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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 
informatie en inschrijving: 0227-663591 

 woensdag- en 
vrijdagochtend 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  

Workshops 

Best Friends Flowers geeft kerst workshops. Als u lekker creatief 
wilt zijn, dan is deze workshop echt iets voor u. Bij voldoende animo 
worden deze workshops gegeven. Voor meer info en opgave Ria 
Moors 06-22740258 Er zijn ook speciale kinder workshops  

 
Kerst workshops 
11-12-18-21 dec. 19.30 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

27 november 
21 december 
22 januari 2013 
19 februari 2013 

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 
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 stankoverlast en overlast van maden.  

15 november 
29 november 
13 december 
27/12  (alleen huisvuil) 
10 januari 2013 

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. 

12 november 
11 december 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

Sint Maarten 
Sinterklaasfeest 

 
Kerst Bingo Kids 
Door JeeCee ‘76 

De kinderen komen weer langs om Sint Maarten te vieren 
Sinterklaas wordt ontvangen in de Klaverstraat en dan in optocht naar 
de Doorbraak. 
kerstbingo voor de kinderen in de Jeecee ruimte . 
We spelen 5 rondes .Kosten zijn €0,50 per ronde. 

10-11-2012 
24-11-2012  10.30 uur 
 
15-12-2012  14:00 uur 

Algemene informatie  
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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,  

WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN 
 

Afgelopen zaterdag heb ik even naar het voetballen van Ruben en die andere bikkels gekeken. 
Wat een inzet tonen die gasten, onder weersomstandigheden waar menig ouder met tranen in 
de ogen van de kou naar staat te kijken. Met een tevreden gevoel weer huiswaarts en overgaan 
tot de orde van de dag, totdat ik rond 17:00 uur gebeld wordt door de beheerder van het MFC 
dat er wederom weer een aantal platen van de muur bij de hoofdingang zijn vernield en weg is 
je tevreden gevoel van eerder op de dag.   
 
Hoe is het nu toch mogelijk dat iemand er plezier in schept de zaak moedwillig te vernielen en 
zo afbreuk te doen aan ons mooie gebouw waar we met elkaar moeten zien te bereiken, dat 
iedereen het naar zijn zin heeft en er graag terug komt.  
 
In de afgelopen 10 maanden is er al een schade door diverse moedwillige vernielingen van 
maar liefst  € 4500,00 en gelooft u mij de gemeente is het er heel wat aan gelegen om hier 
een eind aan te maken.  
 
Wij vragen aan iedereen die dit aangaat om te stoppen met dit gedrag, en aan de ouders om het 
gedrag van uw kinderen, eens met ze te bespreken om op die manier een einde aan die zinloze 
vernielingen te maken. Ook de school, de voetbalclub en JeeCee vragen we hier de nodige 
aandacht aan te besteden.   
 

Een bezorgde voorzitter van de Dorpsraad  
Jaring Dam 
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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 secretariaat 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 18 november 20.00 uur 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. 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” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546 (vanaf 01-02-2014)  
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Familie Pagina Kreileroord 
De Dorpsraad Kreileroord heet welkom als lid: 

Fam. Blankenstein uit de Gijs van Galenstraat 

 

Hier kunnen alle Kreileroorders een oproepje plaatsen. Bijvoorbeeld een geboorte 
kaartje, een verjaardagskaartje, een groet enz.  

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

 
Verwacht 
1 Week voor kerst zal onze Prayda bevallen en verwachten we dus 
Amerikaanse x Engelse Staffords. Ze mogen 
weg voor € 500,--. 
We Verwachten in februari 2013 een nest 
Engelse Staffords met stamboom.  
Meer info: 
 Mascha_Blankenstein@hotmail.com 
   06-52734924 
   0227-750756 

 

Er zijn geen kleurplaten ingeleverd, dus helaas ook geen winnaar ! 

 

Oproep! 

   Gezocht! 

      Gevonden! 

          Verwacht! 
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Wat is de dorpsraad? 
 Een vereniging met als doel:  

    DE LEEFBAARHEID VERHOGEN IN HET DORP Kreileroord. 
 De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang  

   van het dorp en zijn bewoners te behartigen. 
 De dorpsraad is niet politiek gebonden. 
 De dorpsraad bevordert het woon-, leefklimaat van Kreileroord. Omdat de  
        dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het 
        zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Kreileroord. 
  
 
Wat doet de dorpsraad voor u? 
 De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en  

      belangengroepen van het dorp. 
 De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen. 
 De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en  

      Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon. Het College, 
      van haar kant, is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken,  
      advies in te winnen bij “Dorpsraad Kreileroord”. 

 
  
Wat doet de dorpsraad niet? 
De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van 
de dorpsleden. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. 
 
  
Wie zitten er in de dorpsraad? 
De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen 
vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen 
politiek mag bedrijven. 
 
  
Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen?  
De dorpsraad komt gewoonlijk een keer per 6 weken bijeen om de ontwikkelingen 
binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Meestal vinden 
deze bijeenkomsten plaats in de Doorbraak in Kreileroord.  
 
