijen leuk gespeeld. Maar er was 
ook een partij die pas in de 28e beurt beslist werd. Desondanks as het halverwege 8 - 
8. Na een hapje en een drankje begon de 2e helft. Nu speelde iedereen tegen een 
andere tegenstander, wel zo leuk natuurlijk, vooral als je het iedee had dat je, je 
tegenstander wel kon hebben. Echter niet bij ondergetekende, want het lukt voor 
geen meter en de strijd duurde tot de 30ste beurt. Ondergetekende won echter wel op 
moyenne. De tweede helft was niet erg attractief maar wel zeer spannend. De 
wedstrijd werd dam ook in de laatste twee partijen beslist. Uiteindelijk werd de strijd 
onbeslist 16 - 16. Maar gauw vergeten en goed blijven oefenen. 
 
 
Bezoek aan de Familie Roza 
Vrijdagmiddag hadden 11 ANBO’ers uit Kreileroord de afspraak gemaakt, een 
bezoek te brengen aan de Fam. Roza aan de Ome Keesweg te W’werf. Bij deze 
Fam. Kan je elke 1ste zaterdag van de maand een bezoek brengen om de 
verzameling oude werktuigen en gereedschappen, voor de landbouw, te 
bezichtiggen. Er daarnaast hebben ze nog een mooie tuin met waterval en vijver om 
te bezichtigen. Er was werkelijk van alles te bezichtigen, van trekkers, kleinste 9 Pk 
en gewone spijkers gemaakt door de smid. Maar ook een blaasbalg met een 
smidsvuur en een Repelbord, waar vlas op gerepeld of te wel ontdaan werd van de 

Afdeling Kreileroord 
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vlas bolletjes. Uit vlaszaad wordt lijnolie geperst en van de stengels, de 
buitenste  barst, werd linnen gemaakt. Maar ook was er een bietenmolen, om 
voedselbieten, een zusje van de suikerbiet, in stukjes te snijden. Daarnaast 
stond een korf met messen waar je een voederbiet in kon leggen en door 
hefboom werking met het bovenste gedeelte, de voederbiet in stukken kon 
snijden. Er waren ook wasmachines met houten kuipen en met metalen kuip. Er 
waren wringers daar bovenop en los op een frame. Ook was er een bollenplant 
bord. Dit was een raam van latten op een bepaalde maat. Deze werd op de 
grond gelegd en aangedrukt. Zo kon men op elke 90° hoek een bol geplanten. 
Wat een intensief werk. Maar na de oorlog kon een gezin met 4 kinderen van de 
opbrengst van 1ha bollen leven. Er was werkelijk te veel om op te noemen. Het 
is de moeite waard om dit eens te gaan bezichtigen.  

 
Het is vrij toegang, alleen kost de koffie € 1,--. Dit komt ten goede aan een 
goeddoel. Met z’n allen hebben we nog even koffie gedronken met een heelijke 
koek.  
 
Lenie Cardol heeft toen een foto van het keukenblok, gemaakt door Co Cardol, 
vergroot,  afgedrukt en voorzien van een lijst door Marja v.d. Velde, 
aangeboden aan Anneke Roza. Zij was er zeer blij mee en bedankte de ANBO, 
voor deze leuke geste. Na de tuin nog bewonderd te hebben, ging iedereen met 
een voldaan gevoel naar huis. 
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Van dinsdag t/m vrijdag staan wij op het industrieterrein 
de ’Robbenplaat’ in Wieringerwerf vanaf 11.30 tot 17.00 uur. 

Op vrijdag staan wij vanaf 17.00 tot 19.00 uur op het  
parkeerterrein in de Korenstraat/Klaverstraat te Kreileroord. 

