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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. 

21 december 
22 januari 2013 
19 februari 2013 
19 maart 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.  

13 december 
27/12  (alleen huisvuil) 
10 januari 2013 
24 januari 2013 
7 februari 2012 

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 

Kerst Bingo Kids 
Door JeeCee ‘76 

 
Kerst Feest Kids 
SV Kreileroord 

kerstbingo voor de kinderen in de Jeecee ruimte . 
We spelen 5 rondes .Kosten zijn €0,50 per ronde. 
 
Zaterdag 15 december willen we met de voetbal jeugd van 
dddKreileroord een leuke kersmiddag organiseren  

15-12-2012  14:00 uur 
 
 
15-12-2012  15:30 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,  

  

Contributie voor de Dorpskrant/lidmaatschap voor de Dorpsraad  is helaas nog niet door 
iedereen betaald!!! 

U kunt dit nog steeds doen natuurlijk. 

Anders kunnen we hem niet meer bij u bezorgen in januari 2013. 

 B.v.d.  Enny van der Kruit 

 

De Kerstbingo wordt uitgesteld tot het voorjaar,  

rond Pasen zullen wij een paasbingo organiseren. 

  

De dorpsraad. 
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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 17 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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Lichtjesfeest Kreileroord 
 
 
Ook dit jaar wordt het dorp weer versierd voor het naderende Kerstfeest.  
Aan het begin van het dorp, staat zoals ieder jaar weer een mooie Kerstboom.  
Die door Willem Schippers is geschonken, opgezet en verlicht met mooie lichtjes. 
 
Alle inwoners van Kreileroord kunnen meehelpen om het hele dorp in de Kerstsfeer te 
brengen. Het moet een echt feest van lichtjes worden. 
 
Er komt dan ook een kleine wedstrijd waaraan iedereen mee kan doen.  
Na Sinterklaasfeest, een Lichtjesfeest Kreileroord.  
 
De bedoeling is dat alle bewoners van Kreileroord hun tuin en/of huis in de kerstsfeer 
gaan versieren. Met lampjes, figuurtjes, takken, verzin maar een leuk idee.  
Tot en met eind december heeft een ieder de tijd om zijn of haar idee tot uitvoering te 
brengen in zijn/haar tuin en/of huis of gezamenlijk de hele straat. 
 
Iedereen die zijn tuin en/of huis in de kerstsfeer versiert doet automatisch mee. 
Inschrijving is dus niet nodig. 
 
Een deskundige jury zal door het dorp lopen en alle versieringen beoordelen. Hierna 
zullen zij de moeilijke taak hebben om de mooiste tuin en/of huis in de kerstsfeer te 
kiezen. 
 
De winnaar(s) ontvangen een leuke attentie welke thuis bezorgt wordt. Dit wordt 
tevens bekend gemaakt via de Dorpskrant en er komt een stukje met wat foto’s op de 
website van Kreileroord. 
 

 
 

De Dorpsraad  
Info Enny van der Kruit  
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Intocht Sinterklaas Kreileroord 2012. 
 

Na een jaar wachten was het op zaterdag 24 November eindelijk zover, Sinterklaas 
kwam aan in Kreileroord. Ondanks de mist en gladde wegen in de Wieringermeer 
polder wist de wegwijs Piet er toch voor te zorgen dat de Sint om 10:30 uur het dorp 
kon binnenrijden. De Sint werd opgewacht door een grote groep kinderen die zich 
op een zeer leuke manier hadden uitgedost. Natuurlijk had de Sint ook dit jaar weer 
een groep Pieten bij zich, die snoepgoed uitdeelde, en rondreden in fantastische 
voertuigen. En zo vertrok de vrolijke optocht door het dorp richting de Doorbraak. 
Ook hier stond een grote groep mensen klaar om de Sint en zijn Pieten een hartelijk 
welkom te heten in ons dorp. Terwijl Sinterklaas even bij kwam van de rit namen de 
kinderen en hun ouders plaats in de gymzaal, die ontzettend mooi versierd was. 
Terwijl de iedereen uit volle borst, Sinterklaasje kom maar binnen met uw knecht 
zong, kwamen de Sint en zijn Pieten binnen in de zaal. De kinderen hebben samen 
met de Pieten gedanst voor Sinterklaas, en zelfs de Sint, kon ook niet blijven zitten. 
Gelukkig was er limonade, want van al dat dansen, kregen de kinderen toch ook wel 
dorst. De Sint had de schoenen gevuld en voor de kinderen waren er nog kadootjes. 
Al met al was het weer een gezellig en geslaagd bezoek van Sinterklaas dit jaar. 
 

Gerard Prevo 
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Intocht Sinterklaas Kreileroord 2012 
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De maanD December, wat een gezellige 
tijd, als de sint weer door de straten 
rijd. 
 

 
 
 
En dE piEtEn op dE dakEn 
springen, omdat de 
kinderen hun liedje zingen.  
 

Je dagen van tevoren niet slapen 
kan, wachtend op de goedheilig man. 
 
 
 
En als hij dE cadEautjhEs hEEft gEbracht, is Er wEEr 
de Kerstman die op je wacht. 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom, vooral heel lief zijn voor elkaar, Dan is De 
maand december weer gezellig elk jaar. 
 