 
Wat kunt u van ons verwachten? 
Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de 
kwaliteit van leefbaarheid in Kreileroord. 
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Wat verwachten wij van u? 
Van U verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op 
een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van 
advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die 
betrekking hebben tot de leefbaarheid van Kreileroord. 
  
 
Kunt U ook lid worden van de Dorpsraad? 
U kunt lid worden van de Dorpsraad. Voor meer informatie neemt contact op met het 
bestuur van de Dorpsraad (penningmeester of per e mail):  
penningmeester@dorpsraadkreileroord.nl 
 Of maak 8 euro over op NL67RABO0370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord. 
 Onder vermelding: nieuw lid met naam en adres. 
Dan ontvangt u ook om de 2 weken een dorpskrant tot 12-2012 daarna  ( 3 weken m.i.v. 
Januari 2013.) 
 
Ook zoeken wij nieuwe bestuursleden interesse meldt u dan bij secretaris. 
Per e-mail: secretaris@dorpsraadkreileroord.nl 
Telefonisch 0227-820022 graag na 17:00 uur.  
Als bestuurslid moet je lid zijn van de Dorpsraad Kreileroord. 
 
 
 
Tuinbouw vereniging Kreileroord 
Het jaar zit er bijna weer op voor de tuinders van Tuinbouwvereniging Kreileroord. Het 
bestuur wil graat weten of u, uw tuin behoud of terug geeft. Ook nieuwe tuinders kunnen 
zich opgeven voor volgend jaar voor een tuin. Indien gewenst kan uw tuin geploegd 
worden. 
Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met: 

G. v.d. Velden 
Korenstraat 11 

1773 AP 
Kreileroord 
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JeeCee ‘76 

Sinterklaasfeest 2012 
 

Sinterklaas wil alle kinderen vragen of ze hem zaterdag 
24 nov om 10.30 uur willen verwelkomen op het plein bij 
de Klaverstraat om samen met hem en z’n pieten een ritje 
door het dorp te rijden.  
 
Het eind station is de Doorbraak waar Sinterklaas en z’n 
pieten gezellig in de gymzaal een praatje wilt maken met 
de kinderen.  
 
 
Bij slecht weer gaan we vanaf de Klaverstraat gelijk door 
naar de Doorbraak. De deuren van de gymzaal gaan pas 
open als Sint en z’n pieten zijn gearriveerd bij de door-

braak. 
 
Voor alle kinderen die zich hebben opgegeven heeft Sinterklaas een verrassing meegenomen.  
             

Tot dan 
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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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JeeCee ‘76 

In samenwerking met de scholen is er een inzameling op 9 nov. De kinderen 
brengen dan hun lampion , die ze op school hebben 
gemaakt weg. De kinderen die ergens anders op school 
zitten kunnen hun lampion, die ze op school gemaakt 
hebben, ‘s middags van 16.00 tot 16.15 uur bij de 
Doorbraak in de JeeCee ruimte brengen.  
Als er kinderen zijn die thuis een lampion hebben 
gemaakt, dan kunnen die ook ‘s middags van 16.00 tot 
16.15 uur bij de Doorbraak in de JeeCee ruimte 

gebracht worden.  Deze lampionnen worden apart van de lampionnen welke op 
school gemaakt zijn beoordeeld. De Lampionnen kunnen op vrijdag 9 november 
van 18.30 tot 19.00 uur worden opgehaald. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Zaterdag 10 
november 

2012 wordt Sint Maarten gelopen! 
(Leuke liedjes om te zingen als je met je lampion gaat lopen staan op de volgende pagina.) 

 
 
Kerstbingo voor de kinderen 
Op 15 december is er in de Jeeceeruimte een kerstbingo voor de kinderen. 
We spelen 4 rondes voor 1,50 , snoepje en drinken zit er natuurlijk ook bij. 
We beginnen om 14:00.  

Vrijdag 9 november: Wie heeft de mooiste lampion ! 
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Ik loop hier met mijn lantaarn [1] 
Ik loop hier met mijn lantaarn 
En mijn lantaarn met mij 
Daarboven stralen de sterren 
Beneden stralen wij 
Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan, 
rabimmel rabammel rabom 
Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis, 
rabimmel rabammel rabom 
 
 
Ik loop hier met mijn lantaarn [2] 
Ik loop met mijn lantaarn 
Lantaren loopt met mij 
Ik loop met mijn lantaarn 
Lantaren loopt met mij 
Mijn licht gaat uit, 
ik ga naar huis,rabiemel rabammel rabom 
Mijn licht gaat uit, 
ik ga naar huis, rabiemel rabammel 
rabom 
 
 
Sint Martinus Bisschop 
Sint Martinus Bisschop 
roem van alle landen 
Dat we hier met lichtjes lopen, 
Is voor ons geen schande. 
Hier woont een rijk man 
Die ons wel wat geven kan, 
Geef me appel of een peer, 
Ik kom het hele jaar niet meer. 
 
