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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.  

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. 

14 januari 
11 februari 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

   

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,  

HET JAAR UIT. 
 

Voor u ligt weer de laatste dorpskrant van dit jaar, en graag maken wij als 
bestuur van de dorpsraad gebruik van de gelegenheid om u weer te 
bedanken voor al uw hulp en medewerking in het afgelopen jaar zonder 
hier namen bij te noemen, want hoe gevaarlijk kan het zijn om iemand te 
vergeten. Het komende jaar zal weer van alles aan de orde komen en 
wederom hebben wij daar uw hulp zeker bij nodig. 
Wat ons te wachten staat met het nieuwe beleid voor De Doorbraak is nog 
een raadsel maar we houden u op de hoogte over eventuele 
veranderingen. Wat ons nog wel zorgen baart is het zinloze vernielen aan 
en rond het gebouw  Laten we er met elkaar voor zorgen dat het voor het 
komende jaar mee zal vallen. De redactie bedanken we in het bijzonder 
voor al hun inspanningen, het is toch iedere keer weer een opgave om een 
krant in elkaar te zetten 
Ook mijn mede bestuursleden wil ik graag bedanken voor hun geweldige 
inzet, en daar waar ik een fout heb gemaakt vergeef het me, zelf zie ik het 
als een leermoment 
Iedereen hele fijne feestdagen en een goed begin van 2013 
 

Voorzitter dorpsraad 
Jaring Dam 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
Voorzitter : dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Lid : Dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-57354688 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 13 januari 20.00 uur 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 06-57354688 
Korenstraat bij mevr. Jonker Korenstraat 34     663573 
Landbouwstraat bij mevr. Van der Made Landbouwstraat 1 663265 
Vlasstraat bij mevr. Leffers Vlasstraat 35    663528 
Buitenleden bij dhr. Cardol Foksdiep   (W’werf )   22  663365 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546 (vanaf 01-02-2014)  
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Familie Pagina Kreileroord 

Enny en René 

Wij wensen jullie heel gezellige kerstdagen en een  
Gezond en Gelukkig Nieuwjaar. 

We bedanken jullie voor al jullie inzet, 
Enny in het bestuur en René voor het creëren van 
onze Dorpskrant. 

Wij Hopen dat we er nog lang van mogen genieten! 

De vergaardames, 
 Lydia, Ciska, Ineke, Sandra, Alie, Annie en Joke 

Eén ieder bedankt voor zijn/haar inzet. De Dorpskrant kan niet 
gemaakt worden zonder alle vrijwilligers die samen de krant maken 
en bezorgen. Ook iedereen bedankt die stukjes schreef voor de 
krant en/of tekeningen maakte. Iedereen fijne Kerstdagen en heel 
veel goeds voor het komende jaar 2013 

De redactie 

Hallo Dorpsgenoten en lezers van de Dorpskrant. 

Ik wens U en jullie allemaal gezegende kerstdagen en een gezond 
en voorspoedig 2013 toe. 

                            Ineke Dijkstra - Kootstra. 

Lieve Kinderen - Klein en achterkleinkinderen.Gezegende kerstdagen 
en een vredevol,gezond,voorspoedig en  liefdevol jaar gewenst. 

Van mama,oma en omi                                             
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Familie Pagina Kreileroord 

Wij wensen alle dorpsgenoten fijne 
kerstdagen en een gezond  en veilig 
nieuwjaar. 

 Loes en Herman Blokdijk 
EHBO-post Kreileroord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els 
Schoonhoven wenst iedereen een gelukkig en gezond 
Nieuwjaar 

i.p.v 
kaarten 
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Familie Pagina Kreileroord 

Wat is Kerst! 
In een stal in Bethlehem komen alle lijntjes bij elkaar. 
Maria die vol vertrouwen de boodschap van de engel 
aanhoorde. Jozef die in een droom ontdekte dat hij wel met 
Maria moest trouwen. In en door alles is God aan het werk.  
Hij beloofde dat de Redder zou komen Hij beloofde dat 
Jezus zou komen . De redder van de wereld en van alle 
mensen Hij blijft trouw aan de mensen . ook als de mensen 
niet trouw blijven aan Hem. Hij blijft geloven, hopen en 
liefhebben . Tekens weer vraagt Hij naar ons.  God stuurde 
geen kaartje maar stuurde zijn enige Zoon Jezus Het is de 
vervulling van alles wat Hij belooft heeft. Wij mensen 
beloven soms dingen maar komen ze niet altijd na. Zo is Hij 
niet Hij beloofde de verlosser en Hij kwam, geboren in een 
stal. Niet in een Paleis er waren geen vlaggen en geen 
trompet geschal. Hij houd van mensen..Hoe is het mogelijk. 
Wij zijn niet altijd vol hoop vertrouwen en liefde. We leven 
zo vaak of altijd aan God voorbij. Hij heeft alle reden om er 
geen vertrouwen meer in te hebben. En toch Hij komt en 
blijft komen. 
Dat is Kerst 
 

Ineke Dijkstra-Kootstra 
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Familie Pagina Kreileroord 
Lieve buurtjes ,vrienden en dorpgenoten. 
We wensen iedereen een fijne kerst en een knallend 
2013. 