Telefonisch bestellen kan alleen in Wieringerwerf op  
nummer 06 24 72 31 18. 
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Freelance Budget Uitvaarten 
Bekwaam, Betrokken, Betaalbaar 

 
Willem Alberda - Ursem,  

Uitvaartverzorger 
Saturnusstraat 38 Mob: 06 515 910 86 
1771 BM Wieringerwerf Tel/Fax: 0227 820149 

Email:  w.alberda-ursem@quicknet.nl 
24 uur per dag bereikbaar 

Vrijblijvende voorbespreking en kostenbegro ng 
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Klaverjassen zaterdag 29 september. 
Bijna was de bovenruimte in het MFC, de Doorbraak, te 
klein. Liefst 22 kaarters, 11 koppels  dus, kwamen 
opdagen. Er hoefde nog net niet in de gang gezeten te 
worden, maar wanneer er nog enkele enthousiaste 
kaarters bij komen, zijn we genoodzaakt om in de grote 
sporthal te gaan zitten! Want een paar koppels meer kan 
zomaar. Wij misten onder andere het trouwe koppel 
Jannie en Foeke  van Wanrooij door omstandigheden en ook Dick Keuken en 
Mike Weermeier  waren niet van de partij. Dick had de laatste weken zwaar 
geleden onder de verhuisperikelen van dochterlief Deborah en had de klus van 
het verbouwen, behangen enz.. net geklaard. Tijd dus om de benen op tafel te 
leggen . Gelukkig kwamen zijn levensgezellin Greta en dochter Deborah wel 
energiek binnen fladderen met de boodschappenmandjes, voor de samenstelling 
daarvan  had Greta tussen de bedrijven ook nog even tijd  gemaakt, grote klasse 
natuurlijk!  Gonnie had de koffie weer klaar staan en de klaverjassers van deze 
avond  vielen bovendien met hun neus in de boter, want de sympathieke 
exploitant   van Tommy ’s biljartcafé, Bo, liep zwierig rond met een  dienblad 
met grote heerlijke koeken.  De hoge opkomst was voor de wedstrijdleider een  
verrassing en dwong hem om de avond qua wedstrijd iets anders in te delen. 
Besloten werd om na de eerste speelronde het behaalde puntenaantal als 
leidraad te hanteren. De koppels met het hoogste aantal punten kwamen op 
tafel 1 te zitten en enz..  Het koppel met het minste aantal punten, er waren er 
tenslotte 11, moest stil zitten, maar kreeg wel 1500 punten. Rond kwart over 
acht konden de klaverjassers starten. 
Ronnie Aukes en Fred Schaafstra speelden hun eerste potje tegen het 
koninginnenkoppel  Simone Cardol en Elina Bandringa. Ron en Fred  hadden 
geen enkel respect voor de dames. Met 2044 punten tegen 1018 werden Elina 
en Simone  volledig afgeserveerd. Misschien hadden ze als trouwe Ajax- 
supporters meer oog voor de wedstrijd van Ajax tegen koploper FC Twente, die 
dankzij een mooie goal van Erikson in Amsterdams voordeel werd beslist en  
kon de avond  eigenlijk al niet meer stuk voor hen. Met een schamele 
puntenaantal van 5477 eindigden ze onderin. Ron en Fred kwamen door de 
vliegende start wel voor het tweede potje  aan tafel 1 te zitten. Bo en David 
Clerc spelen volgens insiders een uitgekookt spelletje. Goed en gedegen.  Amy 
en Rob Schokkenbroek hadden dan ook niet zo gek  veel te vertellen, alhoewel 
Rob af en toe brommend in zichzelf de dreigende nederlaag van zich af 
probeerde te schudden. Dat de ongedwongen en gezellige sfeer zelfs mensen 
uit het Werstfriese, in dit geval uit Westwoud naar Kreileroord liet komen , 
gebeurde vooral op voorspraak van Colinda en John Zee. En het moet gezegd; 
ze voelden zich volkomen thuis. Colinda en John bezorgden hun vrienden 
Annette en Frank Leurs  een zeer geslaagd avondje. En ook het kaarten ging ze 
goed af. Annette en Colinda hadden een goede start, want met 1693 punten 
wisten ze net te winnen van Pascal Edens en Martin Rebel die 1659 punten 
behaalden. Waar de dames in hun tweede spelletje met hun gedachten waren , 
wie zal het zeggen, maar tegen Bo en David gingen ze hard onderuit. Maar hun 
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optimistische natuur zorgde er wel voor dat ze in  de laatste twee spelletjes de boel weer 
aardig op de rit kregen.  John en Frank zette met redelijk gemak Michel Hanff en Ruud 
van Eeken, maar ook Ron en Fred  opzij en speelden uiteindelijk aan het eind van de 
avond om de hoofdprijs. Michel en Ruud eindigden wel als laatste, maar met een 
minimale achterstand op Simone en Elina. Nog even en ze streven hun leermeesteressen 
voorbij!  Co en Lenie Cardol waren er wel en dan weer niet. Ze speelden alleen het 
laatste spelletje goed tegen Annette en Colinda, maar tegen Thea van der Ploeg en Henk 
van Bodegom waren ze in geen velden of wegen meer te bekennen. En ook Pascal Edens 
en Martin Rebel rangeerden het ANBO echtpaar op een zijspoor. Pascal en Martin deden 
het deze avond als koppel helemaal niet verkeerd en met name Pascal. Aan de hand van 
de doorgewinterde klaverjasser Martin ging het hem goed af. Bij aarzeling kijkt hij soms 
met grote ogen en met zenuwachtig heen en weer getrek aan de kaarten, naar zijn maat, 
maar uiteindelijk komt hij toch tot de ontdekking dat hij aan de beurt is en het spel moet 
vervolgen door de juiste kaart op tafel te leggen. Dat ging hem dus, zoals gememoreerd 
niet verkeerd af en uiteindelijk werden ze vierde. Markwin Bijlstra ( voormalig kampioen 
van Kreileroord )was zo goed, waarvoor dank!, om Willem Schippers te” begeleiden”. 
Want Willem was af en toe het boekje zoek. Willem is de vriendelijkheid zelve en wat er 
precies deze avond aan de hand was met hem weten we niet, maar hij lag nog wel eens de 
verkeerde kaart op tafel. Aangezien er niet met het mes op tafel wordt gekaart is het hem 
vergeven, maar het moet natuurlijk geen gewoonte worden..Willem! De partij tegen Amy 
en Rob Schokkenbroek was een drama partij van Willem en Markwin  en eigenlijk was 
het toen voor één van de prijzen voor het duo bekeken. Thea en Henk speelden dus  1 
goede partij tegen Lenie en Co met  1913 punten, maar in de andere drie partijen kwamen 
ze gemiddeld niet verder dan 1500 punten. Tekort dus achteraf . Bo en David waren na 
speelronde 2 aan tafel 1 terecht gekomen, de tafel dus van de kaarters met het hoogste 
aantal behaalde punten, en  zouden deze tafel ook niet meer verlaten. Dat gold eveneens 
voor John en Frank.  In twee onderlinge partijen tegen elkaar wisten Bo en David hun 
voorsprong uit te bouwen.  John en Frank waren zo sportief om toe te geven dat de 
eindoverwinning volkomen terecht was, maar lieten wel doorschemeren dat hun 
tegenstanders in het laatste spelletje wel een iets gelukkiger kaart kregen. Dat belooft dus 
nog wat! 
Uitslag: 1. Bo en David 7377   2. John en Frank 6862  
  3. Ron en Fred 6790    4. Pascal en Martin 6751  
  5. Thea en Henk 6395    6. Willen en Markwin 6006  
  7. Amy en Rob 5858    8. Lenie en Co 5725  
  9. Annette en Colinda 5679   10. Simone en Elina 5477  
                11. Michel en Ruud gingen er met de poedelprijs vandoor met 5440 punten. 
 