Piet de dichter. 
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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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PERSBERICHT: 

  

De Kraamvogel regiokantoor Noord-West komt in actie voor 3FM Serious Request 2012  
Het Glazenhuis in Enschede voor Babysterfte 

16 december om 10.00 uur – De Holle Bolle Boom benefiet speelochtend. 
Kinderen spelen voor kinderen! 
 

3FM Serious Request komt dit jaar op voor babysterfte. Miljoenen baby’s, wereldwijd, hebben 
onze hulp hard nodig om te overleven. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar maar liefst 5,5 
miljoen slachtoffertjes maakt en het gevolg is van gebrek aan medische zorg en begeleiding. 

 
In Nederland is kraamzorg goed geregeld. Iedereen heeft recht op verloskundige hulp en 
kraamzorg maar helaas is dat elders in de wereld vaak niet het geval. Omdat De Kraamvogel, 
de grootse kraamzorgorganisatie in Nederland, dagelijks maatschappelijk betrokken is bij 
kraamzorg, steunt De Kraamvogel de Serious Request-actie voor babysterfte van harte. De 
Kraamvogel Regio Noord-West organiseert daarom op 16 december een speelochtend in 
speelparadijs De Holle Bolle Boom met als motto”Kinderen spelen voor kinderen”. 

Activiteiten in De Holle Bolle Boom 

De speelochtend “Kinderen spelen voor kinderen” staat in het teken van Serious Request 2012 
en is bedoeld om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Een deel van het 
entreegeld gaat rechtstreeks naar Serious Request. Daarnaast zijn er een tal van leuke 
activiteiten te doen voor jong en oud en zijn er marktkraampjes aanwezig met kinderkleding, 
speelgoed, lekkers en veel mooie producten. Ook van iedere aankoop gaat een deel naar 
Serious Request 2012. De aanwezige kinderen kunnen gratis op de foto met Bobbi, De 
Kraamvogel mascotte of Koningparadijs. En je kunt tegen een aanbiedingstarief je foto 
nabestellen en/of laten vastleggen op canvas. Kortom beleef een leuke ochtend en steun 
tevens Serious Request. Samen op de bres voor Serious Request 2012. 

 

De samenwerkingspartners die dit mogelijk maken zijn: 

De Holle Bolle Boom, Uitgeverij Kluitman, BrievenbusDroom, Cissysart, Hartjesfabriek, Joepie de 
Poepie, Karin Zuurbier fotografie, Kleine Doerak, Jenny Tupperware, Baby Krib, 
Geboortecentrum Gemini, Berteld Kok stoelmassage en Zigzag Zorg. 

Kijk voor de verschillende acties op onze facebookpagina.  http://www.facebook.com/
DeKraamvogel 

of op de website van bovenstaande bedrijven. 

Datum: 16 december 

Tijdstip: 10.00 – 13.30 uur 
Locatie: Holle Bolle Boom, Tuitjenhorn 
Meer informatie de Holle Bolle Boom: 
www.hollebolleboom.nl 
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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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Familie Pagina Kreileroord 
 

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. 

 

 

Oproep! 

   Gezocht! 

      Gevonden! 

          Verwacht! 

 

Heeft u een leuke wens voor uw familie, kennis, vrienden 
en/of buren voor de Kerst en het nieuwe jaar dan kunt u 
deze, op deze pagina kwijt. Lever daarom voor 16 
december deze wens digitaal (bv. email) of geschreven in 
bij de redactie. 

 

 

Crystol Prevo bedankt Sinterklaas voor de leuke middag in 
de Doorbraak. 
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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. 

Wedstrijd! 
Wie ontwerpt de voorkant van 
de dorpskrant voor 
de kerst editie 2012? 

Alle leeftijden 
 
Inzenden/inleveren 
uiterlijk donderdag 
13 december om 20.00 uur aan 
de redactie of Bollenstraat 24 
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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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- PERSBERICHT -                   
 
 

De feestdagen zijn al begonnen in het leukste museum  
voor kinderen! 

 
Na de binnenkomst van de miljoenste bezoeker en de uitverkiezing tot leukste museum 
voor kinderen van Nederland, is er natuurlijk al wekenlang een feeststemming in het 
Bakkerijmuseum van Medemblik. 
 
Daar komen nu steeds meer feestgeuren bij, want in de speculaasgeur van Sinterklaas 
is vervangen door de geur van verse weinachtstollen, tulband en banketkransen.  Soms 
komt zelfs een vleug chocoladegeur voorbij. Het bakkerijmuseum slaagt er bij uitstek 
in om geschiedenis levendig te houden en toch een museaal verhaal te vertellen. 
 
Zo kennen de lekkernijen met kerst een eeuwenoude geschiedenis en zijn ze onderdeel 
van een rijke traditie aan gebruiken rond de feestdagen… De bakker demonstreert 
daarom niet alleen hoe ze gemaakt worden, hij vertelt er ook graag over! 
 
Speciaal voor de kerst zullen de banketbakkers demonstreren hoe je die lekkere kerst-
bonbons maakt. Het tempreren, tableren en couvreren zal na afloop voor u geen ge-
heim meer zijn. U zult alles over chocolade te weten komen temidden een hele afde-
ling met historische voorwerpen voor en over chocolade. 
 
