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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 

.  

Dorpsraad 
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Sinterklaas die oude man, 
hee  een Piet die heel goed rijmen kan.  
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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 

112 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
Dhr. 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 
06-25093845 

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 

 

Eerste rit:  08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
 
Eerste rit: 0839 u 
Laatste rit: 19.39 u 

CONNEXXION  
lijn 253 

  VAN KREILEROORD  naar Schagen  
(via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 

Van maandag tot en met vrijdag. Niet  op feestdagen 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

’t Hummelhonk 
 
De openingstijden zijn op woensdag- en vrijdagochtend. 

 woensdag- en 
vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

  
663365 

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  

Kerst Bingo 
Kerst Bingo georganiseerd door  SV Kreileroord 
In het MFC de Doorbraak  

14-12-2013 
aanvang 20.00 uur 

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. 

 
11-11-2013 
09-12-2013 
2de maandag van de 
maand. Vanaf 18.45 uur 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

 
26 november 2013 
24 december 2013 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /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.  

 
 
28 november 2013 
12 december 2013 

Algemene informatie 2013  

Update: 03-11-2013 
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DE DORPSKRANT 
     een drie weekse 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,  

 
 

In deze derde krant van de herfst 2013: 
 
 
 Contributie Dorpsraad Kreileroord pagina   5 
 Wedstrijd teken de voor-/achterkant  kerst uitgave pagina   5 
 IBAN/Chipper pagina   6 
 Buurtbus lijn 416/lijn253   pagina   9 
 ANBO Kreileroord      pagina 13 
 Biljart pagina 17 
 Klaverjas drives  pagina 18 
 Lichtjesfeest Kreileroord Pagina 24 
 Grasmaaier pagina 25 
 
 

 
Op somige pagina’s komt u nu een QR code afbeelding tegen.  

Op veel mobiele telefoons kan men deze lezen 
en wordt je direct doorverwezen naar de webpagina  

waarover het artikel gaat. 
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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. 06-25093845 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 15 december 18.00 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 06-25093845 
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 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bezorging kunt u terecht voor alle straten bij: 
  Mevr. Joke Kroegman Bollenstraat               29 663277 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546 (vanaf 01-02-2014)  
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Contributie Dorpsraad Kreileroord 2014 
 
De 8 euro contributie  mag weer worden 
overgemaakt op de rekening van de 
Dorpsraad: 
  
Rekeningnummer:  
NL67RABO0370422546  
Rabobank “Wieringerland”  
op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
 
Onder vermelding van naam en adres.  
 
En net als vorig jaar, mag u ook in een envelop 8 euro, onder  
vermelding van naam en adres. In de brievenbus van de 
penningmeester gooien op Bollenstraat 24.  
 
 
 

Wie ontwerpt de voorkant of 
achterkant van de Kerst 
Dorpskrant 2013?  
Er zijn leuke 
prijzen te 
winnen.  
Iedereen 
mag mee 

doen 
van jong 

tot oud. 
Je mag het 

mailen, afgeven bij 
de redactie op 

Bollenstraat 24. 

 

 
De inzendingen graag voor  

15 december inleveren 
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De komende periode gaan we in Nederland over op IBAN (International 
Bank Account Number). Na 1 februari 2014 gebruiken we alleen nog maar 

IBAN als rekeningnummer. Iedereen in Europa  
betaalt dan euro’s op dezelfde manier. Of u nu contant betaalt, wilt  

pinnen met uw betaalpas of euro’s moet overschrijven. 

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

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

 U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften en in uw  
internetbankieromgeving. Ook kunt u hem op de homepage van  
deze site bekijken. 

 Steeds meer bedrijven, organisaties en overheden gaan de ko-
mende jaren met IBAN werken voor hun betalingen. De reke-
ninggegevens van hun huidige klanten zetten zij automatisch om 
naar IBAN. Daar hoeft u niets voor te doen. Als het nodig is vra-
gen zij u zelf om uw IBAN. 

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

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

 Na 1 februari 2014 gebruiken we alleen nog maar IBAN als  
rekeningnummer, voor zowel binnenlandse als grensoverschrij-
dende betalingen. 

