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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. 

10 december 
14 januari 
11 februari 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

Sinterklaasfeest 
 
 

Kerst Bingo Kids 
Door JeeCee ‘76 

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. 

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,  

  

 
 

Geduld is het vermogen je motor stationair te laten 
draaien wanneer je hem het liefst verschrikkelijk op 

zijn staart zou willen trappen. 
 

De Redactie   
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
Voorzitter : dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Lid : Dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-57354688 louisaprevo@gmail.com 
 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD  
        

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit & Gerard Prevo  
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 02 december 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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Ook de Dorpsraad was op het Plattelands parlement 2012. 

Wij zijn heel goed ontvangen op het nieuwe gemeente huis in 
Medemblik. 
Het was een middag met discussies, informatie en vooral heel 
leerzaam om te zien hoe andere dorpen omgaan met de vergijzing en 
het behouden van accommodaties. 
Ook voor Kreileroord is dit belangrijk om onze school en dorpshuis te behouden.  

Ook hopen wij volgend jaar mee te doen aan de wedstrijd Topdorpen. 
Ik heb al een project in gedachten om mee te laten doen. 
 
Wie heeft ook een goed idee!!!! 

Laat het mij dan weten. 

Secretaris Enny van der Kruit  

 

Het Noord-Hollands Plattelandsparlement (NHP) heeft het dorpswinkeltje van Sint 
Maarten genomineerd voor de wedstrijd Topdorpen.  

Die is voor vrijwillige initiatieven die de leefbaarheid in kleine kernen vergroten. Het 
NHP bestaat uit gemeentelijke en provinciale politici en inwoners van kleine kernen. 
Gedeputeerde Elvira Sweet geeft op 16 november het startsein voor de eerste NHP 
conferentie en de verkiezing tot Topdorp. Alle vier genomineerden krijgen €.200, de 
winnaar nog eens zo’n bedrag.(bron nhd) 

Noord-Holland is een sterk verstedelijkte provincie. Daardoor zou je haast over het 
hoofd zien dat het ook een aanzienlijk platteland heeft. De problemen waarmee de 
bewoners te maken hebben wijken af van die in de steden. Typische problemen van 
kleine kernen zijn de onder druk staande voorzieningen als dorpshuizen, 
sportaccommodaties, verenigingen, woningen voor starters en openbaar vervoer als 
gevolg van bezuinigingen en demografische veranderingen. De Vereniging van Kleine 
Kernen in Noord-Holland (VvKkNH) wil dat het geluid van burgers van het 
platteland aankomt bij gemeentelijke en provinciale politici. Het Plattelands 
Parlement draagt bovendien bij aan het verkleinen van de afstand tussen politici en 
burgers. Dat is altijd van belang, maar zeker in grote plattelandsgemeenten die recent 
zijn ontstaan door herindelingen. 

 

Doelgroepen 

De doelgroepen van het Plattelands Parlement zijn Noord-Hollandse 
dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbestuurders, actieve dorpsbewoners en politici 
en bestuurders van gemeenten en de provincie Noord-Holland. 

 

Ontstaan 
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Parlement georganiseerd. Het Plattelands Parlement heeft een 
vervolg gekregen in de provincies Groningen,  Overijssel, Noord-
Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het 
belangrijkste kenmerk van een Plattelands Parlement is de 
ontmoeting van burgers van plattelandskernen met politici. 

Een Plattelands Parlement is een doorgaand proces. Zo vond in oktober 2011 al de vierde 
editie van het landelijke Plattelands Parlement plaats en hebben meerdere provincies al 
driemaal een Plattelands Parlement georganiseerd. De organisatoren zijn de Landelijke 
Vereniging voor Kleine Kernen en de Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen.(bron. 
VvKkNH) 
 