 
Sint Maarten en de bedelaar 
Sint Maarten, Sint Maarten, Sint 
Maarten, 
Ging te paard door het land 
Hij vocht voor de keizer, 
Zwaard in de hand. 
De vijand had hij op de vlucht gejaagd, 
Want dat had de keizer zelf aan ons 
gevraagd. 
 
 
Sint Maarten, Sint-Maarten [1} 
Sint Maarten, Sint-Maarten 
Een lampion, een holle pompoen, 

Daarin kun je een kaarsje doen 
Je ziet ons in het donker gaan 
Met het licht 
Van zon en ster en maan. 
 
 
Sint Maarten, Sint Maarten [2] 
Sint Maarten, Sint-Maarten 
We zingen langs de deuren een lied 
Doe open, anders hoor je het niet. 
Leg alstublieft wat lekkers klaar, 
Dank u wel, mevrouw, 
tot volgend jaar! 
 
 
Sintemaarten had een muis 
Sintemaarten had een muis 
Die moest naar het ziekenhuis 
Met z'n rooie petje 
Lag-ie in z'n bedje 
 
 
SinteMaarten MikMak 
SinteMaarten MikMak, 
Mijn moeder is een dikzak, 
Mijn vader is een dunnetje, 
Geef m' een pepermunnetje! 

Sint Maarten liederen 
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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 

 

  

Hier kan uw  
advertentie staan 

KWEKERIJ “DE TUINPLANT” 

Oosterterpweg t.o. nr 23  
( net buiten Kreileroord) 
tel;  06-22740258 

-vaste tuinplanten, klimplanten etc. 
-bloemstukken, boeketjes etc ( op bestelling) 
-workshops 
-huis en tuindecoratie 
 
Open; ma, di, wo 13.30-17.00 uur of na afspraak 
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(kopij van de ANBO) 
Wij heten een nieuwe lid van harte welkom  
bij de ANBO Kreileroord en wel: 
 
Corrie v.d. Broek - Stoutjesdijk 
Corrie veel plezier bij de 50+ club 
 
Kom gerust  naar de ANBO voor eenb bakje koffie 
of probeer eens of je koersballen een leuk spel vindt. Drie keer per jaar hebben we met 
elkaar een gezellige middag. 
 
Wij kunnen als ANBO - Kreileroord nog veel meer leden gebruiken. Vanaf 45 jaar ben je 
welkom bij de ANBO. Als je lid ben van ANBO heb je bij de meeste zorgverzekeraars 
korting op je zorgverzekering. Dat is meestal 5%. Als je € 5,-- per maand bespaart op je 
zorgverzekering dan heb je je eigen contributie er al weer dik uit. 
Heb je nog meer verzekeringen lopen bij deze zelfde zorgverzekeraar, dan kom je in 
aanmerking voor 5& collectiviteits korting. Vraag er naar bij je verzekering. 
 

G. v.d. Velde 
 

 
Biljarten 
Vrijdag voor een week was de biljart regio confrontatie 
tussen Slootdorp en Kreileroord. De laatsten speelden thuis, 
dus dat was een voordeel. Co, Piet, Gerrit en Evert hadden de 
beide biljarttafels met de ballen keurig verzorgd, dus lagen ze 
erbij om de 1ste partijen te ontvangen. Omstreeks 13.15 uur 
arriveerden de Slootdorpers.  
 
En na een bakje koffie met koek en een welkomstwoord van 
Piet kon de strijd beginnen. Het leek een gelijk opgaande 
strijd te worden, maar niets was minder waar. Met de rust 
stond Kreileroord voor met 12 - 4. Ondanks het feit dat Co 

Cardol (nieuwe knie) en Marjan van de Velde niet mee speelden, ging ook de tweede helft 
voortvarend.  
 
Een hapje tussendoor deed iedereen goed en gaf de spelers weer de energie. 
Maar deze middag waren de spelers van Kreileroord het goudhaantje. Janny sloot de 
laatste partij in remise af en zo kon Piet Raven de eindstand bekend maken. 23 - 9 voor 
Kreileroord.  
 
De spelers vonden het prima en er werd nog even gezellig een uurtje aan vast geknoopt. 
Leuk om zo met elkaar om te gaan. De volgende keer spelen we uit tegen Middenmeer. 
Helaas is Maarten Smit er niet meer bij, hij is terug naar z’n huis in Indonesië. Dus tot de 
Volgende keer 
 

Een speler  

Afdeling Kreileroord 
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N99 volledig afgesloten tussen De Kooy en Den Oever 
vanwege onderhoud; 5-16 november 

 

Rijkswaterstaat voert van 5 tot en met 16 november groot onderhoud uit aan de N99 
tussen De Kooy, onder Den Helder, en Den Oever. De N99 is tijdens de werkzaamhe-
den zowel overdag als ’s nachts in beide richtingen volledig afgesloten. 