Als leukste museum voor kinderen weten we natuurlijk dat voor kinderen een museumbezoek pas écht leuk is als ze zelf iets 
mogen doen. Daarom  hebben we weer iets speciaals: ze mogen een kerstengeltje maken van koek en marsepein. Hoe dat  
moet? Dat doen we graag voor in het bakkerijmuseum. De kinderactiviteiten zijn doorlopend en kosten niks extra, dus u 
kunt ons elk moment bezoeken en deelnemen.  
 
Zo is het museum in deze donkere dagen niet alleen het lekkerste én kindvriendelijkste maar misschien ook wel het gezellig-
ste museum van Nederland. 
 
Tijdens de kerstvakantie is het Bakkerijmuseum “De oude bakkerij” op 22 t/m 24 december en van 27 t/m 31 december en 
van 2 tot en met  6 januari 2013 geopend, altijd van 11:00 uur tot 17:00 uur behalve oudejaarsdag, want dan gaan we een 
uurtje eerder dicht.  
 
Groepen kunnen ook ’s ochtends reserveren.  
Eerste en tweede kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum dus gesloten!   
 

Bakkerijmuseum ‘De oude Bakkerij 
Nieuwstraat 8 

1671 BD  Medemblik 
 

Website: deoudebakkerij.nl 
E-mail: info@deoudebakkerij.nl 

 
Contactpersoon pers: Jacco Spil 0227 545014 

 
 
 

 
Bakkerijmuseum “De oude bakkerij” 

Nieuwstraat 8 
1671 BD Medemblik 

0227 545014 
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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 competitie klaverjassen 07 – 01 – 2013 aanvang 19.30 uur 
Start competitie biljarten  08 – 01 – 2013 aanvang 13.00 uur 
Start competitie koersbal  10 – 01 – 2013 aanvang 13.30 uur 
 
 
Op vrijdag 7 december a.s. gaan een aantal vrijwilligers onze ruimte weer schoonmaken 
en in kerstsfeer brengen. Ondanks de noeste arbeid is het altijd een gezellige middag. 
 
Op woensdag 19 december a.s. houden wij onze kerstmiddag met diverse spelletjes en 
aansluitend de kerstmaaltijd. Dit jaar hebben wij in overleg besloten een warm en koud 
buffet te houden met heerlijke hapjes. Aan onze leden vragen wij voor de middag en de 
maaltijd een vergoeding van € 10,00 p.p. U kunt zich voor dit sfeervolle gebeuren vóór 15 
december opgeven bij de voorzitter G. van der Velde, Korenstraat 11 of u kunt zich 
aanmelden tijdens een ANBO middag op dinsdag en donderdag. 
         

Het bestuur 
 

DANKBETUIGING 
 
Mede namens mijn eega Lenie wil ik het bestuur van ANBO-afdeling Kreileroord en de 
Dorpsraad Kreileroord hartelijk danken voor de respectievelijk heerlijke fruitbak en 
prachtige boeket bloemen die ik  mocht ontvangen naar aanleiding van de operatie aan 
mijn knie. Ook van diverse leden van de verenigingen mochten wij 
kaarten, telefoontjes danwel bezoek ontvangen en dat was heel erg 
plezierig en gezellig. In verband met slijtage is de knie nu vervangen. 
De operatie is nu zeven weken geleden (15 okt) en de revalidatie gaat 
voorspoedig. Op dit moment ik fiets al weer door het dorp en thuis 
extra op de hometrainer en loop ook de trap op en af zonder 

ondersteuning van de krukken. Ik heb vier maanden, 
vóórdat ik het ziekenhuis inging, drie maal per week de sportschool 
bezocht om vooral de beenspieren sterker te maken en daar heb ik een heel 
groot voordeel aan gehad. De sportschool bezoeken voordat zo’n operatie 
moet plaatsvinden kan ik bij een ieder aanbevelen.  Allen heel erg bedankt 
voor de belangstelling 