Het Creiler Woud 
 

Stap voor stap zal de school voor het voetlicht gaan treden met nieuwe activiteiten. Vorig 
schooljaar was al aangekondigd, dat we grootse plannen hadden. Maar zoals met veel zaken, 
kost dit soms veel tijd. We zijn heel blij, dat de gemeente nu toestemming heeft gegeven aan 
de school om een grote wens in vervulling te laten gaan. Het opzetten van een 
WERELDWINKEL!! 
In combinatie met de schooltuin, biedt dit mogelijkheden om in Kreileroord een 
verkooppunt te starten. Als ik er met iemand van het dorp over praat, dan worden deze 
initiatieven warm omarmd. Er wordt medewerking aangeboden en men kijkt nieuwsgierig 
uit naar de volgende plannen. En die zijn er. Tijdens de laatste vergadering met alle 
gebruikers van het MFC werd zorg uitgesproken over de schade die de laatste tijd aan het 
gebouw wordt toegebracht. Laten we a.u.b. elkaars oren en ogen zijn. Ik zie het bekend 
maken van namen van “jongelui” die moedwillig aan het slopen gaan niet als klikken. 
Wij willen er alles aan doen om de jeugd in het dorp iets te bieden. Dit geeft aan dat we ons 
medeverantwoordelijk voelen voor alles wat er in het dorp gebeurt. Kreileroord is Het 
Creiler Woud en andersom. We hebben elkaar nodig. 
Wist u trouwens dat de inspectie van onderwijs bij ons op school is geweest in het kader van 
de voor- en vroegschoolse educatie. En dat we net het definitieve rapport binnen hebben. 
Zowel Het Hummelhonk als Het Creiler Woud komen in dit rapport zeer positief naar voren. 
De goede samenwerking van de laatste jaren heeft haar vruchten afgeworpen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Niek van Dorssen 
Directeur Het Creiler woud. 
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Wereldwinkel Creilerwoud. 

Hallo. Wij, kinderen uit groep 7 & 8 van 
het Creiler Woud hadden begin van dit jaar een goed plan. Toen 

onze nieuwe directeur een beetje geïnstalleerd was 
liep hij op een ochtend onze klas binnen, en kwam 
met het idee om een wereldwinkel te starten. Wij 
waren natuurlijk heel erg enthousiast en wouden het 
zo snel mogelijk aan onze ouders vertellen, maar dat 
kon natuurlijk niet. Er was namelijk nog geen plan. 
Maar nu het een beetje begint op te schieten, 
mogen wij het eindelijk vertellen. Wij krijgen dus een 
wereldwinkel! Maar omdat niet alles vanzelf gaat, 

moeten wij jullie om een gunst vragen: Hebben jullie misschien 
oude tafels, kasten, toonbanken enz, waar jullie graag van af 
willen? mail dan naar:  

wereldwinkel.creilerwoud@live.nl 
Wij zullen de 
mail zo snel 
mogelijk 
beantwoorden. 

Met vriendelijke groet 
groep 7 en 8 van het 
Creiler Woud 
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Best Friends Flowers 

KERSTWORKSHOP 
We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de winter en kerst in de  
Kas. Dit jaar zijn er natuurlijk ook weer een aantal kerstworkshops. Wat gaan we maken dit jaar, ge-
heel volgends de laatste trend gaan we werken met steigerplanken 
Die in verschillende kleuren gewaxed kunnen worden. Het stuk kan zowel binnen als buiten en op tafel 
of aan de muur. U ziet weer keuze genoeg. 
We hebben er dit jaar voor gekozen om een foto met één van de voorbeelden op de uitnodiging te 
plaatsen zodat u vast een idee heeft van wat we gaan maken. 
Na de kerst is het evt. mogelijk om de kerst Deco eruit te halen en te vervangen voor bv bloembolle-
tjes zodat u lang plezier heeft van u creatie. 
 
Wil u liever een traditioneel kerststukje maken kan dit uiteraard ook, we hebben hiervoor glazen scha-
len beschikbaar, u kunt dan met groen en kaarsen een stuk steken en decoreren met bv ballen, ect. 
Vanaf 9 dec. zijn de voorbeelden te bekijken in de kas  s middags van 14:00 tot 17:00 
Of bel even van te voren   
 
De datums voor de workshops zijn: 
9-dec  zondag   14:00 
12 dec woensdag  19:30 
14-dec vrijdag   19:30 
15-dec zaterdag  14:00 
18-dec dinsdag  19:30 
19 dec woensdag    14:00 
( kinderworkshop)  € 10,00 
21-dec vrijdag 19:30 
 
 
Bij veel aanmeldingen plannen we extra da-
ta. Wanneer u zelf een groep van minimaal zes 
personen heeft is een andere datum in 
overleg mogelijk.  
 