De volgende drive is op zaterdagavond 27 oktober, aanvang 20.00 uur in de Doorbraak. 
Wie weet tot ziens! 
 

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, belas-

tingaangiftes 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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Biljartnieuws. 
Tijdens het biljarten wordt aan de stamtafel gezellig 
en soms met vol overgave gediscussieerd  over allerlei 
onderwerpen. Vaak passeert de politiek de revue en 
wordt er door de verschillende leden een duidelijke 
mening op na gehouden.  Helaas is de boodschap nog 
niet tot Den Haag doorgedrongen, maar wie weet..? 
Ook de dreigende stijgende graanprijzen die direct 
van invloed zijn op de kostprijs van het biertje houdt 
de leden bezig met als conclusie dat de prijzen wel 
voortdurend omhoog gaan, maar nooit meer naar be-
neden! Afgelopen vrijdagavond  passeerde ook weer 
iets hilarisch de revue; “Hoe zit het eigenlijk met die 
kleine autootjes die met  bordjes van 45 kilometer per 
uur zijn uitgerust? Mogen die op het fietspad, maar 
ook op de weg?” Want zoals een van de leden op-
merkte; bij mist doemen die karretjes plotseling op 
voor je snufferd en moet je vol in je ankers! Voor het 
eind van het seizoen hopen we dat we het antwoord 
boven tafel hebben. 
 