Op verschillende delen van de weg vervangt Rijkswaterstaat het oude asfalt en brengt 
een nieuwe laag aan. De weg is van maandag 5 november 06.00 uur tot vrijdag 16 no-
vember 06.00 uur dag en nacht afgesloten tussen rotonde Kooysluis bij De Kooy en 
rotonde Elft bij Hippolytushoef. 

Vertragingen en omleidingen voor autoverkeer 
Het verkeer wordt omgeleid via de A7, N248 en de N9 en moet rekening houden met 
extra reistijd van ongeveer 20 minuten. De omleidingsroute staat met gele borden aan-
gegeven. 

Extra avond- en nachtafsluitingen 
In de nacht van maandag 12 november op dinsdag 13 november is naast de N99 zelf 
ook de verbinding met de N9 bij de Kooy afgesloten. In de nacht van dinsdag 13 op 
woensdag 14 november is de N99 ook tussen Hippolytushoef en Den Oever afgeslo-
ten. Bij de nachtelijke afsluiting van de verbinding met de N9 wordt lokaal verkeer 
van en naar Anna Paulowna omgeleid via de N9 en de N249. 

N99 afgesloten ! 
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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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Collecte Alzheimer Nederland  
In de week van 5 t/m 10 november vind de collecte van  

Alzheimer Nederland plaats.  

In Kreileroord gaan zo’n 5 collectanten weer op pad om geld in te 
zamelen. 

Alzheimer Nederland, 
werkt al bijna 20 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie 
(waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en 
informatie te beiden en op te komen voor hun belangen.  Met 52 regionale afdelingen 
en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend 
netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar 
behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk 
van particuliere giften. 

Jezelf verliezen 
Honderdduizenden mensen in Nederland worstelen dagelijks met de gevolgen van 
dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende 
jaren snel toe. 1 op de 5 krijgt het. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de 
patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigd de ziekte het 
meest waardevolle dat een mens bezit. ZICHZELF!!!! 

Onderzoek 
Inmiddels zijn er 9 medicijnstudies naar dementie in het laatste stadium van 
onderzoek. Succes in dit stadium betekent dat een medicijn binnen enkele jaren op de 
markt is. Verreweg de meeste medicijnen die nu worden onderzocht zijn ontwikkeld 
voor de ziekte van Alzheimer. Voor het eerst staat er nu groot onderzoek naar FTD, 
Frontotemporale Dementie, in de startblokken. Het middel dat onderzocht wordt is het 
medicijn LMTX. Later dit jaar start een onderzoek naar hetzelfde medicijn voor 
mensen met Alzheimer. 

Collecte 
Alzheimer is niet te stoppen, NOG niet!. Meer onderzoek naar de oorzaken en 
oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel 
geld nodig.   

Een gift aan de collectant is een heldendaad 

Alvast bedankt! 
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Klaverjassen 27-10-2012. 
De opkomst deze avond sloeg alles! Liefst 24 enthousiaste klaverjas 
liefhebbers wisten de weg naar de Doorbraak te vinden.  Het laatste 
tafeltje stond dan ook tegen de buitendeur aan. Er werd al gekscherend 
geopperd om het hele keukentje er tussenuit te slopen, om meer ruimte 
in de kantine te creëren. Wie weet? Annette en Frank Leurs, het 
gezellige stel uit Westwoud hadden ook weer de moeite genomen om 
uit het verre Westwoud helemaal naar Kreileroord te karren om even 
lekker een kaartje te leggen en even bij te beppen. Oud penningmeester van de 
voetbalclub Foeke van Wanrooij was samen met zijn eega Janny, nadat we ze al een 
tijdje gemist hadden, ook weer gelukkig van de partij. Hij was het eigenlijk die op het 
idee kwam om met vaste maat te gaan spelen en dat blijkt tot nu toe geweldig uit te 
pakken. Bovendien stelde hij ook voor om de te winnen prijzen iets aantrekkelijker te 
maken, waardoor er toch wat meer uidaging in het geheel komt. Zelf werden ze 
afgelopen zaterdagavond slachtoffer van dat idee, want ze eindigden, geheel tegen hun 
gewoonte en kaartkennis in, op de laatste plaats en gingen er dus met de mooie 
poedelprijs vandoor. Ook geen schande, want Greta Keuken had weer iets moois van 
het prijzengeld gemaakt. Met een rekenmachientje in haar hand loopt ze door Deen , de 
Aldi en de Lidl en de mensen kijken haar vol medelijden aan en je voelt ze dan 
denken ; “Goh, kijk dat vrouwtje nou, ze is aan het uitrekenen of ze wel rond komt!” 
En inderdaad komt ze elke keer weer net uit op die € 50,- dat beschikbaar  is voor de 
prijzen. Grote klasse. 
 