 
Groetjes Gerard, Louisa en Crystol -  Prevo. 

Vanuit het warme Indonesié 
wensen Lina en Maarten Smit 
alle Kreileroorders prettige 
feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2013. 
 

Anoniem, 

Anoniem, 
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Nog een paar dagen…. 
 
En dan is het 2013  
Het is straks weer een nieuwjaar. 
 
Nu heb ik een heel goed idee 
Wie doet er met mij mee 
 
Laten we allemaal iets goeds gaan 
doen 
En niet alleen aan ons zelf denken zoals toen 
 
Maar met een ander mee gaan voelen 
Soms iets schenken aan goede doelen 
 
Ook kleine beetjes tellen mee 
Met een paar centen doen ze grote dingen mee 
 
Geen aandacht voor ruzie en haat 
Of voor iemand die onrust zaait 
 
2013 wordt het jaar van meegevoel en aandacht 
Zo komt volgend jaar de liefde aan de macht 
 
Dus lieve dorpsbewoners bij elkaar 
Ik wens jullie een heel liefdevol jaar 

 

 

Enny van der Kruit. 



 

Pagina 10  

 
 
 

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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STICHTING KREILER2002RD 

Stichting Kreiler2002rd. 

Sinds 2002 bestaat er een Stichting die zich ten doel stelt om de leefbaarheid en sociale samenhang in 
Kreileroord duurzaam te vergroten en te behouden, zodat het een vitale gemeenschap blijft voor alle 
inwoners. 

Deze doelstelling van de stichting valt in grote lijnen uiteen in: 

1. Het bevorderen en verbeteren van de leefsituatie voor alle inwoners en met name de jeugd van 
Kreileroord door het realiseren van diverse activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk 
terrein. 
De stichting zal geen gemeentelijke- of overheidstaken gaan ontplooien. 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

De Stichting wordt financieel gevoed door het ECN, eigenaar van het windmolenpark ten zuiden van 
Kreileroord. De bijdrage van het ECN is echter beperkt. 
 

Aangezien het budget beperkt is heeft de Stichting enige criteria aangelegd, waaraan een verzoek voor een 
bijdrage moet voldoen. De belangrijkste daarvan is dat u, uw vereniging enz.. allereerst een nieuwe 
activiteit organiseert, die de vitaliteit en leefbaarheid van ons dorp vergroot (een en ander volgens de 
doelstelling van de stichting) alvorens u in aanmerking komt voor een bijdrage. 
 

Wij menen als bestuur van de Stichting u hierop te moeten attenderen, aangezien anders uw aanvraag zijn 
doel voorbij schiet en niet gehonoreerd dreigt te worden. M.a.w.; in uw aanvraag dient u aan te geven 
welke nieuwe activiteit u organiseert om uw verzoek gestalte te geven.  

 

Wilt u informatie over het indienen van een verzoek om een bijdrage dan kunt u terecht bij het bestuur. U 
kunt uw verzoek inleveren, schriftelijk of per mail, bij een van de bestuursleden. Overigens behoudt het 
bestuur zich ten allen tijden het recht voor om uw verzoek te weigeren.  

Tenslotte wenst het bestuur van de Stichting Kreiler2002rd u Prettige Kerstdagen  
en een gezond en gelukkig 2013 . 

Stichting Kreiler2002rd bestuur: 
Voorzitter; Henk van Bodegom     Oosterkwelweg 20  06-22392290    E-mail: henk@toplevel.nl 

Secretaris; Johan Geel                     Korenstraat        38  06-13006731    E- mail:(geel0319@planet.nl)  

Penningmeester; René Schrale      Klaverstraat        2    0227-663230    E-mail: errenem@ziggo.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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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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A Christmas Carol is een Victoriaanse allegorie over een oude en verbitterde vrek, 
Ebenezer Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft en daardoor 
tot inkeer komt. Scrooge is een financier en geldwisselaar die zijn leven lang zich 
heeft gericht op het verkrijgen van meer geld en verder niets. Hij veracht andere zaken 
dan geld, inclusief vriendschap, liefde en de gedachten van het kerstfeest. Dickens 
heeft het verhaal ingedeeld in vijf hoofdstukken. 
 
Het verhaal begint op kerstavond, precies zeven jaar na de dood van Jacob Marley, 
Scrooges zakenpartner waarmee hij ooit hun bedrijf, "Scrooge & Marley", begon. 
Scrooge en zijn boekhouder Bob Cratchit zijn aan het werk op het kantoor, met 
Cratchit in een slecht verwarmde ruimte - slachtoffer van de gierigheid van Scrooge. 