De kosten voor deze workshop bedragen € 
32,50. Dit is inclusief koffie of thee en alle 
benodigde materialen. Kosten overmaken 
naar 48 90 34 489  H F Smit Delfos 
 
Voor meer informatie of opgave kunt u 
contact opnemen met:  
Hennie Smit 0227-603117 
Ria Moors 06-22740258. 
 
Na opgave voor de workshop kunt u de kosten overmaken op bankrekeningnummer 48.90.34.489, ten 
name van H.F. Smit-Delfos in Wieringerwerf. 
 
Locatie voor de workshop is Kwekerij de Tuinplant, Ooterterpweg t.o. nummer 23 
 
U kunt kiezen voor een decoratie voor aan de wand of een tafelstuk.  
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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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In 2005 is in Nederland naar Scandinavisch voorbeeld het eerste landelijke Plattelands 
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Sinterklaas kapoentje, Gooi wat in mijn schoentje, 
Gooi wat in mijn laarsje, Dank je Sinterklaasje! 
 
Sinterklaasje bonne bonne bonne, Gooi wat in mijn lege lege tonne, 
Gooi wat in mijn laarsje, Dank je Sinterklaasje! 
 
Zachtjes gaan de paardenvoetjes Trippel trappel trippel trap 
't Is het paard van Sinterklaasje Stippe stappe stippe stap 
En ik droom van Sinterklaas  
En zijn zwarte Pieterbaas 
En ik droom van Sinterklaas  
En zijn zwarte Pieterbaas 
Paardje kan de weg wel vinden  
Trippel trappel trippel trap 
In het held're maneschijntje  
Stippe stappe stippe stap 
Paardje is nog lang niet moe Maar ik moet naar 
bedje toe 
Paardje is nog lang niet moe Maar ik moet naar bedje toe 
Zachtjes gaan de paardenvoetjes Trippel trappel trippel trap 
't Is het paard van Sinterklaasje Stippe stappe stippe stap 
En ik droom van Sinterklaas En zijn zwarte Pieterbaas 
En ik droom van Sinterklaas En zijn zwarte Pieterbaas 
 
 Zwarte Piet ging uit fietsen,  toen knapte zijn band. 
Toen moest hij gaan lopen, met de fiets aan zijn hand. 
Hij kwam in 'n dorpje, en zei tegen de smid: 
'k Geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. 
De smid moest toen lachen en plakte zijn band. 
Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. 
Och jongens en meisjes let nu toch eens op! 
Misschien zie je Piet wel fietsen met Sint achterop. 
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Zondag 2 december - Afsluiting expositie 50 jaar Rollling Stones 
De expositie 50 jaar Rolling Stones – It’s only Rock ‘n Roll nadert bijna haar einde. Zondag 2 de-
cember is de laatste dag dat de expositie te bezoeken is. Op deze dag wordt i.s.m. Radio Extra 
Gold de Rolling Stones Top 40 gedraaid die is samengesteld door bezoekers van de expositie. De 
muzikale afsluiting wordt verzorgd door het semi-akoestische Stones blues-duo Spider & the Fly. 
Verder is Hans Rouw (Muziek Expres, Polydor, Radio West) te gast om over zijn belevenissen 
met de Rolling Stones te vertellen. Kortom een mooi programma om een mooie expositie af te 
sluiten. 

Zaterdag 8 december - Memorial Day + Opening nieuwe expositie "Gewoon Herman" 
Dit jaar staat onze jaarlijkse Memorial Day in het teken van Herman Brood (Zwolle, 5 november 
1946 – Amsterdam, 11 juli 2001). Deze dag openen we tevens onze expositie over Herman Brood 
die tot 1 april 2013 te zien zal zijn. De expositie zal worden geopend door Koos van Dijk waarna 
Bertus Borgers met zijn broer Peer een muzikale impressie van hun theatershow "Ik Hou van Her-
man" zullen presenteren. 

Expositie/verkoop i.s.m. met Koos van Dijk, Marcel Buissink en FormArt. 