De gedoodverfde favorieten zoals Bo en David Clerc, Frank en John of Elina en 
Simone konden het deze avond in het geheel niet waarmaken. Bo had haar avond niet, 
een paar kleine foutjes vertelde ze eerlijk en een wat ongelukkige kaart hield haar en 
partner David in de middenmoot. Frank Leurs en John Zee hadden wel een goede start, 
maar in de eindspurt waren ze even te haastig en bleven eindelijk hangen op de zesde 
plaats. Elina Bandringa en levenspartner Simone Cardol presteren dit seizoen tot nu toe 
matig en het niveau van vorig jaar is eigenlijk nog geen 1 keer in beeld geweest bij de 
dames. Nee, dan kunnen ze beter een voorbeeld nemen aan schoonmama en pa, Lenie 
en Co Cardol dus, die deze avond een flinke uitschieter hadden. Met 7042 punten ging 
het stel er terecht met de eerste prijs vandoor . Het klinkt ietwat badinerend om te 
spreken van een uitschieter, maar gewoonlijk begeeft het stel zich goed in de 
middenmoot en zijn het geduchte tegenstanders, maar komen ze net tekort voor de 
eerste plaatsen. Co, uitgerust met een nieuwe knie en krukken, vandaar misschien het 
nieuwe elan, waarmee het stel de tegenstanders te lijf ging , deed het samen met Lenie 
deze avond bijzonder goed. Al in de eerste twee spelletjes rekende ze af met zowel 
Pascal Edens en Martin Rebel  en Amy en Rob Schokkenbroek, de latere nummers 2 en 
3. Het derde spelletje verloren ze van Colinda Zee en Annette Leurs met miniem 
verschil, dit koppel was weer voor de zoveelste keer goed voor de vierde plaats, 
volhouden dames; de aanhouder wint tenslotte! en in het laatste potje zetten ze de 
favorieten Bo en David ruim opzij. De eerste prijs kwam ze dus niet aanwaaien en het 
boodschappenmandje van € 25,- was dan ook de juiste beloning voor hun goede spel 
van deze avond. De namen van Pascal Edens en Martin Rebel viel al even en de 
wedstrijdsecretaris kon zijn ogen eigenlijk niet geloven, maar dit nog zo jonge koppel 
deed het uitstekend. Petje af! Martin moet Pascal af en toe nog in wel in zijn handje 
meenemen, maar Pascal doet het steeds beter. Kleintje boer verdient nog wel nadere 
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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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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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bestudering van Pascal, want nu speelt hij die 
tactiek constant, alhoewel hij soms wel met de 
hoogste troeven in zijn hand zit! Met 1924 punten 
droogde ze in hun tweede spelletje Ruud van 
Eeken en Michel Hanff af om vervolgens met 
ruim 1700 punten door te gaan en in het laatste 
potje met 1874 punten Janny en Foeke van 
Wanrooij af te serveren. Rob Schokkenbroek was 
deze avond de rust zelve en zie,  Amy kreeg weer 
een goede kaart in haar handen . Met 2207 punten 

in hun derde partij, het hoogste spelletje van deze avond, tegen Janny en Foeke 
en met tot slot 1866 punten in hun laatste partij tegen het normaliter sterke duo 
Frank en John gingen ze er met de derde prijs vandoor. Het moet voldoende 
genoegdoening en troost zijn voor Annette Leurs en Colinda Zee om duidelijk  
boven  hun mannen te eindigen, maar om voor de zoveelste keer net naast de 
prijzen te grijpen blijft wel vervelend!  Thea van der Ploeg en Henk van 
Bodegom eindigden voor de zoveelste keer als vijfde met 6548 punten , goede 
middenmotors dus, maar kregen elke keer kaarten voor een hang en wurgpartij 
en trokken meestal wel aan het langste eind, maar in zulke partijen speel je niet 
de echte punten bij elkaar voor een hogere klassering. Met slechts vijf punten 
minder, werden zoals boven beschreven Frank en John zesde. Bo en David 
werden met ruim een gat van 400 punten daaronder zevende. Over Elina en 
Simone hebben  we het al gehad, daar hoeven geen woorden meer aan worden 
toegevoegd. Het gaat misschien te ver om te veronderstellen dat het 
wisselvallige spel van Ajax tijdens deze competitie zijn invloed heeft op het 
kaarten van Dick Keuken en Mike Weermeier, of misschien andersom, want het 
zijn twee onvervalste Ajax supporters, maar met de nodige fantasie is er wel 
enige gelijkenis te ontdekken. Speelden ze in hun eerste partij de sterren van de 
hemel door Rob en Amy met 2011 punten opzij te zetten, Ajax deed hetzelfde 
door Manchester City met uitstekend voetbal met 3-1 te verslaan. Vervolgens 
konden ze in de volgende partijen geen  bobbel meer van het water blazen en 
deed  Ajax hetzelfde door thuis kansloos met 2-0 te verliezen van Vitesse.  
Maar met nog het vorig seizoen in gedachte toen Ajax ook matig begon en uit 
haast onmogelijke positie toch nog kampioen van Nederland werd, moet dit 
voldoende aanknopingspunten geven voor het koppel om alsnog dit seizoen 
uitermate sterk te eindigen. Ruud en Michel deden het iets beter als de vorige 
keer en er zit dus progressie in. Met een mooie slotpartij droogde ze Fred 
Schaafstra en Ab Ganzinga af. Vaste maat van Fred, Ronnie Aukes had andere 
beslommeringen en Ab was zo welwillend om Fred te ondersteunen. Van dat 
ondersteunen kwam niet zo veel terecht, maar Ab zijn gezellige aanwezigheid 
vergoedde veel. Ab is trouwens een echte CVW fan en vaak achter de bar te 
vinden als vrijwilliger en heeft dus mentaal een grote stap genomen om bij vv. 
Kreileroord een kaartje te leggen. De ongedwongen sfeer zal hem zeker hebben 
aangesproken en wie weet zien we hem weer terug. Fred en Ab eindigden 
overigens op de 11de plaats. Over Janny en Foeke zullen we het niet meer 
hebben! 
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De uitslag: 1. Co en Lenie 7042 punten. 2. Martin en Pascal 6752 3. Amy en 
Rob 6742 4. Annette en Colinda 6605 5. Thea en Henk 6548 6. Frank en John 
6543 7. Bo en David 6134 8. Elina en Simone 6111 9.Dick en Mike 5982 10. 
Michel en Ruud 5824 11. Ab en Fred 5818 en met bijna 400 punten verschil 
eindigden Janny en Foeke duidelijk op de laatste plaats met slechts 5457 
punten. 
De volgende drive is op zaterdag 24 november. 
Henk van Bodegom. 
 