Over op IBAN 
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Hoe kan ik mijn huidige rekeningnummer 
naar IBAN overzetten? 

Hoe is IBAN opgebouwd? 

Het IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens en is als volgt 
opgebouwd: 

 Landcode: NL 
 Persoonlijk controlegetal: 2 cijfers 
 Bankcode: 4 letters. De code van de ING is ‘INGB’ 
 Uw rekeningnummer: totaal 10 cijfers. Uw huidige  

rekeningnummer, aangevuld met 1 of meerdere nullen. 

 
Die hoeft u niet zelf om te zetten. U heeft nu al een IBAN: deze 
is te vinden op uw rekeningafschriften en in de internetbankier

-omgeving. U gebruikt IBAN nu nog vooral bij  
grensoverschrijdende betalingen, maar straks gaat u deze ook 
voor alle binnenlandse betalingen gebruiken. Vanaf 1 februari 

2014 wordt IBAN voor alle overschrijvingen als  
rekeningnummer gebruikt. 
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Chipknip STOPT per 1-1-2015 ! 
 

Het aantal Chipkniptransacties neemt snel af. Zelfs op plaatsen waar 
Chipknip de afgelopen jaren zijn toegevoegde waarde bewees:  
parkeren, vending (verkoopautomaten) en catering (in kantines en  
bedrijfskantines) loopt het aantal transacties snel terug. 

Juist in de nabije toekomst moet er om Chipknip te kunnen blijven 
aanbieden flink geïnvesteerd worden in de techniek achter Chipknip. 
Currence heeft met de individuele banken die Chipknip aanbieden  
gesproken over hun wensen ten aanzien van Chipknip. Naar  
aanleiding van deze overleggen heeft Currence begin 2013 besloten 
om per 1-1-2015 te stoppen met Chipknip, voordat deze kosten  
gemaakt moeten worden. 

 Ondernemers stimuleren tegenwoordig voornamelijk het pinnen,  
ook voor kleinere bedragen. Daarnaast zijn er ook nog andere  
alternatieven die zich richten op dezelfde behoefte als die ooit door 
Chipknip werd ingevuld. 

Kerstboom verkoop in  
Kreileroord 

 
Na 5 december zijn er weer 
kerstbomen te verkrijgen via 

Willem Schippers. 
 
 

Voor meer info: 
 
 

Willem Schippers 
Gijs van Galenstraat 41 

Kreileroord 
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Buurtbus/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.35 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.35 u  laatste rit:  19.35 u 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.39 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.39 u  laatste rit:  19.39 u 
 

   Van maandag tot en met zaterdag 
 
 
CONNEXXION VAN KREILEROORD via Middenmeer,  eerste  rit:  07.14 u 
LIJN 253  Kolhorn e.v. naar SCHAGEN    tweede rit: 08.14 u 
    

Van maandag tot en met vrijdag. 
   Niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen 
 

 http://www.connexxion.nl/zoek-dienstregeling/690 

Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke dag van: 08.15 - 08.30 uur 
       14.30 - 14.45 uur (behalve vrijdag) 
       12.15 - 12.30 uur (alleen vrijdag) 
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  
Dromenvangers, Spaar olifanten en geluk poppetjes 

Lijn 253 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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Sponsort 
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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 

 

 

Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
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Sinterklaastijd is in het bakkerijmuseum voor alle leeftijden! 
 
En krijgt het museum zelf ook een mooi Sinterklaascadeau? 
 
Als op 16 november de goedheiligman weer in het land komt staat alles bij het bak-
kerijmuseum er al weer klaar voor.  
Er is in de winkel een Sint-Nicolaastafel. Een feest van herkenning voor de ouderen!  
Vroeger maakte de bakker er veel werk van om op een aparte tafel zijn mooiste en 
lekkerste creaties te presenteren. Zo stond al dat lekkers voor kinderen op neushoog-
te. De harten van heel wat van die inmiddels groot geworden kinderen zullen sneller 
gaan slaan bij het zien van de Sint-Nicolaastafel in het museum. 