Tips / Aanraders : 
24 november : Uitreiking van de promotie CD 'Advice: Handle With Care' van LEVY JOE in Ca-
fé/Restaurant De Tuin aan de Kralingse Plas te Rotterdam. 
24 en 25 november : Mega Platen & CD Beurs Utrecht - www.recordplanet.nl 
v.a. december in diverse theaters : Beat en Bordeelsluipers, het verhaal van Den Haag Popstad nr. 
1 - www.theclarks.nl - www.mojotheater.nl 
25, 26 en 27 december : De Top 192 van alle tijden op 192TV 
17 februari 2013 + 17 mei 2013 : Veronica Drive-In Show in het Teejater te Naaldwijk 
(reserveer uw kaarten via info@rockart.nl) 

De Nederlandse cultuurindustrie staat zwaar onder druk. Ook bij Museum RockArt (een volledig 
zelfstandig museum) stijgen de kosten voor o.a. behoud en beheer van de collectie. Uw 
(regelmatig) bezoek aan het museum wordt dus zeer op prijs gesteld. Maar ook met uw aan-
kopen uit onze nieuwe webshop ondersteunt u museum RockArt. Dus met de feestdagen voor 
de deur willen wij u aanraden eens een kijkje te nemen in onze uitgebreide webshop. Uiteraard 
bent u ook welkom in onze shop aan de Zekkenstraat 42 te Hoek van Holland. 
en... vertel het gerust door aan uw familie & vrienden! 
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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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Vrijdag j.l. was het dan weer zover. Het koersballen 
van de vier dorpen in de W’meer zette de competitie 
voort. Kreileroord wilde revanche op zichzelf nemen, 
vanwege de smadelijke thuis nederlaag tegen 
Slootdorp. Om 13.00 uur stond alles gereed en 
konden om 13.15 uur spelers van W’werf hartelijk 
welkom geheten worden. Dit alles onder aanvoering 
van Gitta van Schagen. Zij had haar plaats afgestaan 
aan haar man Aris. Dit was maar goed ook, want 
Kreileroord had hier veel baat bij, want Aris was ook vergeten z’n goede vorm vanuit 
W’werf mee te nemen. 
Na de Koffie met koek gaf competitie leider CO Cardol aan hoe er werd gespeeld en hoe 
hij de regels zou hanteren. 
 
Start ± 13.30 uur 
De strijd begon heel langzaam, puntje voor puntje in het voordeel van W’werf te lopen, 
met af en toe een uithaal van twee of drie punten voor Kreileroord. De Pauze gaf een 

negatief beeld voor Kreileroord. Dus kregen  de spelers extra krachtvoer 
in de vorm van grove metworst. En ja hoor de trein kwam langzaam op 
stoom. De dames begonnen duidelijk beter te gooien, de heren lieten het 
volledig afweten. De strijd werd steeds spannender en hoewel 
ondergetekende in de hele wedstrijd maar drie punten gooide, wist hij 
met de laatste worp toch, 3 punten te vergaren. waardoor Kreileroord 
won met 49-44. Al met al was het een sportief gebeuren. Co kreeg nog 6 
eieren van de Fam. Van Schagen aangeboden, omdat Lenie ze niet kon 
leggen. We bleven nog een uurtje gezellig bij elkaar wat de sfeer ten 
goede kwam. Dus tot de volgende keer. 

Gerard van de Velde 
 

Rolstoel Donatie 
Omdat de lift zolang stuk was en er leden van de ANBO via de trap boven kwamen en 
geheel buiten adem waren, deed de ANBO een beroep op haar leden, of zij misschien nog 
een rolstoel hadden staan, die niet meer gebruikt werd. Er kwam een reactie 
van de Fam Bron, Evert en Dieun; Evert vertelde mij dat zijn schoonzoon 
handelde in rollators, rolstoelen en boosters. Z’n schoonzoon was bereid, de 
ANBO Kreileroord, een rolstoel te schenken. En maandag voor een week 
kwam Evert er mee aanzetten. Hij had de opvouwbare aluminium rolstoel met 
de hoge druk spuit gereinigd en deze zag er nu uit als nieuw. Deze rolstoel is 
speciaal voor mensen die zich van en naar de in en uitgang van het MFC 
moeten verplaatsen en de ANBO willen bezoeken. Dus schroom niet en maak gebruik van 
deze voorziening als het echt moet. Fam Bron namens alle 55+’ers van de ANBO 
Kreileroord hartelijk dank.  
NOTE: Mocht u als lid van de ANBO Kreileroord thuis met een ernstig probleem zitten 
en tijdelijk, bijvoorbeeld niet van de woonkamer naar het toilet kunnen. Dan kan deze 
stoel heel praktisch zijn. Dan zijn wij bereidt u een paar dagen uit de brand te helpen met 
deze rolstoel. Schroom niet wij zij er ook voor U 