Op 28 september speelde Michel Hanff twee zeer gedegen potjes, maar afgelopen vrij-
dagavond was het weer mis. Tegen Jaap Plagmeier ging hij kansloos onderuit. Jaap, 
die trouwens de laatste tijd in bloedvorm verkeert, had slechts 16 beurten nodig om 
zijn 22 caramboles bij elkaar te spelen; Michel bleef steken op 31, terwijl hij er 68 no-
dig heeft. Jaap bood Michel daarom in alle euforie een weekje retraite aan naar Gran 
Canaria, de overige leden vielen trouwens van zoveel vrijgevigheid van Jaap bijna van 
hun stoel, maar Michel ging gretig in op het aanbod en de reis staat dan ook gepland 
voor eind oktober. Bert Hanff kan maar niet op gang komen. Van de afgelopen 4 partij-
en wist hij alleen te winnen van Peter van de Bildt, net aan trouwens. We missen ei-
genlijk al een tijdje  het “hummen”van Bert, een teken dat hij in goede doen is aan ta-
fel. Wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken ( 27 caramboles) wisselt sterke partijen af met 
zeer zwakke partijen. Tegen Martin Rebel, “Kriebel”, deed hij afgelopen vrijdagavond 
van zich spreken door in 17 beurten Kriebel van tafel te spelen, Kriebel sprokkelde er 
slechts 6 bij elkaar in deze partij. Daar moet wel bij aangetekend worden, dat Kriebel 
door een lichte griep niet goed in zijn velletje zat en de partij daarvoor betrekkelijk 
kansloos tegen Henk van Bodegom onderuit ging. Gerrie Edens ligt op koers. Hij won 
drie van de vier partijen en timmert er dus vrolijk op los. Zoonlief Pascal wist twee 
keer te winnen van Henk van Bodegom. Waarschijnlijk is Pascal een soort van 
“angstgegner” voor Henk, want op de een of andere manier legt Henk op raadselachti-
ge wijze het steeds af tegen Pascal. De leden kijken overigens vol verwachting af naar 
de clash tussen vader en zoon Edens, maar de wedstrijdsecretaris houdt er op volstrekt 
eigen en onnavolgbare wijze een wedstrijdschema op na, die soms voor de leden vra-
gen oproepen, maar ik geef je het te doen om iedereen volledig aan zijn trekken te la-
ten komen. Fran Schelfhout wist van de afgelopen partijen  alleen van Bert Hanff te 
winnen. Er werd voorgesteld aan Fran om grotere sigaren te gaan roken om daar wat  
meer inspiratie uit te zuigen, want met de kleine sigaartjes die hij nu rookt , komt het 
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niet goed. Eerlijk gezegd doet  Peter van der Bildt het als beginneling niet zo 
slecht; althans beter als schrijver dezes in zijn allereerste seizoen . Peter legt in 
elke partij toch wel zes of zeven caramboles op tafel en Henk kwam  toen niet  
verder dan 4 of 5, of zelfs nog minder. 
In het slotspelletje van twee tegen twee op vrijdag 28 september lieten Bert en 
Henk tegen Gerrie en Kriebel zien dat ze na lange tijd weer in staat waren om 
te winnen. En vooral Bert. Met twee prachtige driebanders, waar hij altijd veel 
moeite mee heeft, wisten ze na een grote achterstand alsnog te winnen.  Afgelo-
pen vrijdagavond gaven Bert en Henk , het stokje door aan Michel en Pascal. 
Zij hadden nog wat goed te maken, want enkele weken geleden gingen ze met 
een grote voorsprong toch nog de boot in tegen Ger en Kriebel. Zo ver kwam 
het dit keer niet. Vrijwel kansloos en lijdzaam moesten Ger en Kriebel toezien 
hoe Michel en Pascal revanche namen voor dat verlies. Het kostte Ger en Krie-
bel  beide avonden weer een rondje voor de tafel en als Ger niet oppast moet hij 
zijn prachtige camper noodgedwongen voor de deur laten staan! 
Zoals het er naar uitziet speelt de biljartvereniging de Doorbraak op 23 novem-
ber thuis tegen de ANBO. De jaarlijks door de ANBO vooruit geschoven spion 
hebben we nog niet kunnen ontdekken, maar het zal ons niets verbazen als hij 
vandaag of morgen aanschuift aan tafel. 
 