Co Cardol 

Afdeling Kreileroord 
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 Klaverjassen 24-11-2012, vierde drive. 
 Lenie en Co Cardol flikken het weer! 
Verslaggever dezes begeeft zich misschien wel op glad ijs door 
zoals in de aanhef vermeld het echtpaar Cardol volop in het 
zonnetje te zetten, maar je kunt moeilijk om het gegeven heen, dat 
als je 2 keer achter elkaar met meer dan 7000 punten 
gerenommeerde kaarters, zoals wij natuurlijk allemaal zijn!, je 
hielen laat zien, er toch sprake moet zijn van grote klasse. Je vraagt je af; waar komt dat 
vandaan? Een te simpele verklaring is naar mijn gevoel de veronderstelling dat de 
tegenstanders  zich  gemakkelijk gewonnen geven. Dat is niet aan de orde, want daar zijn 
met z’n allen te fanatiek voor. Een gelukkige kaart misschien? Dat zal zeker een rol 
hebben mee gespeeld. Maar meer zoek ik het zelf in de harmonie die het echtpaar 
uitstraalt. Altijd met z’n tweeën op pad , of het nu de spelregelwedstrijden zijn voor het 
voetbal of voor de activiteiten van onder andere de ANBO, je gaat elkaar naadloos 
aanvoelen als je daar voor openstaat. En ineens manifesteert zich dat door 2 drives achter 
elkaar te winnen. Ze zitten in een “flow”. Goed, genoeg gefilosofeerd! 
Lenie en Co begonnen heel gewoon met 1558 punten tegen Bo en David Clerc, om 
daarna John Zee en Frank Leurs opzij te zetten met 1636 punten, Frank en John hadden 
1516 punten , en bouwden zo langzaam naar een climax toe. In het derde partijtje 
speelden ze tegen dochter Simone en schoondochter Elina Bandringa, zonder meer een 
gedreven koppel. Drie marsen en flink wat roem zorgden ervoor dat ze 1773 punten 
behaalden. Redelijke scores natuurlijk, maar niet genoeg om als eerste te kunnen 
eindigen. Er moest nog een zeer goede pot bij. In de laatste ronde lootten ze Colinda Zee 
en Annette Leurs. Dit gezellige koppel was al enkele keren als vierde geëindigd, dus zijn 
het geen slechte kaarters. Maar het liep in het laatste spelletje niet en Lenie en Co waren 
in staat om de kaarten van de tegenstander goed te lezen en pleegden een verschrikkelijke 
aanslag op het moreel van beide dames. Tel daarbij dat ze een ongelukkige hand van 
geven hadden en de klapper voor Lenie en Co was geboren. Met 2459 punten, waarbij 4 
marsen was de eerste  prijs weer voor de tweede achtereen volgende keer binnen.  Ik kan 
mij überhaupt niet herinneren dat er ooit een dergelijk hoog punten aantal in een spelletje 
is gespeeld. Met 7426 punten, 400 punten meer dan de vorige winst, gingen ze met de 
boodschappenmandjes van € 25,- naar huis. Trouwens, ondanks dat Greta Keuken niet 
helemaal lekker was, had ze weer voor geweldige mandjes gezorgd. Dick Keuken en  
Mike Weermeier kwamen deze avond eindelijk weer eens op stoom en hadden na drie 
spelletjes spelen meer punten dan Lenie en Co. Eerst speelden ze Markwin Bijlstra en 
Willem Schippers naar huis en in het tweede spelletje lieten ze weinig heel van Janny en 
Foeke van Wanrooij. Het derde potje liep wat minder tegen Amy en Rob Schokkenbroek, 
maar het zag er goed uit voor de eindoverwinning. Het koppel Markwin Bijlstra en 
Willem Schippers zaten echter ongemerkt ook op het vinkentouw. Na drie partijen 
stonden ze met 5298 punten bovenaan, met net iets meer punten  dan Markwin en Willem 
die op dat moment 5263 punten hadden. Ter herinnering; Lenie en Co hadden 4967 
punten bij elkaar gespeeld. Het venijn zat dus in de staart. Maar door de klapper van 
Lenie en Co, in het laatste spelletje kwam voor beide koppels een eind aan alle illusies. 
Met 6885 punten eindigden Dick en Mike toch heel keurig op de tweede plaats en Willem 
en Markwin werden na een matig potje tegen Bo en David Clerc, die aan een kleine 
vormcrisis lijken te leiden, goed derde met 6749 punten. Elina en Simone lijken weer iets 
op retour voor de bovenste regionen; in ieder geval rausden ze in het tweede spelletje 
over Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom heen met 2018 punten en hadden Thea 
en Henk nog aspiraties voor een goed einde; dat was meteen over. Met 6704 punten, 
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slechts 45 punten minder dan Willem en Markwin werden ze vierde. Bo en 
David hadden een slechte eindspurt, want ze startten goed. Maar met 1311 en 
1521 punten in de laatste spelletjes kun je geen potten breken. Langzaam aan 
weten de van “Wanrooijtjes” de weg omhoog weer te vinden. Dat kan 
natuurlijk gauw als je, zoals in de vorige drive met 5457 punten, als laatste 
eindigt. Maar Foeke is een man die kijkt naar “the bright side of live” en is elke 
verbetering dus meegenomen. Overigens speelden ze 6333 punten bij elkaar. 
Het derde echtpaar, Amy en Rob Schokkenbroek, eindigden roemloos in de 
middenmoot met 6066 punten. Amy, die meestal een gelukkige kaart in haar 
handen heeft en Rob, die een voortreffelijke kaarter is, ontbeert het wel eens 
aan de harmonie die het winnende stel Lenie en Co wel etaleren. Een kwestie 
van ombuigen dus! Thea en Henk hadden een vliegende start, maar daar bleef 
het ook bij. Annette Leurs en Colinda Zee werden met 2077 punten het bos 
ingestuurd in het eerste spelletje, het bleek toch achteraf  bij lange na niet 
genoeg te zijn voor de drie slechte partijen die ze daarop speelden om ergens 
voor in aanmerking te komen. Met 6016 punten eindigden ze met net 1 punt 
meer in de uitslag boven Frank Leurs en John Zee. Bovendien smaakte Thea en 
Henk het genoegen om in het onderling treffen tegen Frank en John als 
winnaars uit de bus te komen in een potje dat qua punten en roem nergens  toe 
deed. Na afloop van de drive zagen we John en Frank nog wel druk evalueren, 
maar de indruk ontstond dat door het koppel de juiste vinger nog niet op de 
zere plek kon worden gelegd. De doos chocola voor Annette en Colinda deed 
de pijn iets verzachtten om als laatste te eindigen. Wat ze nog het ergste stak 
was het feit dat ze ruim onder hun echtgenoten eindigden, met bijna 1500 
punten. Ongetwijfeld zal na afloop ten huize Zee daar nog wel het nodige over 
gezegd zijn! En natuurlijk de verschrikkelijke laatste partij tegen Lenie en Co! 
Gonnie  Klein word weer bedankt voor de gastvrijheid en Dick voor de 
swingende muziek na afloop. Volgende drive wordt gehouden op zaterdag 22 
december. 
Uitslag:  1. Lenie en Co Cardol 7426 punten. 2. Dick en Mike 6885 3. Willem 
en Markwin 6749 4. Elina en Simone 6704 5.  Bo en David 6349 6. Janny en 
Foeke 6333 7. Amy en Rob 6066 8. Thea en Henk 6016 9. John en Frank 6015 
10. Colinda en Annette 4586. 
Henk van Bodegom. 
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Anbo Nieuws 
 