Fred, een neef van Scrooge, komt langs 
om zijn oom een 'gelukkig kerstfeest' te 
wensen en hem uit te nodigen voor het 
kerstdiner op eerste kerstdag. Scrooge 
stuurt hem weg met opmerkingen als 
"Bah! Onzin!". De heren die daarna 
binnenkomen om te collecteren voor de 
armen worden door Scrooge 
afgepoeierd met de opmerkingen dat de 
werkhuizen en de armenwet voldoende 
zijn voor de armen. Als de heren 
antwoorden dat hij liever zou sterven 

A Christmas Carol - Een Kerstverhaal 
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dan naar een armenhuis gaan antwoordt Scrooge "Als ze liever sterven ... dan 
moeten ze dat maar doen en zo de overbevolking verminderen". Aan het eind 
van de dag stemt Scrooge grommend in met een vrije dag voor Cratchit op 
eerste kerstdag, mits hij de tweede kerstdag eerder komt ter compensatie. 
 
Scrooge gaat laat naar huis, een statig pand dat vroeger van wijlen Jacob 
Marley was. Hij woont in een kleine kamer en de rest van het huis is verhuurd 
als kantoor. Zijn kamer is donker en koud om kosten te sparen. Als hij de 
sleutel in het slot steekt schrikt hij als de klopper op de deur de vorm krijgt van 
het spookachtige gezicht van Marley. Dit is het begin van een gedenkwaardige 
nacht. Geluiden in het donker op de trap, geluiden van schuivende grendels en 
slaande deuren elders in het huis, en een onverklaarbaar gerinkel van de in 
onbruik geraakte bediendenbel gaan vooraf aan een bezoek van de geest 
Marley terwijl Scrooge bij de haard zijn pap zit te eten. Marley is gekomen om 
Scrooge te waarschuwen dat zijn huidige levensstijl hem het zelfde lot zal 
brengen als Marley na zijn dood: veroordeeld om over de aarde te zwerven als 
boetedoening voor het gebrek aan naastenliefde tijdens zijn leven. Als symbool 
van zijn marteling draagt Marley een zware ketting met daaraan symbolische 
objecten uit zijn leven, maar dan in massief metaal: kasboeken, geldkisten, 
sleutels en dergelijke. Marley waarschuwt dat het lot van Scrooge nog erger 
kan zijn, want zijn ketting was zeven jaar geleden al net zo lang als die van 
Marley, en hij heeft hem met zijn egocentrische levensstijl alleen maar langer 
gemaakt. Marley vertelt Scrooge dat hij een kans heeft om aan zijn lot te 
ontkomen door bezoeken van drie geesten die een voor een zullen komen. 
Scrooge is geschrokken maar niet geheel overtuigd dat hij niet hallucineerde en 
gaat naar bed, denkend dat een goede nachtrust hem goed zal doen. 
 
De eerste van de drie geesten 
Om 1 uur 's nachts verschijnt de eerste geest die zichzelf 'Geest van Voorbije 
Kerstmis' ('Ghost of Christmas Past') noemt. Hij leidt Scrooge langs enkele van 
de gelukkigste en verdrietigste gebeurtenissen uit Scrooges verleden, 
gebeurtenissen die Scrooge hebben gemaakt tot wat hij nu is. De 
gebeurtenissen betreffen zijn vader (die zelfs met Kerstmis Scrooge eenzaam 

op de kostschool liet 
zitten), het verlies van 
zijn grote liefde door te 
veel aandacht voor de 
zaken en de dood van 
zijn zus, de enige 
persoon die hem liefde 
en aandacht schonk. Niet 
langer in staat de 
pijnlijke herinneringen te 
verdragen en met een 
steeds sterker wordend 
gevoel van spijt, smeekt 
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hij de geest hem naar huis te laten gaan. Terug in zijn kamer is het weer 12 uur. 
De tweede van de drie geesten  
 
Om 2 uur 's nachts (wederom) verschijnt de tweede geest die zichzelf 'Geest 
van Huidig Kerstmis' ('Ghost of Christmas Present') noemt. Deze geest toont 
hem het karige kerstfeest van de familie Cratchit, het goede karakter van de 
kreupele zoon, Tiny Tim, en de mogelijke vroege dood van deze jongen. Dit 
vooruitzicht zet Scrooge echt aan het denken en hij toont medelijden. De geest 
herinnert hem aan zijn woorden van eerder die dag 
over het verminderen van de overbevolking. Ze 
bezoeken ook neef Fred waar een vrolijk kerstfeest 
wordt gevierd met een spel waarbij een persoon 
geraden moet worden met alleen ja/nee-vragen. Fred 
heeft uiteraard Ebenezer Scrooge in gedachten en door 
de vragen wordt diens karakter bloot gelegd. Het 
hoofdstuk eindigt symbolisch met het tonen van twee 
kinderen, Onwetendheid en Behoefte (Ignorance en 
Want), die zich onder de mantel van de geest 
bevinden, en die de belangrijkste oorzaken van het 
lijden in de wereld personifiëren. Als Scrooge vraagt 
of ze geen plaats hebben om te wonen citeert de geest 
hem weer: "Zijn er dan geen armenhuizen?". Na dit 
bezoek keert Scrooge weer terug naar zijn kamer en 
staat de klok wederom op 12 uur. 
De derde en laatste geest 
 
De derde, zwijgende geest, de 'Geest van Toekomstig 
Kerstmis', ('Ghost of Christmas Yet To Come') komt 
net na middernacht. Hij confronteert Scrooge met zijn eigen dood: een groepje 
mensen heeft het over de zojuist overleden "oude schraper". Spullen uit diens 
huis worden verkocht, en daarbij blijkt hoe zeer zijn dood de mensen koud laat. 
Scrooge herkent aanvankelijk niet dat het om hem zelf gaat. Ze bezoeken ook 
het huis van de Cratchits die Kerstmis vieren zonder Tiny Tim. Als Scrooge de 
geest smeekt te vertellen wie de "oude schraper" is, toont de geest hem zijn 
eigen grafsteen. 
 