Henk van Bodegom. 
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sv. KREILEROORD 
 

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 
Jeugdvoorz dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228  djkeuken@quicknet.nl 
Lid dhr. B. Scholten Vlasstraat 4 Kreileroord tel. 724553 bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid mevr.   T. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522   tinekevoorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. T. Klein Korenstraat 36 Kreileroord tel. 663426 y.klein@quicknet.nl 

Bankrelatie: 
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:  3704.10.351 

 

Trainers en coaches: 
Trainer senioren: dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat 12   tel. 663522 
Trainers E1 pupillen:  dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat 17       tel. 663603/0631185550  
Trainer E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
Trainer kabouters: mevr. C. Visser Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
Trainer keepers (jeugd):  dhr. D. Keuken Vlasstraat 16   tel: 663228 
 

Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat 48 tel. 663502/0653333623 
Coaches E1 pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat 17       tel. 0631185550/663603 
Coach E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
 

Sportaccommodatie: 
Terrein: Bollenstraat 66 Kreileroord   tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: vacature 
Consul: dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 3   tel. 663534 
 
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / mevr. T. Voorsluijs   tel. 6634236 / 663522 
 

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 redactieadres. 
 
 

Samenstelling van het jeugdbestuur: 
Voorzitter dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228 djkeuken@quicknet.nl 
Secretaris dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522 voorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. M. v.d. Zee Bollenstraat 9 Kreileroord 0634596868 gekke_mellie@hotmailcom 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 23-09-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Klaverjassen. 
De volgende drive is op zaterdagavond 27 oktober, aanvang 20.00 uur in 
de Doorbraakklaar en wij spelen met vaste maat.  
 
Henk van Bodegom. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 13 okt,  127481 HCSC E5 - Kreileroord E1   aanvang 09.45 uur vertr: 08.45 
Sportpark: De Dogger, IJsselmeerstraat 180, 1784 MA, Den Helder,  0223-694331 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 20 okt,  Kreileroord E1 - vrij 
 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 27 okt,  127524 Kreileroord E1G  - ZAP E4  aanvang 11.00 uur aanw: 10.00 
              (kantine) 0227-663358 
  
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 13 okt, 132160 Kreileroord E2G  - LSVV E7  aanvang 10.00 uur aanw: 09.00 
              (kantine) 0227-663358 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 20 okt,  Kreileroord E1 - vrij 
 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 27 okt, 132115 Winkel E2  - Kreileroord E2G aanvang 10.00 uur aanw: 09.00 
Sportpark Winkel, Bosstraat 94, 1731SG, Winkel, 0224-542292  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 
Mannen zondag, 2, 8e klasse 01 
Zondag 14 okt,  60448 JVC 7 - Kreileroord 2       aanvang 12.00 uur vertr:  11.00 
Sportpark JVC, Weth W de Boerstraat 4, 1788 AT, Julianadorp,  0223-641616 Zondag 14 okt,  
Zondag 20 okt,  Kreileroord 2 - vrij 
  