Op woensdag 19 december houdt de ANBO 
Kreileroord haar laatste middag van het jaar. ‘s 
middags worder er spelletjes gedaan, met een hapje 
en een drankje. Daarna wordt de tafel gedekt om 
gezamenlijk te gaan genieten van een heerlijke 
maaltijd. Vorig jaar was het een Chinese maaltijd. 
Dit jaar is er gekozen voor een heerlijke maaltijd, 
bereid door de catetering van reastaurant “de 
Maaier”. Er hebben zich reeds 20 mensen opgegeven. Als u, als ANBO lid van Kreileroord, 
denkt daar wil ik ook bij zijn, geeft u zich op bij de secretaris L. Cardol. Een gedeelte van de 
middag + maaltijd moet u echter zelf betalen. Maar wij verwachten dat het net zo’n gezellige 
middag en avond wordt als vorig jaar. Intresse? Neem contact op met het secretariaat. 
 

Het Bestuur 
 
 
Op 23 november was er weer een regio Klaverjas middag en ditmaal was het in 
Wieringerwerf, in de Dukdalf. Co Cardol was weer zover hersteld dat hij de leiding weer 
had overgenomen van z’n vrouw Lenie. Er waren zo’n 28 mensen opgekomen om de 
middag met klaverjassen vorm te geven. Uit Kreileroord zijn er meestal niet zoveel en dat is 
jammer, want als je lid bent van een van de 4 ANBO’s in de W’meer mag je altijd komen 
klaverjassen tegen een kleine vergoeding en heb je altijd prijs. Nu speelden we met vier 
wedstrijdspelers en één vrijde speler. Er werd vlot gespeeld en na koffie, met een koek , een 
blokje kaas en worst, om weer energie op te wekken., gingen we de laatste, hier de derde, 
ronde in. 
Het duurde nog geen uur en toen waren ook de laasten gereed. 
Co had z’n laptop z’n werk weer laten doen en begon de uitslag, met hier en daar een 
kwinkslag, voor te lezen. Johan Warmerdam, onze oudste ANBO lid van 81 jaar had de 
meeste punten vergaard, zo’n 54000 en dat was goed voor de eerste plaats.  
Van Kreileroord werden resp. G v.d. Velde 4de, P.J.M. Raven 5de, Lenie Cardol 6de en Diet 
Raven 10de.  
Kreileroord kwam dus op een hele goede score uit.  
Goed voor een algehele uitslag en prijs uitreiking in april 2013. Al met al was het weer een 
gezellige middag. 
 

Tot Ziens 
Een speler 

 
 
 
 

(Door het late inleveren van de Kopij kon deze niet meer achter de andere pagina van de 
ANBO worden gedrukt - De redactie) 