 
Biljartnieuws. 
Met de mededeling van Bert Hanff,  dat zoonlief Michel  en maat Jaap 
Plagmeier vanaf woensdag in de zon van Gran Canaria , het was daar 27 
graden , lagen te bakken met een heerlijk koel biertje werd afgelopen 
vrijdagavond gestart met de competitie. Maar 
Michel en Jaap hadden de week voor hun 
vertrek naar het Spaanse toch nog een duidelijk 
visitekaartje achtergelaten. En vooral Michel. 
Was het de weken daarvoor niet geweldig met 
zijn spel, op vrijdagavond 26 oktober liet hij 
duidelijk zien wie de sterkste biljarter is van de 
club. Beide partijen wist hij te winnen binnen 
zijn aantal beurten en met groot overmacht. 
Pascal Edens en Fran Schelfhout werden van de 
tafel gespeeld. Stof tot nadenken dus, want hoe 
verklaar je het dat de prestaties van Michel de 
laatste tijd zo matig waren , zeg maar gewoon slecht! De week ervoor kwam hij 
in zijn partij tegen Martin Rebel niet verder dan  29 caramboles, terwijl hij er 
68 nodig heeft. Bij terugkomst zullen we dit eens nader evalueren met Michel . 
Jaap deed het gewoon weer goed zoals we dat van hem gewend zijn  en voor 
hem acht de stamtafel bij een veilige terugkeer geen verbetertraject  direct 
noodzakelijk. Bert Hanff weet ook weer de weg omhoog te vinden, toch 
opmerkelijk dat beide Hanffen het weer zo goed doen!, door de laatste 4 
partijen met redelijk gemak te winnen. Hij staat weer te “ hummen “ aan tafel 
en dan weet je als tegenstander dat Bert het weer op zijn overigens mooie 
smalle heupen heeft en  dat je eigenlijk geen schijn van kans tegen hem hebt. 
Dat ervoer Ruud van Eeken, de altijd drukke wedstrijdsecretaris, afgelopen 
vrijdagavond ook. Als dan ook, zoals Ruud het kernachtig verwoordde, de 
“precisietijd” je in de steek laat, dan kun je het wel schudden. Af en toe mist 
Gerrie Edens ook die precisietijd en slaat hij de spijker wel eens mis. 
( Waarschijnlijk is dit nog niet opgemerkt door timmerbedrijf Tichem !). Echter 
tegen maat Martin Rebel, Kriebel in de volksmond, timmerde hij er lustig op 
los en in slechts 13 beurten had hij zijn 21 caramboles bij elkaar. Kriebel 
wisselt goede partijen af met slechte. Een terechte middenmotor dus. Het 
verzoek van de stamtafel aan hem om zijn kleding iets aan te passen, er was 
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voortdurend sprake van een hinderlijke inkijk, honoreerde hij met het nodige 
plezier. De stamtafel kon dat met veel gevoel voor humor waarderen. Pascal 
Edens, ingeschaald om in twintig beurten 16 caramboles te maken, kan daar de 
laatste tijd niet altijd aan voldoen. Tegen Jaap Plagmeier speelde hij zijn laatste 
goede partij door Jaap in 11 beurten duidelijk te verslaan  
en tegen Henk van Bodegom won hij ook verdiend. Maar in sommige partijen  
komt hij net iets lengte tekort en verliest hij met 2 á 3 caramboles verschil. 
Henk van Bodegom en Fran Schelfhout verkeren beiden in een ernstige dip, 
want ze wisten de afgelopen tijd geen enkele partij op hun naam te schrijven. 
Maar, het zijn geen spelers die het hoofd in de wind gooien en ze zullen gerust 
wel weer op een onverwachts moment toe slaan. Peter van der Bildt is druk aan 
het chauffeuren, met de vlam in de pijp vermoed de stamtafel en de weg terug 
naar de stamtafel tijdelijk uit het oog is verloren. 
Op vrijdag 16 november gaat de club gezellig in de Doorbraak wokken en op 
23 november staat het treffen tegen de ANBO op het programma. Er is door de 
ANBO nog geen spion uitgestuurd naar de biljartvereniging en dat roept toch 
enkele vragen op. Waarschijnlijk heeft de ANBO geen enkele twijfel over de 
afloop en acht ze de missie van hun spion als weinig zinvol. We zullen het zien! 
 