Het laatste hoofdstuk vertelt over Scrooge die zijn leven verandert en de royale, 
zachtaardige man wordt die hij was voor de dood van zijn zuster. Hij geeft op 
kerstochtend een jongen de opdracht de slager een kalkoen 'twee keer zo groot 
als Tiny Tim' te laten bezorgen bij de familie Cratchit. Hij verontschuldigt zich 
bij de collecterende heren en doet een gulle bijdrage. Bovendien neemt hij de 
uitnodiging van neef Fred aan om bij hem het kerstfeest te vieren. 
 
Op de site van de Dorpsraad staat een getekende versie van dit verhaal, voor 
kinderen, te lezen. Dit verhaal is door een van onze leden ter beschikking 
gesteld. 



 

Pagina 18  

 
http://www.dorpsraadkreileroord.nl/html/kerst_2012.html 
 
Of via het menu en dan kies je Kerst 2012. Veel lees en kijk plezier 
 
 

GEVONDEN: 
 
Mijn zoon Wim heeft 2 speelgoedpistooltjes op de ijsbaan gevonden en wil ze 
graag terug geven aan de rechtmatige eigenaar. Mocht en deze van u zijn dan 
kunt u kontakt met mij opnemen, 
 
 

met vriendelijke groet,  
Willem den Hertog 
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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 

Het Bestuur en alle vrijwilligers  
wensen alle bewoners, oud bewoners, adverteerders en 

alle verenigingen inKreileroord  
gezellige Kerstdagen  
en een gezond 2013 
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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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De ANBO Kreileroord  
Wenst al haar leden en 
Sponsers een Zalig 
Kerstfeest en een  
Gelukkig en Gezond 
Nieuwjaar 
 
 
 

 
De ANBO Kreileroord 

Wenst alle zuster- 
ANBO’s en verenigingen 

in  Kreileroord en het 
Gemeente Bestuur Hollands Kroon 

een  vrolijk Kerstfeest en 
een  gelukkig en Gezond 

Nieuwjaar  
 

 
 
 
 

Marjan en Gerard v.d. Velde 
wensen alle mensen in 
Kreileroord en omstreken,  
familie, vrienden en bekenden 
een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig en Gezond 
Nieuwjaar 

 

Afdeling Kreileroord 



 

Pagina 22  

ANBO - biljarten 
 
 
De regio competitie vordert al aardig. En de 
laatste tegenstander voor Kreileroord was 
Middenmeer. De biljarters uit Middenmeer 
begroeten ons uitbundig. Waarschijnlijk 
dachten zij ons naar de slachtbank te leiden. 
Maar hoe anders zou de strijd eindigen. 
Na een welkomstwoord door Frans Vreman 
kon de wedstrijd beginnen. Middenmeer 
schrijven, Kreileroord stellen. De eerste 
wedstrijd werd met 1 punt verschil verloren 
en zo volgden er nog vier, daarna ging het 
iets beter en wonnen er twee en eindigde er 1 
wedstrijd in remise. De stand met de rust was dan ook 11-5 voor 
Middenmeer. Het ging soms maar om 1 of 2 puntjes. Dus na de koffie 
met een gevulde koek er tegenaan. Iedereen was plotseling wakker 
en strijdlustig, de spelers van Middenmeer moesten het antwoord 
schuldig blijven. De ene na de andere partij werd gewonnen, daar 
tussendoor werden we nog voorzien van extra energie in de vorm van 
een stukje worst en kaas.  Slechts 1 partij ging verloren. 
Ondergetekende speelde de laatste partij, de tegenstander moest nog 
1 punt en ondergetekende nog twee. Na vijf missers van mijn 
tegenstander lagen de ballen zo, dat naar mijn idee dit punt  alleen 
gemaakt kon worden van “los”. Dus kijken, inschatten en stoten. De 
bal raakt vier banden en de overige twee ballen. Wereldpunt, luid 
applaus. Daarna nog 1 punt en weer een gewonnen partij. Frans 
Vreman feliciteerde Kreileroord met de winst 13-19 voor Kreileroord. 
En Piet Raven bedankte Middenmeer voor de sportieve strijd. 
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Bakkerijmuseum “De oude bakkerij” 

Nieuwstraat 8 
1671 BD Medemblik 

0227 545014 
 

- PERSBERICHT -                   
 

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

 
 
 
Het Bakkerijmuseum gaat een prachtig jaar, verkozen tot leukste kindermuseum, 
winnaar van de Westfrieslandprijs en tweede bij de verkiezing tot leukste 
familiemuseum van Nederland, feestelijk afsluiten. 
 