Groeten Gerard van de Velde 

Afdeling Kreileroord 
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(kopij van de ANBO) 

Verzekeringen 
Laatst zat in in m’n verzekeringspapieren te snuffelen. 
Omdat men halverwege 2012 iedere keer via TV, Radio en 
krant vertelde dat de auto-verzekering goedkoper kon, had 
deze verzekering mijn belangstelling. Ik kreeg 75% bonus 
korting op mijn auto casco verzekering. Maar omdat ik 
alweer 6 jaar schade vrij gereden had, belde ik m’n 
verzekering op en vroeg of ik na 5 schade vrije jaren geen 
recht had op 5% meer bonus korting. En ja hoor, ik kreeg 

5% meer bonus korting. Mijn verzekering verhoogde  mijn premie eerst en gaf me 
daarna met een royaal gebaar een bonus korting van 80%. Een sigaar uit eigen doos. 
Maar misschien is uw verzekering wel sportiever en verhoogt niet eerst de premie. Kijk 
het voor alle zekerheid na en informeer bij uw verzekering of u in aanmerking komt 
voor extra korting(en). 
 

Groetjes Gerard van de Velde 
 

Activiteitenagenda van de ANBO afdeling Kreileroord. 
 
Kerstklaverjas    10 – 12 – 2012 aanvang 13.30 uur 
Kerstbiljart     18 – 12 – 2012 aanvang 13.00 uur 
Kerstmiddag     19 – 12 – 2012 aanvang 13.30 uur 
Nieuwjaarsinstuif   03 – 01 – 2013 aanvang 13.30 uur 
Start competitieklaverjassen 07 – 01 – 2013 aanvang 19.30 uur 
Start competitiebiljarten  08 – 01 – 2013 aanvang 13.00 uur 
 
Na de gezellige kerstmiddag met spelletjes, hapjes en een drankje nodigt het 
bestuur de leden uit voor een kerstmaaltijd. Nadere informatie hierover vindt 
u in de volgende dorpskrant, maar noteert u alvast de datum op uw kalender 
of in uw agenda. 
 
         Het bestuur 

Afdeling Kreileroord 



 

Pagina 19  

Collecte Alzheimer Nederland  
In de week van 5 t/m 10 november vond de collecte van  

Alzheimer Nederland plaats.  

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5t/m10 
november heeft €131.32 opgebracht in Kreileroord. 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten. 

Gitta Vlietstra. 

 

Vanaf 19 november zullen de MS Collectanten door weer en wind langs de deur 
gaan. 

We hopen dat u bijgaande aankondiging (met evt. stopper) kunt plaatsen! 

Hartelijk dank (weer) voor uw medewerking! 

We stellen het zeer op prijs! 

 Met vriendelijke groeten, 
Namens het Nationaal MS Fonds 

Pamela Zaat 
Landelijk collecte-coordinator 

 

 

 

Genootschap voor de geschiedenis van 
Wieringermeer 

“Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer”,  is op 10 december 1992 
opgericht en heeft als doelstelling “het bevorderen van de kennis van en de 
belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft”. 
Zoals wellicht bekend is de Wieringermeer ingepolderd in het kader van de 
Zuiderzeewerken. De Wieringermeerpolder mag zich als enige “Zuiderzeepolder” 
noemen (in tegenstelling tot de “Noordoostpolder” en de “Flevopolders”) omdat deze 
in de toenmalige Zuiderzee is aangelegd en de afsluitdijk pas in 1932 is 
gereedgekomen.  