Zondag 14 okt,  60950 Kreileroord 2  - Con Zelo 3  aanvang 12.00 uur aanw:  11.00 
              (kantine) 0227-663358 
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Wedstrijd verslagen 
Kreileroord 2  - Fc Den Helder   5  -  2. 
Dat de trainingen  onder leiding van Dennis Voorsluijs en Thijs Klein hun vruchten 
beginnen af te werpen bleek wel uit de eerste helft. Vooral de opkomst elke 
donderdagavond van zo’n 15 tot 20 man op de donderdagavond is hier het gevolg 
van. Met goed combinatiespel werd Fc. Den Helder vooral in de eerste helft volledig 
overklast.  Het is jaren geleden dat we eigenlijk  Kreileroord  zo goed hebben zien 
voetballen.  Gedurende de gehele eerste  helft was Kreileroord dominant. 
Voortdurend werden de juiste combinaties gezocht, er werd verzorgd en met de 
nodige rust gevoetbald  en ook het elkaar coachen was van grote klasse. Dat het met 
de rust nog maar 4-0 stond kwam meer door de net gemiste kansen dan  door het 
spel van de tegenstander. Al na net een kwartier voetballen lag Arnold met een 
prachtige vrije schop de bal op het hoofd van Bart Scholten die beheerst en keurig 
inkopte. Nog geen vijf minuten later wist een van de “jonkies”, Tim van der Vaart er 
met een prachtig afstandsschot 2-0 van te maken. Tim is ontzettend gegroeid de 
laatste tijd en doet het als voorstopper uitstekend. Door zijn jeugdige overmoed wil 
hij nog wel eens wat teveel doen en verliest dan wel eens de bal, wat soms dan net 
verkeerd afloopt. Maar onder “ good old “ Dick Keuken als laatste man zal dat zeker 
goed komen. Dick stond zeker in de eerste helft als een rots in de branding de 
achterhoede aan te sturen , maar ook het middenveld.  Daar speelde Bart en Arnold 
Timosek, maar ook Melvin Zee een goede pot. Het geren en gevlieg van Melvin lijkt 
tot het verleden te behoren en komt alleen maar zijn eigen snelheid en spel ten 
goede, maar doet ook de gehele ploeg beter voetballen. Anne van Bodegom en Paul 
van der Meer speelden als back een degelijke partij, maar Paul kwam in de tweede 
helft wel wat lucht tekort. Dat er voorin ook met het nodige “gochme”wordt 
gespeeld bleek wel uit het handige overstapje van Patrick Sleen, waardoor Ronald 
Voorsluijs vrij kon inschieten. ( 3-0 35. min). Vlak voor rust wist de zeer jonge 
Remco Klein, maar daar hebben we er meer van zoals ook Robert Zee, op een 
prachtige voorzet van Roelant Blok  er met een keurige kopbal 4-0 van te maken. 
Roelant is gelukkig weer back in town, na een kortstondig uitstapje in het Haagse, 
waar hij het eigenlijk niet helemaal kon vinden. Ook Peter van der Bildt deed het 
naar behoren. Niet uitgerust met een verfijnde techniek speelde hij wel volledig ten 
dienste van de ploeg en raakte hij bijna aan het scoren. Rob Warmerdam wist door 
een paar keer goed uitlopen zijn doel tot de rust schoon te houden en Kreileroord 
ging met de rust met een riante voorsprong aan de thee. Wat er in de thee heeft 
gezeten is onbekend, maar Kreileroord was bijna  geen schim meer van de ploeg uit 
de eerste helft.  Het was dat Patrick Sleen nog knap 5-1 liet aantekenen, maar 
daarmee was wel het kruit van de ploeg verschoten. Dat Kreileroord nog een 
terechte toegekende penalty aan de tegenpartij,  door de goed leidende 
scheidsrechter Wilbert van der Molen,  tegen kreeg was niet relevant meer en deed 
aan de terechte overwinning van Kreileroord niets af. Doorgaan op basis van het in 
de eerste helft  vertoonde spel en spelopvatting is de enige juiste weg; we moeten de 
tweede helft maar gauw vergeten. 
 

Henk van Bodegom. 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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Sportpark: De Pettemerkluft, Petten, Sportweg 5, 1755 LX, Petten,  0226-381796 
Sportpark Belboei - Wieringermeer, Emma Hoeve 2, 1774 BL, Slootdorp,  0227-581730 
Sportpark De Meer - Flevo. Industrieweg 1. 1775 PV, Middenmeer 0227-501781 
Sportpark JVC, Weth W de Boerstraat 4, 1788 AT, Julianadorp,  0223-641616  
Sportpark: Sportpark Wiron, Oosterkruisweg 5, 1779 XM, Den Oever, 0227-511146 
Sportpark: De Dogger, IJsselmeerstraat 180, 1784 MA, Den Helder,  0223-694331 
Sportpark Winkel, Bosstraat 94, 1731SG, Winkel, 0224-542292  
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