Afdeling Kreileroord 
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Biljartnieuws. 
Biljartvereniging De Doorbraak – ANBO    12 – 6. 
Hoewel de uitslag op zich boekdelen spreekt, was het voor de 
Doorbraak toch nog een lastig avondje. Het was beslist niet 
“erop en erover”. Enkele partijen werden maar ternauwernood 
gewonnen door de biljarters van de Doorbraak. 
Na  de verwelkoming van de ANBO door de voorzitter van de 
Doorbraak , Henk van Bodegom, nam Co Cardol namens de 
ANBO het woord. Gewapend met een grote doos had hij al 
direct de nieuwsgierigheid van de biljarters gewekt. Een grote 
mooie wisselbeker toverde hij te voorschijn , waarop de al 
gespeelde wedstrijden  tussen de Doorbraak en de ANBO stonden gegraveerd. ( stand 2
-2, de Doorbraak won 41 partijen en de ANBO 47). Zeker de moeite waard om voor te 
spelen zo vervolgde hij en de wisselbeker blijft zoals de beide sponsors Co Cardol en 
Henk van Bodegom meedeelden altijd mee rouleren. 
Wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken en geassisteerd door Michel Hanff van de 
Doorbraak  en Piet Raven van de ANBO, hadden de deelnemers weer heel leuk 
“gematcht”. Voorzitter  van de ANBO Gerard van der Velde mocht de spits afbijten 
tegen Martin Rebel. ( Kriebel) Gerard maakte in het begin de meest onmogelijke 
caramboles en speelde scherp en Kriebel keek meewarig naar de tafel en je zag hem 
denken; “ Kan dit ook allemaal? “  Nee dus. Want na de vijfde beurt was het over en uit 
met Gerard en sloeg de twijfel bij hem toe. Gedecideerd laveerde Kriebel langs Gerard 
en na 11 beurten had Kriebel zijn 19 caramboles bij elkaar. Gerard strandde bij 9, ook 
niet geheel slecht na 11 beurten, want in de competitie moet hij er 15 bij elkaar spelen 
in 20 beurten. Eega Marjan van der Velde presteerde door allerlei oorzaken in haar 
partij tegen Bert Hanff, nog altijd tweede man van de Doorbraak, ver onder haar 
kunnen. Bleef ze tot de tiende beurt Bert nog aardig volgen, Bert had er 7 en Marjan 6, 
daarna was de pijp geheel leeg. In de volgende 11 beurten wist ze nog 1 carambole te 
produceren, terwijl Bert al neuriënd en met speels gemak zijn tegenstandster in de hoek 
zette. Een serie van 9 maakte alles duidelijk. Marjan had haar avond niet! In de derde 
partij speelde Gerrit van der Heide en Gerrie Edens tegen elkaar. Na zeven beurten 
hadden ze ieder 5 caramboles. Het beloofde dus spannend te worden, want Gerrit en 
Ger zijn twee man van het fanatieke soort en geven elkaar  meestal niets cadeau. Maar 
ineens was Gerrit zijn zelfvertrouwen helemaal kwijt en speelde in de volgende zes 
beurten geen enkele carambole erbij. Gerrie bleef aan de weg timmeren en in 18 
beurten had hij het pleit beslecht. De Doorbraak had dus al drie overwinningen op rij 
geboekt; een catastrofe dreigde voor de ANBO. Jannie Hanff stroopte daarom in de 
vierde partij haar mouwen op en ze begon meteen al goed; de ANBO veerde op en 
Jannie ging door de aanmoedigingen onverdroten voort op de ingeslagen koers en liet 
tegenstander Fran Schelfhout met de brokken zitten. Na zestien beurten had ze haar 12 
caramboles bij elkaar gespeeld en Fran kwam helaas niet verder dan 7. Zo was in ieder 
geval  de eer voor de ANBO gered, de grootste spanning was er voor de ANBO dus 
vanaf en dat bood wat meer perspectief  voor hun beste biljarter Piet Raven in zijn 
partij tegen Henk van Bodegom. Maar waar Piet mee bezig was; u mag het zeggen, 
maar aan de stamtafel begreep niemand er wat van. Nu moet wel als verzachtende 
omstandigheid voor het zwakke spel van Piet aangevoerd worden dat er zeker 6 à 7 
ballen net voor langs of achterom gingen, maar daar koop je geen brood voor. Henk 
profiteerde er goed van en wist zelfs een serie van 4 te produceren en in 18 beurten had 
Henk zijn 14 caramboles bij elkaar. Piet bleef steken op 15 en had er 27 bij elkaar 
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moeten spelen. Jaap Plagmeier, afgelopen seizoen kampioen van de Doorbraak 
begon goed tegen Evert Bron, maar Evert liet zich niet het kaas van het brood 
snoepen; integendeel , in de derde beurt speelde hij de ongelooflijke serie van 6 
om in de volgende beurt er weer 4 op tafel te leggen. Jaap keek daardoor tegen 
een achterstand aan en het begon zorgelijk voor Jaap te worden. Toen Evert in 
de zesde beurt nog weer 1 carambole erbij wist te scoren stond de teller voor 
Evert op 12, niet ver van de 16 die hij moet maken. Jaap stond op 8 caramboles 
en had er nog 14 te maken. Maar met de haven in zicht raakte Evert van koers 
en begon Jaap aan een indrukwekkende inhaalrace. Toch leek het erop dat Evert 
nog net op tijd veilig aan wal kon komen, want in beurt 11 t/m 13 wist hij nog 3 
caramboles te produceren en moest dus nog 1 carambole maken. Jaap moest er 
nog drie maken. De zestiende carambole lag voor Evert op tafel, maar door de 
druk mistte hij volledig  en Jaap sloeg, zoals het een kampioen betaamt 
onmiddellijk toe en maakte in zijn gelijkmakende beurt er meteen 3. Einde 
oefening voor Evert, maar als schrale troost moet opgemerkt worden dat het 
wel de spannendste partij van de avond bleek te zijn. Met nog drie partijen te 
gaan kon de Doorbraak de overwinning niet meer ontgaan en kon er vrij en 
frank gespeeld worden. Je mag dan verwachten dat de wedstrijdsecretaris van 
de Doorbraak, Ruud van Eeken, swingend zijn basisstootjes op tafel neerlegt. 
Echter, niks van dit alles. Ruud speelde ver onder zijn kunnen en dus 
gemiddelde, terwijl tegenstander Co Cardol, na een aarzelende start 
voortdurend series van 3 caramboles maakte met als uitschieter in de tiende 
beurt een serie van 5. Na elf beurten had Co de partij gedecideerd beslecht en 
de 17 caramboles bij elkaar; Ruud kwam niet verder dan 10 van de 27. Nee, 
beter deze avond deed zijn rechterhand het, Michel Hanff. De beste biljarter 
van de Doorbraak lootte ANBO voorzitter Gerard van der Velde, die zijn 
tweede partij deze avond speelde, omdat door omstandigheden de ANBO niet 
meer dan 7 biljarters had afgevaardigd. Net als in zijn eerste partij startte 
Gerard niet onverdienstelijk, maar Michel antwoordde direct door in zijn 
tweede beurt de hoogste serie van de avond op tafel te leggen; 16 caramboles! 
Michel hield de stoom erop door voortdurend series van 3  en af en toe een 
serie van 7 of 8 caramboles te maken. Tegen zoveel geweld was Gerard niet 
bestand en in 19 beurten waren de 68 caramboles gemaakt door Michel en viel 
het doek voor de voorzitter. Pascal Edens, iets verlaat door zijn werkzaamheden 
en kon misschien wel daardoor, je moet tenslotte groeien in de avond, niet 
helmaal optimaal presteren in zijn partij tegen Gerrit van der Heide , die ook 