Heerlijk in de feestgeuren, de speculaasgeur van Sinterklaas is vervangen door de 
geur van verse weihnachtsstollen, tulband en banketkransen.   
De lekkernijen met kerst kennen 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 
kerstbonbons maakt. Het tempreren, tableren en couvreren zal na afloop voor u geen 
geheim meer zijn. U zult alles over chocolade te weten komen temidden een hele 
afdeling met historische voorwerpen voor en over chocolade. 
 
Als leukste museum voor kinderen en bijna leukste familiemuseum 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. Voor de kleinere kinderen is er ook de mogelijkheid 
om een kerstklok te versieren met glazuur en snoepjes. 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 gezelligste museum van Nederland. 
 
Tijdens de kerstvakantie is het Bakkerijmuseum “De oude bakkerij” geopend op 22, 
23, 24 en27 t/m 31 december, verder is het van 2 tot en met  6 januari 2013 
geopend.Alle dagen van 11:00 uur tot 17:00 uur behalve kerstavond en 
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 
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BUURTBUSLIJN 416  
KREILEROORD – SCHAGEN v.v. 

 
Op 9 december j.l. is de nieuwe 
dienstregeling van Connexxion ingegaan. 
Ook de buurtbus valt hieronder, maar in 
deze dienstregeling is geen verandering van 
reistijden gekomen. Toch staan er enige 
veranderingen op stapel. Alle 
buurtbusverenigingen in de Kop van Noord-
Holland zullen in het gebruik worden gesteld 
van splinternieuwe buurtbussen. Deze 
bussen zijn voorzien van een verlaagde 
vloer, dus ook heel makkelijk  instappen met 
een rollator  of kinderwagen. Deze bussen 
zullen ook worden voorzien van de OV-
chipkaartautomaat zodat het voor de 
chauffeur een stuk gemakkelijker wordt 
omdat hij minder handelingen hoeft te verrichten. Volgens de laatste gegevens zullen 
er ook altijd normale kaartjes (enkele reis) in de bus te koop zijn, maar de passagier 
mag er vanuit gaan dat die kaartjes, verhoudingsgewijs, duurder zullen zijn dan de OV
-chipkaart. Er komen op termijn drie soorten OV-chipkaarten in omloop. 1, de 
persoonsgebonden OV-chipkaart voorzien van een pasfoto; 2, de anonieme OV-
chipkaart en 3 de wegwerpkaart. Deze wegwerpkaart is meer bestemd voor toeristen 
en personen die weinig gebruik maken van het openbaar vervoer. Deze kaart is er nog 
niet, maar gaat wel komen. Uiteraard dient er altijd voldoende saldo op die OV-
chipkaart moeten staan, want anders gaat het niet werken. Maakt u regelmatig 
gebruik van de buurtbus: schaf dan een OV-chipkaart aan. Zeker als u naar 
Wieringerwerf moet, bent u goedkoper uit omdat u maar een klein stuk mee gaat. 
U dient de kaart voor de kaartlezer te houden en dan gaat er een pieptoon. Gaan er 
echter twee pieptonen kort na elkaar af, dan is de OV-chipkaart niet in orde. Meestal 
staat er dan onvoldoende saldo op. 
Op het moment van schrijven zijn de exacte prijzen bij mij nog niet bekend. Ik zal in 
de eerstvolgende dorpskrant in 2013 de prijzen vermelden. 
Het ligt in de bedoeling om deze nieuwe bussen te laten rijden vanaf week 4 in januari, 
maar wij zijn natuurlijk afhankelijk wanneer Connexxion de bussen bij ons aflevert. 
Dan kunnen wij nog altijd wel chauffeurs gebruiken, vrouw of man. Mocht u het leuk 
lijken om dit vrijwilligerswerk te doen, meldt u zich dan bij het secretariaat van 
buurtbusvereniging De Noordkop, telefonisch onder nummer 663365 of 0620900879 of 
per e-mail: jc.cardol@quicknet.nl 
Wij laten u allen weten dat de buurtbus niet rijdt op de 1e en 2e kerstdag en 
Nieuwjaarsdag, terwijl de laatste bus op 31 december (oudejaarsdag) uit 
Kreileroord naar Schagen vertrekt om 16.35 uur, terwijl de laatste bus uit Schagen 
naar Kreileroord vertrekt om 17.39 uur. 
 
Het bestuur van buurtbusvereniging De Noordkop wenst alle passagiers genoeglijke 
feestdagen en een goed maar bovenal gezond nieuw jaar. 

 
Co Cardol 

Buurtbusvereniging ’De Noordkop 
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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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Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar 
Argentijns - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 

Braziliaans - Boas Festas e Feliz Ano Novo 
Bulgaars - Vesela Koleda i chestita nova godina! 