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 24 november,  
aanvang 20.00 uur in de Doorbraak. 
  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 10 nov,  127526 Kreileroord E1G  - Wiron E2  aanvang 10.00 uur aanw: 09.00 
              (kantine) 0227-663358 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 17 nov,  127485 DWOW E3 - Kreileroord E1G   aanvang 11.15 uur vertr: 10.15 
Sportpark De Wilskracht- DWOW, Prinses Irenestraat 19, 1771CD, Wieringerwerf 0227-602654  
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 24 nov, Vrij 
      
  
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 10 nov,  132129 VIOS-W E5  - Kreileroord E2G  aanvang 11.15 uur vertr: 10.15 
Sportpark De Doorbraak, Doorbraak 18, 1749 AM Warmenhuizen, 0226-394054  
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 17 nov,  132140 Schagen E7 - Kreileroord E2G      aanvang 09.00 uur aanw: 08.00 
Sportpark Schagen, Provincialeweg 2, 1741 NG Schagen, 0224-296213 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 24 nov,  Vrij 
  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 
Mannen zondag, 2, 8e klasse 01 
Zondag 11 nov,  62138 Kreileroord 2  - VIOS-W 5             aanvang 12.00 uur aanw:  11.00 
              (kantine) 0227-663358 
Zondag 18 nov,  62591 DWOW 3 - Kreileroord 2            aanvang 11.30 uur vertr:  10.30 
Sportpark Streepjesberg, Bremstraat 2 d, 1783 JG Den Helder, 0223-613366  
Zondag 25 nov,  Vrij 
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Algemene ledenvergadering. 
 
Graag nodigen wij alle leden uit op de algemene ledenvergadering van 
Sportvereniging Kreileroord. De ledenvergadering wordt gehouden op 
donderdag 29 november 2012,  aanvang ca. 20.30 uur,  na afloop van de 
training,  in de Doorbraak te Kreileroord. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de penningmeester. 
5. Verslag van de kascommissie. 
 
De verslagen zullen 1 uur voor aanvang van de vergadering ter tafel worden gelegd. 
 
6. Vaststelling van de begroting. 
7. Vaststellen van de contributies. 
8. Verkiezing bestuursleden. 
 
Bastiaan van der Broek heeft aangegeven door studie te stoppen met het vervullen 
van het  secretariaat.  Rob Schokkenbroek heeft zich kandidaat gesteld voor deze 
functie. Tegenkandidaten  kunnen zich melden tot 1 uur voor de vergadering. 
 
9. Verkiezing bestuursleden kascontrolecommissie. 
10. Contouren standaard team 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 

Tot ziens. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering S.V. Kreileroord 26-11-2011 
 
Aanwezig: Dennis Voorsluijs, Dick Keuken, Peter de Bildt, Thijs Klein, Melvin van der 
Zee, Tineke Voorsluijs, Henk van Bodegom, Fran Schelfhout & Bastiaan van den Broek. 
 
Opening en Mededelingen: 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de algemene ledenvergadering. 
Henk meldt dat hij op het gemeentehuis is geweest om te spreken over het sportterrein.  
Hij heeft de toezegging gekregen dat de toegangspoorten door de gemeente vernieuwd 
zullen worden. Verder is hij tevreden over het onderhoud aan het sportveld wat de ge-
meente het afgelopen seizoen heeft gedaan. Dit is een stuk beter dan afgelopen jaar en 
Henk spreekt de hoop uit dat dit komend jaar ook zal zijn. 
 
Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering: 
De ALV gaat akkoord met de notulen van 2010. 
 
Jaarverslag van de Secretaris: 
De leden gaan akkoord met het jaarverslag van 2010. 
 
Jaarverslag van de Penningmeester: 
Fran meldt dat de sportvereniging afgelopen seizoen een positief resultaat van een kleine 
€ 4000,- heeft geboekt. Wel is de toekomst van de vereniging onzeker aangezien de com-
pensatieregeling met de gemeente nog maar 4 jaar duurt en deze regeling de club van 2/3e 
van de totale inkomsten voorziet. De verwachting voor volgend seizoen is dat de inkom-
sten minder zullen zijn dan dit seizoen vanwege het dalende ledental. Verder meldt hij dat 
de bingo van afgelopen kerst een groot succes is geweest en dat de contributie-inning van 
dit seizoen op schema loopt. Als laatste meldt Fran dat de inkomsten van de  reclamebor-
den tegenvalt en het bestuur hier in de volgende bestuursvergadering over zal gaan pra-
ten. 
 