een tweede partij speelde. Het werd de langste 
partij van de avond, want beide spelers staken 
bepaald niet in een bloedvorm. Uiteindelijk trok 
Gerrit na 28 beurten aan het langste eind en 
won dus alsnog een partij voor de ANBO. 
De beide voorzitters bedankte de spelers voor 
hun sportieve inzet en Gonnie en Femmie Klein 
voor het verzorgen van de hapjes en drankjes . 
Afgesproken werd om in maart of april weer de 
agenda te trekken voor de returnwedstrijd.  
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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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Penningmeester Gerrie Edens gaf namens de Doorbraak tot slot nog een lekker 
rondje toe; het was weer een geslaagde avond! 
De uitslag: 
Gerard van der Velde – Martin Rebel   0-2, Marjan van der Velde – Bert Hanff  
0-2, Gerrit van der Heide- Gerrie Edens 0-2, Jannie Hanff- Fran Schelfhout  2-
0, Piet Raven- Henk van Bodegom  0-2, Evert Bron- Jaap Plagmeier  0-2, Co 
Cardol- Ruud van Eeken  2-0, Gerard van der Velde- Michel Hanff 0-2, Gerrit 
van der Heide- Pascal Edens 2-0. 
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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 39 Nr 25 04-12-2012 
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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 
Lid dhr. D. Keuken    Vlasstraat  16 Kreileroord     tel. 663228 djkeuken@kpnmail.nl 
Lid dhr. B. Scholten    Vlasstraat  4   Kreileroord     tel. 724553 bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid dhr.    T. Klein    Korenstraat  36  Kreileroord     tel. 663426 y.klein@quicknet.nl 
Lid dhr.    R. Blok    G. v. Gaalenstraat 12  Kreileroord     tel. 663522 rmblok@hotmail.com 

 
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. R. Blok Gijs van Gaalenstraat 12   tel: 663522 
 

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 / Dhr. D. Keuken   tel. 6634236 / 663228 
 

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 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 
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,  127499 Sint Boys E2 - Kreileroord E1G    aanvang 11.30 uur vertr: 10.30 
Sportpark Sint Boys, Sportparklaan 1, 1744 KG, Sint Maarten, 0224-785068 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 22 dec, Vrij 
      
  
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, 132109 Wieringermeer E3 - Kreileroord E2 aanvang 10.15 uur vertr: 09.15 
              (kantine) 0227-663358 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 22 dec,  Vrij 
  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 
Mannen zondag, 2, 8e klasse 01 
Zondag 09 dec,  63752 Kreileroord 2 - VZV 3       aanvang 12.00 uur aanw:  11.00 
              (kantine) 0227-663358 
Zondag 16 dec,  Vrij 
 
Zondag 23dec,  Vrij 
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Kerstfeest jeugd sv Kreileroord    
     
 

 

 

15 december willen we met de voetbal jeugd van 
Kreileroord een leuKe Kerstmiddag 

organiseren. 
Het begint om 15:30 uur tot 19:00 uur 

Wat gaan We doen? 
We beginnen met  leuke spelletjes en daarna 

lekker eten met ze allen. 
Na het eteN krijgt iedereeN eeN 

kerstcadeautje. 
 

ToT ZaTerdag 15 december  
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Verslag algemene ledenvergadering 29-11-2012. 
 