Chinees- Sing Dan Fae Lok. Gung Hai Fat Choi (Cantonees) 
Chinees - Shen Dan Kuai Le Xin Nian Yu Kuai (Mandarijn) 

Chinees - Shen tan jie kuai le. Hsin Nien Kuaile 
Kroatisch - Sretan Bozic 

Tjechisch - Stastne a vesele vanoce a stastny novy rok! 
Deens - Glaedelig Jul og glaedelig nytar 

Engels - Merry Christmas and a Happy New Year 
Inuit (Eskimo) - (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo! 

Esperanto - Felican Kristnaskon kaj Bonan Novjaron! 
Estonisch - Haeid joulupuehi ja head uut aastat! 

Filepijns - Maligayang Pasko 
Fins - Hauskaa Joulua ja onnellista uutta vuotta! 

Frans - Joyeux Noel et Bonne Année! 
Fries - Beste minsken noflyke feest dagen ta winske ! 

Gaelic - Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr! 
German - Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! 
Grieks - Hronia polla kai eytyhismenos o kainourios hronos 
Hawaiaans - Mele Kalikimaka ame Hauoli Makahiki Hou! 

Hongaars - Kellemes karacsonyi uennepeket es boldog ujevet! 
Ijslands - Gledhileg jól og farsælt komandi ar! 

Indonesisch - Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru! 
Iraaks - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 

Iers - Nollaig Shona duit 
Italiaans - Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

Japans - Meri Kurisumasu soshite Akemashite Omedeto! 
Latijns - Natale hilare et Annum Faustum! 

Lithouwens - Linksmu Kaledu 
Micronesia - Neekiriisimas annim oo iyer seefe feyiyeech! 

Noors - God Jul Og Godt Nytt Aar 
Pools - Vesowe Boze Narodzenie 

Portugees - Boas Festas 
Romeens - Craciun fericit si un an nou fericit 

Russisch - S nastupaiushchim Novym godom i s Rozhdestvom Khristovym! 
Servisch - Hristos se rodi 

Slowaaks - Sretan Bozic or Vesele vianoce 
Spaans - Feliz Navidad y Prospero ano nuevo! 

Zweeds - God Jul Och Ett Gott Nytt Ar 
Turks - Iyi noeller ve yeni yilliniz kutlu olsun 

Vietnamees - Chuc mung nam moi va Giang Sing vui ve 
Welsh - Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Da!  
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Samen eten, ja, gezellig. 
Maar er is meer. Is er meer....? 

 
Vraag u zich dat ook wel eens af?  
Ben jij daar ook wel eens mee bezig? 
 

Op donderdag 31 januari is er een introductie-avond van de Alpha-
cursus, een interactieve cursus over het christelijk geloof. Meer weten 
over Jezus, over bidden, over bijbellezen enz. Kom dan kennismaken. 
Het begint om 19.00 uur met een (gratis) maaltijd, daarna volgt de in-
troductie. 

 
De plaats wordt nog bekendgemaakt. Houd de kranten in de gaten.  
Voor opgave en meer informatie kunt u/je terecht bij Ineke Dijkstra, 
y.dijkstra43@gmail.com, tel.  0227663401    en Gerda de Vries, 0227 
581828 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 39 Nr 26 20-12-2012 
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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 Kreileroor  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. 0622988979 y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688 rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522       voorsluijs@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. R. Blok Gijs van Gaalenstraat   9   tel: 06-47384688 
 

 
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 20   tel. 663534 
 
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken   tel. 06-66988979 / 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 het redactieadres. 
 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 18-12-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Klaverjassen. 
Zaterdagavond 22 december spelen we onze laatste drive van het jaar 2012. 
Ik stel me voor om er een gezellige slotavond van te maken. Dus een goed 
humeur meenemen en dan zorgt de organisatie voor de rest. Aanvang 20.00 
uur in de Doorbraak en de inleg is zoals gewoonlijk € 3,50. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 

E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
 
 
 
 
 
 
 
      
  