Zaterdag 8 december viert de vereniging zijn 20 jarig bestaan voor leden. 
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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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Biljartnieuws. 
Jaap Plagmeier, Martin Rebel en Ruud van Eeken kampioen biljarten. 
Afgelopen vrijdagavond hield  de biljartvereniging de Doorbraak haar jaarlijkse feestje 
in de Doorbraak. Ditmaal werd gekozen voor het “wokken”. Het eten werd keurig ver-
zorgd door Wang van Tommy’s wokpaleis uit Wieringerwerf. De smaak en de hoeveel-
heid van allerlei gerechten viel in goede aarde bij de leden. Er was natuurlijk weer veel te 
veel van alles, maar het meeste kwam toch op. De wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken en 
Michel Hanff hadden afgelopen week flink wat rekenwerk gedaan om de uitslagen van 
vorig seizoen ( 2011-2012) zo goed mogelijk te verwerken. In de reguliere competitie, zo 
snel mogelijk binnen twintig beurten het toebedeelde gemiddelde spelen tegen een tegen-
stander van het spelsoort libre, werd Jaap Plagmeier met verve kampioen. Jaap, uitgerust 
met nieuwe bril, hoorde het  met een nauwelijks onverholen  glimlach, vergenoegd aan. 
En het moet gezegd; Jaap speelde het afgelopen sei-
zoen soms ijzersterke par- tijen. Hij staat met de juis-
te instelling aan tafel en met het missen van de 
meest simpele carambole voel je dat ook uit de op-
merking; “Dit gaat hele- maal nergens over”, om 
vervolgens zijn keu bijna geheel aan flinters te slaan. 
Dit is de ware sportmenta- liteit waar sommige van de 
vereniging nog een puntje aan kunnen zuigen! In de 
100 beurten competitie werd Martin Rebel  met 
voorsprong op maat Ger- rrie Edens kampioen. ( In 
20 beurten zoveel mogelijk caramboles maken in het 
spelsoort libre). Ook in de reguliere competitie deed 
Martin het niet slecht, hij eindigde overtuigd op de 
tweede plaats en we kunnen hem als aanstormend groot geweld onder de kanshebbers 
scharen voor het komende kampioenschap. Ruud van Eeken werd in de spelsoort tien 
over rood, eerst moet de rode bal geraakt worden, kampioen. Hij werd op de huid geze-
ten door Jaap, die ook in deze spelsoort zeer goed kon meekomen. Michel Hanff, de spe-
ler met het hoogste gemiddelde, 68, eindigde in  bijna alle spelsoorten op de derde plaats. 
Vader Bert deed het wat dat betreft iets minder,  maar  is wel een biljarter waar je nog al-
tijd  rekening mee moet houden. Gerrie Edens blijft eigenlijk, zo is de indruk aan de 
stamtafel, wat hangen in de middenmoot, maar kan als hij in de “mood” is kan hij goed 
meekomen. Trouwens, deze avond was hij als penningmeester bijzonder gul. De ver-
wachting van de stamtafel is dan ook dat de grote camper, onlangs aangeschaft,  wel een 
tijdje in de garage zal blijven staan! Henk van Bodegom en Fran Schelfhout deden vorig 
seizoen  leuk mee in alle spelsoorten, maar missen nog teveel techniek om van de onder-
ste plaatsen te geraken. Pascal Edens en Peter de Bildt zijn dit komende seizoen lid ge-
worden en zult u nog niet terugvinden in het overzicht. Tot slot hadden Ruud en Michel 
enkele leuke biljartspelletjes bedacht, waaronder het keuen spel. Dat zorgde voor veel 
hilarische momenten, waardoor er met veel plezier afscheid werd genomen van het sei-
zoen 2011-2012. 
  
 
 
 
Uitslagen. 
         Reguliere competitie. 
Jaap Plagmeier 106 punten 2. Martin Rebel 100 3. Michel Hanff 87 4. Ruud van Eeken 
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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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87 5. Gerrie Edens 83 6. Bert Hanff 82 7. Henk van 
Bodegom 60 en 8. Fran Schelfhout 25. 