Er was een redelijke opkomst bij de vergadering. Een twaalftal leden had de moeite 
genomen om de vergadering bij te wonen. De notulen en het jaarverslag nog gemaakt 
door aftredend secretaris Bastiaan van der Broek werden zonder wijzingen 
goedgekeurd door de vergadering. Het financieel jaarverslag riep enkele vragen op, 
maar penningmeester Fran Schelfhout kon de gerezen vragen nauwkeurig 
beantwoordden. De kascontrolecommissie kon niets onreglementairs vinden  en de 
penningmeester werd door de vergadering met goedkeuring decharge verleend. 
Bastiaan van der Broek en Tineke Voorsluijs gaven te kennen om te willen stoppen met 
het bestuurswerk. Namens de vereniging past vanaf deze plaats een bedankje voor hun 
inzet en het opofferen voor hun vrije tijd voor de vereniging. Rob Schokkenbroek en 
Dennis Voorsluijs stelden zich  kandidaat voor de open gevallen bestuursfuncties. 
Beiden werden unaniem gekozen tot bestuurslid. Bovendien gaf Roland Blok  ook ruim 
voor de vergadering te kennen bestuurslid te willen worden. Het ontmoette nog van het 
bestuur, de statuten werden erop nageslagen, en de vergadering geen bezwaar en 
Roland werd tot het 8ste bestuurslid benoemd. Het bestuur is derhalve weer op volledige 
oorlogssterkte en zelfs meer dan dat! Henk Hotting en Martin Rebel werden tot nieuwe 
kascontrole benoemd. Patrick Sleen fungeert als reservelid van de kascontrole 
commissie. De meeste tijd werd gestoken in de bespiegelingen rondom het starten van 
een standaard team, punt 10 van de agenda. Bestuurslid Dick Keuken heeft daar de 
afgelopen tijd veel energie ingestoken en dat begint zijn vruchten af te werpen. Het ziet 
er naar uit, natuurlijk wel met een kleine slag om de arm, dat we volgend seizoen weer 
sinds mensenheugenis standaard gaan voetballen in de zesde klas. Het zou een prestatie 
van formaat zijn en een beloning voor Dick als de vereniging in die opzet slaagt. Het 
bestuur is er wel van doordrongen dat er nog wel wat werk moet worden verricht, maar 
het vooruitzicht  is natuurlijk geweldig! De randvoorwaarden moeten nog wel worden 
ingevuld, zoals het aantrekken van een trainer, maar de club is financieel gezond 
genoeg om dat te kunnen dragen. Belangrijk was, zoals de vergadering vaststelde, om 
ervoor te zorgen dat alvorens over te gaan tot inschrijving van een standaard team, er 
van enige continuïteit sprake moet zijn. Het heeft geen zin om een team in te schrijven 
voor bijvoorbeeld een seizoen! Dick kon de vergadering gerust stellen door de 
mededeling dat het vooral om jonge voetballers gaat, die terugkeren op het oude nest. 
Als bestuur hebben we de taak om ze warm te ontvangen en het gevoel te geven dat ze 
in Kreileroord thuis horen. Bovendien zou het voor de gemeenschap van Kreileroord  
een push voorwaarts zijn en het dorp weer  een beetje op de kaart zetten. In ieder geval: 
het bestuur gaat ervoor en we hopen ook de gemeenschap door er met zijn allen de 
schouders eronder te zetten. De rondvraag verliep vlotjes en na 2 uur vergaderen kon de 
voorzitter de vergadering voor de positieve inbreng bedanken en een wel thuis wensen. 
 

Henk van Bodegom. 
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Pupil van de week   Pupil van de week  Josha de groot en Justin Voorsluijs  28-10-2012 rectificatie 

Ruben is pupil van de week. Ruben is 7 jaar oud en voetbal in de ... 
 
Voorafgaand aan zijn rol van pupil van de wek stelden we hem enkele vragen. 
 
1. Waarom en hoelang voetbal je nu bij de SV Kreileroord? - Ik voetbal al 3 jaar. Ik 

vind het leuk om met mijn vrienden te voetballen.  
2. Op welke positie speel je het liefst? - middenveld 
3. Wat was je beste wedstrijd tot nu toe? - Toen ik een doelpunt maakte 
4. Van welke speler in het eerste wil je later de plaats overnemen? - Patrick mijn 

buurman 
5. Heb je nog andere hobby's buiten het voetbal? - Met de playstation spelen en bui-

tenvoetballen 
6. Wat eet je het liefst? - Patat 
7. Wie vind je de beste voelballer/ster van SV Kreileroord en waarom? - Paul mijn 

buurman omdat ik die ken 
8. Wie is de favoriete speler/ster van SV Kreileroord en waarom? -  
9. Wat is je favoriete club en speler? - Ajax en Siem de Jong 
10. Wat wordt de uitslag vanmiddag? - 3-0 
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Pupil van de week  Mijrthe de Groot en Ruben Bruin  11-11-2012 rectificatie 

Mijrthe de Groot is pupil van de week. Mijrthe is 11 jaar oud en voetbal in de E1 
 
Voorafgaand aan haar rol van pupil van de wek stelden we haar enkele vragen. 
 
1. Waarom en hoelang voetbal je nu bij de SV Kreileroord? - Ik voetbal pas dit sei-

zoen bij SV Kreileroord. Omdat ik voetbal heel leuk vind. 
2. Op welke positie speel je het liefst? - middenveld 
3. Wat was je beste wedstrijd tot nu toe? - Gisteren tegen Wiron E2 
4. Van welke speler in het eerste wil je later de plaats overnemen? - Eén van de mid-

denvelders. 
5. Heb je nog andere hobby's buiten het voetbal? - Paardrijden en zwemmen. 
6. Wat eet je het liefst? - Patat 
7. Wie vind je de beste voelballer/ster van SV Kreileroord en waarom? - Kyliana Grit 

omdat ze zo goed kan verdedigen en aanvallen. 
8. Wie is de favoriete speler/ster van SV Kreileroord en waarom? - Patrick en Paul 

omdat die ons leuk trainen. 
9. Wat is je favoriete club en speler? - Ik kijk verder geen voetbal. 
10. Wat wordt de uitslag vanmiddag? - 3-0 
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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 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 Sint Boys, Sportparklaan 1, 1744 KG, Sint Maarten, 0224-785068 
Sportpark Callentsoog, Abbestederweg 22B, 1759 NB, Callentsoog, 0224-582149 
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