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 

Mannen zondag, 2, 8e klasse 01 
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Dit seizoen en volgend seizoen 
We zijn dit seizoen gestart met  2 E pup teams , de E1 met precies 7 
spelers en de E2 met 10 spelers. We zouden nog wel wat jeugdspelers 
kunnen gebruiken. Ook hebben we weer kabouters , die worden getraind 
door Kitty Marsman. De kabouters hebben vorige week hun eerste 
wedstrijdje gespeeld bij DWOW (heel leuk en leerzaam voor de 
spelertjes) De E1 wordt getraind door Paul en Patrick wat ook heel erg 
goed gaat. Ik heb ze een paar keer gefloten en er wordt leuk gevoetbald 
door de jongens en meiden. Ze draaien lekker mee in de middenmoot. 
De coach van de E1 is Annet die natuurlijk ook haar steentje bijdraagt. 
De E2 onder leiding van Dennis gaat ook lekker in de competitie , ze 
draaien lekker mee in de top. Dus wat betreft training en wedstrijden 
spelen hebben we weinig te klagen. Alleen zou het mooi wezen dat er 
nog een paar spelertjes bij kwamen , ook in het vooruit zicht het 
volgende seizoen. Wat er volgend seizoen precies gaat gebeuren weten 
we nog niet , wel hopen we dat iedereen  bij Kreileroord blijft 
voetballen. Want ik weet uit enig ervaring dat het bij een andere club 
ook niet altijd rozengeur en maneschijn is. Natuurlijk hebben we dit 
seizoen ook nog enkele activiteiten met de jeugd zoals 
kerstfeest ,tentenkamp en 25 mei v Bodegomtoernooi. 
Waar ik het ook nog  even wil hebben is het 1e team voor volgend 
seizoen. We zijn druk bezig met het  opzetten en organiseren  van een 
nieuw standaard team in de 6e klasse. We hopen dit natuurlijk voor 
elkaar te krijgen zodat we volgend seizoen kunnen starten in de 
standaard klasse.  Maar we willen natuurlijk ook het 2e team behouden 
voor volgens seizoen. Hier zoeken we ook nog enkele mannen voor , dus 
weet je iemand die lekker wil voetballen,  meld hem aan. 
Als er nog iemand vragen heeft over de jeugd of het 1e elftal kan je dat 
doen bij mij (Dick Keuken) of Dennis Voorsluijs. 
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Regels voor scheidsrechters Winterzaalvoetbal toernooi 2012/2013 

- Vrije trap altijd indirect. 

- Uit een indirecte vrije schop kan nooit gescoord worden. 
 
- Penalty vanaf de grote zwarte streep buiten het keepersgebied. 
 
- Intrap altijd indirect. (4meter afstand) kan dus niet uit gescoord worden! 
 
- Keeper rollen (onderhands) F'jes en de Mini’s ook gooien (bovenhands) 
 
- Corner mag direct scoren. 
 
- Terug spelen op de keeper mag. 
 
- Bal tegen plafond intrap. 
 
- Vrije trap en intrap binnen 5 seconden spelen anders voor de tegenstander. 
 
- Geen slidings. Anders meteen vrije trap tegen. 

Afspraken bij gelijke stand in de poule. 
- Doelsaldo gaat voor. 
- Doelpunten gescoord. 
- Wedstrijduitslag onderling. 
Afspraken bij gelijke stand in de finale. 
 
- finale wordt beslist door het nemen van penalty’s. 
  In eerste instantie 3 van elk team, bij gelijke stand doorgaan tot er een winnaar is.  

Deze versie is vernieuwd en uitgedeeld op 23 november 2012 door Cok Groot. 

VAN BODEGOM WINTER ZAALVOETBALTOERNOOI 
  
Zaterdag 29 December 2012  in de Doorbraak te Kreileroord 
  
Kabouters F1     Aanvang.   10:30 uur       Aanw. 10:00 uur 
   
Vrijdag 28 December 2012 in hippolytushoef 
  
E1       Aanvang.   14:00 uur       Vertr. 13:00 uur 
  
E2        Aanvang.   12:45 uur       Vertr. 11:45 uur 
  
E3       Aanvang.   10:30 uur       Vertr. 09:30 uur 
   
Donderdag 3 Januari 2013  Zuiderzeehal te Wieringerwerf 
  
E1       Aanvang.   14:00 uur       Vertr. 13:00 uur 
  
E2        Aanvang.   12:45 uur       Vertr. 11:45 uur 
  
E3       Aanvang.   10:30 uur       Vertr. 09:30 uur 
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Geslaagd Kerstfeest bij sv Kreileroord 
 
Zaterdagmiddag  hadden we voor de jeugd van sv Kreileroord het 
kerstfeest gepland. De kinderen hadden eerst de bingo bij JEECEE 
gehad , er werden daar vele prijzen gewonnen. Om 16:00 uur 
begonnen we met de spelletjes in de gymzaal. Er werd 
gesjoeld ,ring werpen, blik gooien , kegel schieten , gaten bord 
schieten  en als laatste het ren je rot spel. De jongens en meiden 
deden goed  hun best bij de spelletjes. 
 

 
 Na de spelletjes krijg iedereen de eerste prijs , een mooie 
kerstmuts. Na de prijsuitreiking gingen we aan tafel voor het 
Kerstdiner . Er werd door de kinderen flink gegeten van de 
grillplaat. De vrijwilligers moesten flink door lopen om iedereen te 
voorzien van eten en drinken. Ik wil dan ook alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet ,want zoals altijd zonder vrijwilligers 
begin je niks. Na het eten kreeg iedereen nog een ijsje . Het liep 
toen al tegen zevenen, voor dat iedereen naar huis ging kregen de 
kinderen nog een cadeautje en een zakje chips , daarna nog een 
mooie groepsfoto en toen naar huis. Het was een geslaagde 
middag. Het is nu voor het veldvoetbal winterstop , maar de jeugd 
gaat in de zaal door met voetballen. Dus als u tijd hebt , kom een 
keer kijken dat doet de kinderen goed. 

 

 

Hier zijn de kinderen druk met het sjoelen  en onze voorzitter telt 
de punten. 
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Er werd goed gegeten. 
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Iedereen Prettige Kerstdagen en een gezond en sportief 2013 

 

Prettige dagen. 
 