 
De honderd beurten competitie. 
Martin Rebel 130% 2. Gerrie Edens 120% 3. Bert Hanff 

113% 4. Michel Hanff 96% 5. Jaap Plagmeier 95% 6. 
Ruud van Eeken 85% 7. Henk van Bodegom 73% en 
8. Fran Schelfhout 69%. 

Tien over rood.  
Ruud van Eeken 12 punten. 2. Jaap Plagmeier 9 3. Michel Hanff 8 4.  
Gerrie Edens 6 5. Martin Rebel 6 6. Bert Hanff 3 7.  
Henk van Bodegom 2 en tenslotte Fran Schelhout met 0 punten.  
 
Aanstaande vrijdag 23 november staat het treffen tegen de ANBO centraal.  
Aan  het slot van de avond kwam dhr. Dirk Baartse schielijk binnen geslopen.   
Alhoewel hij het niet met zoveel woorden wilde toegeven, verdenken we de   
ANBO ervan om toch deze spion vooruit te hebben gestuurd. De stamtafel   
heeft de indruk dat de door hem ingewonnen inlichtingen niet veel hout zullen   
snijden. 

 

Henk van Bodegom. 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 39 Nr 24 20-11-2012 
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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. 
Op zaterdagavond 24 november gaan we weer koppel klaverjassen in de 
Doorbraak. Dat is dan alweer de vierde drive. De aanvang is om 20.00 uur. 
Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar en de inleg is € 3,50 per persoon   

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 01 dec,  127522 Kreileroord E1G - Schagen E5 aanvang 11.00 uur aanw: 10.00 
              (kantine) 0227-663358 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 08 dec,  127540 Flevo E2 - Kreileroord E1G          aanvang 10.15 uur vertr: 09.15 
Sportpark De Meer - Flevo. Industrieweg 1. 1775 PV, Middenmeer 0227-501781 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 15 dec, Vrij 
      
  
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 01 dec,  132104 SRC E5  - Kreileroord E2G      aanvang 10.15 uur vertr: 09.15 
Sportpark Groeneweg, Wilgenlaan 1, 1741 ZP Schagen, 0224-213562 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 08 dec,  132159 Kreileroord E2G - JVC E7             aanvang 10.00 uur aanw: 09.00 
              (kantine) 0227-663358 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 15 dec,  Vrij 
  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 
Mannen zondag, 2, 8e klasse 01 
Zondag 02 dec,  62967 Callentsoog 3 - Kreileroord 2       aanvang 11.00 uur vertr:  10.00 
Sportpark Callentsoog, Abbestederweg 22B, 1759 NB, Callentsoog, 0224-582149 
Zondag 09 dec,  Vrij 
 
Zondag 16dec,  Vrij 
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S.V. Kreileroord 
Opgericht 1 juni 1958 

 
Jaarverslag 2011 – 2012. 

 
Algemeen: 

 
Het is alweer eind november en het seizoen is al weer een behoorlijk eind op weg. 
Aan het begin van het huidige seizoen heeft zich een wijziging voorgedaan in het hoofdbe-
stuur. Bastiaan van den Broek is niet langer de secretaris en zijn verantwoordelijkheden 
zijn voorlopig overgedragen aan Rob Schokkenbroek. Op de komende algemene ledenver-
gadering zal het bestuur Rob voordragen als secretaris. 
 

Leden: 
 

Het ledental van de vereniging is ten opzichte van afgelopen jaar redelijk op peil gebleven. 
Ondanks dat een aantal spelers de vereniging heeft verlaten heeft de aanstroom van nieuwe 
spelers het totaal aantal leden weten te compenseren. Het aantal leden komt dit seizoen uit 
op 72 wat hetzelfde aantal is als in het voorgaande seizoen. Doordat de F-pupillen doorge-
schoven zijn komen er dit jaar 2 E-pupillenteams uit voor de vereniging. 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

*Rustende leden zijn inclusief ereleden, 
bestuursleden en teambegeleiders 

 
Sportief: 

 
Sportief heeft de vereniging het vrij aardig gedaan dit seizoen. De senioren eindigden het 
afgelopen seizoen op een 5e plaats met 34 punten in 22 wedstrijden. Er werden 10 wedsrij-
den gewonnen en 5 maal werd er gelijk gespeeld. De F-pupillen trokken dit jaar aan het 
kortste eind. Waar vorig seizoen het team kampioen werd met 1 doelpunt meer dan de te-
genstander werden ze dit jaar 2e met 1 doelpunt minder dan de leeftijdsgenoten van JVC. 
De E-pupillen eindigden het seizoen wel bovenaan met 4 punten voorsprong op de nummer 
2 Flevo. 
 