Verslag van de Kascommissie: 
Er was niemand van de kascommissie om het verslag toe te lichten. 
 
Vaststellen van de begroting: 
De ALV gaat akkoord met de begroting voor het seizoen 2011-2012. 
 
Vaststellen van de contributies. 
Het bestuur ziet geen reden om de contributie voor volgend seizoen te verhogen. 
 
Verkiezing van bestuursleden: 
Het bestuur is door de ALV opnieuw benoemd en Thijs Klein heeft kenbaar gemaakt de 
openstaande vacature in het bestuur in te willen vullen. De ALV stemt hiermee in. 
 
Benoeming ereleden: 
 
De sportvereniging heeft Fran Schelfhout en Dennis Voorsluijs benoemt tot erelid van de 
sportvereniging Kreileroord. Dit vanwege de bewezen diensten op zowel sportief als or-
ganisatorisch gebied. 
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Verslag Jeugdbestuur: 
 
Dick meldt dat er nu 8 mini - pupillen zijn bij de vereniging en dat deze na de winter-
stop wedstrijden zullen gaan spelen. De twee jeugdteams doen het momenteel erg goed 
in de competitie. De vereniging is ook weer ingeschreven voor de Deen sponsoractie. 
De twee jeugdteams zullen meedoen aan het Rabobank toernooi en meedoen aan het 
Kick van Zuthem Paas Toernooi in Heerhugowaard. Aan het eind van het seizoen zal er 
weer een tentenkamp georganiseerd worden.  
 
Rondvraag: 
 
Peter meldt dat de douches niet goed zijn in de kleedruimtes. Verder vraagt hij wanneer 
de velden weer gerold gaan worden. Henk meldt dat dit kan nu niet omdat het er te nat 
voor is. In de toekomst zal dit rollen waarschijnlijk collectief gepland worden tezamen 
met de overige verenigingen van Hollands Kroon. Verder oppert stelt Peter voor om tij-
dens een kampioenschap van de jeugd deze een sponsorbord te geven waarop staat dat 
ze kampioen geworden zijn. 
 
Henk vraagt aan Melvin of deze een tack met sleutel in zijn bezit heeft. Melvin zal hier-
na kijken. Verder moeten er nog 2 tacks geactiveerd worden. Henk meldt verder dat de 
buizen tussen de palen rondom het voetbalveld in het bezit zijn van de gemeente. 
 
Bastiaan stelt voor om een keer met een paar mensen de Doorbraak rond te gaan om te 
inventariseren wat er nog aan zaken veranderd moeten worden in de Doorbraak. Verder 
stelt hij voor om de besturen van de overige gebruikers van de Doorbraak uit te nodigen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Als laatste heeft de vereniging nog een club – en KNVB 
vlag. Hiervoor moeten of 2 vlaggenmasten geplaatst worden of ze moeten aan de muur 
opgehangen worden. 
 

Secretaris Bastiaan van der Broek. 
27-11-2012 

 
Darten 
Zaterdag 17 november  Spelen weer de Mannen tegen de Vrouwen darten,  
Aanvang 20.00 uur. 

Zaterdag 1 December  mannen darten,  
Aanvang 20.00 uur. 

Wij spelen om de 14 dagen mannen darten.  
Voel je aangesproken om mee te willen darten kom langs.  



 

Pagina 31  

   

   

   

   

   

   

BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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Sportpark Belboei - Wieringermeer, Emma Hoeve 2, 1774 BL, Slootdorp,  0227-581730 
Sportpark De Dogger, IJsselmeerstraat 180, 1784 MA, Den Helder,  0223-694331 
Sportpark De Doorbraak, Doorbraak 18, 1749 AM Warmenhuizen, 0226-394054  
Sportpark De Meer - Flevo. Industrieweg 1. 1775 PV, Middenmeer 0227-501781 
Sportpark De Pettemerkluft, Petten, Sportweg 5, 1755 LX, Petten,  0226-381796 
Sportpark De Wilskracht- DWOW, Prinses Irenestraat 19, 1771 CD, Wieringerwerf 0227-602654  
Sportpark JVC, Weth W de Boerstraat 4, 1788 AT, Julianadorp,  0223-641616  
Sportpark Schagen, Provincialeweg 2, 1741 NG Schagen, 0224-296213 
Sportpark ''t Hoog, Sportparklaan 1, 1744 KG Sint Maarten, 0224-785068  
Sportpark Winkel, Bosstraat 94, 1731 SG, Winkel, 0224-542292  
Sportpark Wiron, Oosterkruisweg 5, 1779 XM, Den Oever, 0227-511146 
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