Het bestuur van de voetbalvereniging Kreileroord 
wenst een ieder die de club een warm hart toedraagt 
Prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2013. 
Zoals gewoonlijk wordt de Nieuwjaarsreceptie van de 
club gehouden op de eerste zaterdagavond in het 
nieuwe jaar 2013. Dat is in dit geval 5 januari. 
Leden, donateurs, belangstellenden en de klaverjassers 
zijn van harte welkom op deze avond. 
 

Het bestuur. 
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Nieuws van het biljartfront. 
 
Kerstreces. 
Voor sommige spelers wordt het nodig tijd om de keu voor enkele 
weken in de hoek te zetten en tijdens de komende feestdagen de 
zinnen eens flink te verzetten. Op vrijdag 21 en 28 december wordt 
er namelijk niet gebiljart door de vereniging. Want wat te denken 
van onze senior Bert Hanff, die na de eclatante overwinning op 
Marjan van der Velde van de ANBO eigenlijk geheel van slag is 
geraakt. De eerste avond na de ontmoeting tegen de ANBO deed 
Bert het nog niet zo slecht, hij speelde remise tegen Gerrie Edens, 
maar in de overige partijen kon hij maar niet op stoom komen. Hij 
wist nog 1 partij op punten te winnen tegen Pascal Edens, maar 
daar bleef het ook bij. Zoonlief Michel deed het wel iets beter, maar 
van de zes gespeelde partijen van de afgelopen weken wist hij er 
slechts 2 te winnen. Dieptepunt van Michel was wel de partij tegen 
Martin Rebel ( Kriebel) op 14 december. Met 24 caramboles in 12 
beurten kwam hij zwaar tekort; hij moet in 20 beurten namelijk 68 
caramboles maken. Wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken deed het 
iets beter. Ook hij speelde de eerste avond  na de strijd tegen de 
ANBO de sterren van de hemel; dat moest hij ook wel, want tegen 
Co Cardol van de ANBO bakte hij er niets van. In de zesde beurt in 
de partij tegen Jaap Plagmeier liet ie zien het te kunnen. Liefst 16 
caramboles, waarbij hele mooie, legde hij op tafel, maar langzaam 
begint Ruud dan in het verdere verloop van de competitie weg te 
zakken. Af en toe heeft hij dan een oprisping en speelt hij weer een 
degelijke partij, maar over het algemeen gezien speelt Ruud te 
wisselvallig om voor het kampioenschap in beeld te komen. De 
grote leverworst voor de eindoverwinnaar zal wel aan hem voorbij 
gaan! Jaap Plagmeier, de onbetwiste kampioen van vorig jaar,speelt 
op dit moment van hetzelfde laken en pak als Ruud. Voor Jaap 
komt het kerstreces dan ook op het juiste moment, want Jaap is 
wel iemand die zich flink kan opladen voor de rest van het seizoen. 
Kriebel en Gerrie Edens kunnen de tijdelijke pauze missen als 
kiespijn. De twee “maatjes”spelen zeer degelijke partijen en wisten 
praktisch alle partijen te winnen. De timmerman, Gerrie Edens, 
doet het lichtelijk beter, hij won namelijk de onderlinge partij, maar 
voor de rest ontlopen ze elkaar niet veel. Ook in het slotspelletje 
van de avond tegen onder andere Bert Hanff en Henk van Bodegom 
laten ze zien goed op dreef te zijn en vegen ze Bert en Henk 
voortdurend gedegen onder tafel. Pascal Edens doet het als 
nieuwkomer naar behoren. Hij won de afgelopen tijd drie partijen 
en verloor er ook drie. In de strijd tegen zijn vader ging hij met 
slechts 1 carambole verschil kopje onder, maar tegen Michel, Bert 
en Ruud, qua gemiddelde de bovenste drie, wist hij wel weer knap 
te winnen. Hij is nog jong en met een beetje meer oefening acht de 
stamtafel hem in staat aansluiting te vinden bij de middenmoot, 
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een aanwinst dus voor de club. Voor Fran Schelfhout en Henk 
van Bodegom wordt het ook tijd om even in retraite te gaan. 
Hun spel van de laatste tijd geeft de stamtafel te weinig 
aanknopingspunten om voor de rest van het seizoen een 
significante verbetering van hun spel te verwachten, maar je 
weet het nooit met die twee, want soms maken ze de meest 
onmogelijke ballen. Wel eens met geluk, een Japioooootje!, 
maar desondanks hebben beiden heel veel plezier op de 
biljartavonden, al was het maar om de ongedwongen sfeer die 
er onderling tussen de spelers aan de stamtafel heerst. Een 
mooie vaststelling om dit jaar 2012 mee af te sluiten. 
Op vrijdagavond 4 januari 2013! spelen we weer met veel 
plezier het nieuwe jaar in. De leden van de biljartvereniging de 
“Doorbraak” wenst een ieder Prettige Kerstdagen en een  
gelukkig en gezond 2013 . 

Henk van Bodegom. 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

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