Secretaris Bastiaan van der Broek, Groningen 16-11-2012 

 
Man-
nen Vrouwen 

Mini	-	pupillen 2 6 

E	-	pupillen 14 3 

Totaal	aantal	jeugdleden 16 9 

Senioren 21                    - 

Rustende	leden* 23 3 

Totaal	aantal	Leden 59 13 
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Kreileroord 2 - Vios W 4.   5-2. 
Kreileroord lag  vorige week zondag een goed partijtje voetbal op de mat. Al na 5 
minuten schoot Melvin Zee een mooie voorzet van Arnold fraai in. Een foutieve 
terugspeelbal van Arnold, waarbij Dick Keuken zich lelijk verstapte, werd handig 
onderschept door de spits van Vios en hij liet doelman Rob Warmerdam kansloos. De 
blessure van Dick zorgde er wel voor dat er achterin wat verschuivingen nodig waren. 
Paul van der Meer ging als laatste man spelen en dat ging hem goed af. Henk Hottink 
werd rechtsback, een positie die hem bekend is en Raynaud ging als voorstopper 
fungeren. Zes minuten later was het weer raak voor Kreileroord. Een knappe steekpass 
van Raynaud Schokkenbroek werd door Melvin Zee  weergaloos  diagonaal in de 
kruising geschoten. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd en zonder meer van de 
laatste tijd. Maar Vios liet zich nog niet aftroeven. Een mooie aanval, waarbij Vios aan  
de buitenspelval ontsnapte werd door wederom de spits met een harde lage schuiver 
bekwaam afgerond. In nog geen twintig voetbal lagen er al 4 goals in het net. Het leek 
erop alsof de koek op was voor beide partijen, totdat  Thijs Klein goed doorliep op een 
stuiterbal en 3-2 liet aantekenen.  Vlak voor rust knikte Thijs met het hoofd op een 
voorzet van aanvoerder Bart Scholte beheerst de 4-2 binnen. Na de thee was 
Kreileroord de bovenliggende partij, hoewel Vios met haar jonge ploeg wel voor de 
aansluittreffer ging. Alhoewel de ploeg er af en toe dicht bij was, was het toch 
Kreileroord  dat door een vrije schop de 5-2 liet aantekenen. Wel was daar de hulp voor 
nodig van de tegenstander, want er werd door Vios in eigen doel geschoten. 
Afgelopen zondag werd er tegen buur DWOW gespeeld. Kreileroord won deze derby 
met 2-0. Het eerste doelpunt werd na een strakke voorzet van Raynaud door Arnold 
kundig ingetikt en Bart Scholte wist een toegekende penalty strak in de touwen te 
schieten. Kreileroord doet daardoor mee in de race voor de bovenste plaatsen en dat is 
wel eens anders geweest. De opkomst bij de training, onder leiding van Dennis 
Voorsluis en Thijs Klein  is hier zeker debet aan. 
Komende maandagavond heeft het bestuur weer haar reguliere bestuursvergadering en 
zal ze ook de stukken voor de komende algemene ledenvergadering doornemen. Die 
ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 29 november in de Doorbraak en een 
ieder is van harte welkom. De aanvang zal om circa 20.30 zijn , na afloop van de 
training. 
 

Henk van Bodegom 
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Pupil van de week  Mijrthe de Groot en Ruben Bruin  11-11-2012  

Pupil van de week  Josha de groot en Justin Voorsluijs  28-10-2012  
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 



 

Pagina 32  

 



 

Pagina 33  

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 Groeneweg, Wilgenlaan 1, 1741 ZP Schagen, 0224-213562 
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 
Sportpark Callentsoog, Abbestederweg 22B, 1759 NB, Callentsoog, 0224-582149 
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