 
Kinderen kunnen vanaf 16 november tot aan Sinterklaas tegen €1,50 bijbetaling, in de weekends zelf met 
marsepein aan de slag om nog zo’n traditie voort te zetten: het eetbare grapje. Van marsepein varkentjes, 
gebitjes voor opa of voor vader een stel vrouwenbenen boetseren. Er kan naar hartenlust in marsepein ge-
kneed worden. 

 
In het bakkerijmuseum kom je sowieso veel te weten over gebruiken rondom sinterklaas. Er zijn extra veel 
activiteiten rondom Sinterklaas. Voordat Zwarte Piet Sinterklaas ging helpen zetten de mensen een stoeltje 
neer, waarop de volgende morgen dan alle cadeautjes stonden. 
Waarom eten we bijvoorbeeld chocolade letters en munten en wat is de betekenis van die figuren van spe-
culaas? En hoe oud is Sinterklaas nu eigenlijk? 
En vrijersavondje. Wat dat is? In het kader van 'het verleden van Nederland' kunnen jongelui net als vroe-
ger, op de zaterdagen en zondagen dat sinterklaas in het land is, hun eigen vrijer- of vrijsterspeculaaspop 
versieren. Dat is ook al weer zo’n hele oude traditie, waarbij jongelui op de avond voor sinterklaas een 
vrijerpop versierden. Om te imponeren deden sommigen dit zelfs met bladgoud, vandaar de naam vergul-
dersavondje.  
Met de vrijer of vrijster vroegen geliefden elkaar vroeger verkering. Dat is toch een stuk romantischer als 
die sms'jes van tegenwoordig.... Dus kom op jongelui!  

 
Volwassenen die zelf aan de gang willen kunnen hun hart ophalen. De workshop ‘chocolade letters spui-
ten' (dus we gebruiken geen vorm maar doen het volledig met de hand!) van 30 november en de workshop 
‘Speculaaspop versieren’ van 1 december bijvoorbeeld. Of op 25 november ’s avonds de workshop 
‘Sinterklaaslekkernijen’, waar echt uitgepakt gaat worden met suikerbeesten, taai-taai, letters van banket 
enz. enz.. Kortom u kunt tal van echt ambachtelijke technieken in het museum nog zelf leren. 
 
U kunt meehelpen het museum zelf ook een mooi Sinterklaascadeau te geven, want voor de derde keer op 
rij (uniek!) is het museum genomineerd voor het Leukste Familiemuseum van Nederland. Help het mu-
seum naar de winst, ga naar www.rekels.nl en breng uw stem uit. Alvast hartelijk dank! 
 

 
 
Geen discussie over Zwarte Piet, gewoon ouderwets (voor-Piets) stoeltje zetten in het bakkerijmuseum! 
 
Kijk voor meer informatie op www.deoudebakkerij.nl of bel 0227-545014. 
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ANBO nieuws. 
 

. 
Ook op 15 november stond voor de 
ANBO de confrontatie op biljart gebied 
tegen de biljarters van de MFC de Door-
braak op het programma. Om 20.00 uur werden we hartelijk ontvangen 
door Henk van Bodegom, de voorzitter van de biljart vereniging MFC de 
Doorbraak. Na de koffie kon de 
strijd beginnen. Jammer voor 
de ANBO was dat er 3 spelers 
afwezig waren, maar nog erger 
was het dat de ANBO haar 
avond niet had. Soms werd er 
maar met 1 of 2 punten verschil 
verloren. Een an- dere keer was 
het verschil enorm.  Dat de 
tegenpartij ernst was bleek wel 
bij de aanvang. Ik kwam iemand tegen van de tegenpartij die voordat de 
tweestrijd begon aan de sinas was. Echter toen hij z’n partij gewonnen had, 
kon hij het woord “Bier” weer uitspreken en genoot er  
zichtbaar van. De enige partij die door de ANBO werd gewonnen kwam 
Marjan van de Velde toe. Hulde!. Er werd dan ook met 2-16 verloren. De 
voorzitter van de ANBO reikte de grote beker dan ook met “genoegen” uit 
aan de tegenstander. De spelers van MFC de Doorbraak konden hun geluk 
niet op en lieten dat dan ook luidkeels blijken. De avond werd leuk, gezel-
lig en in goede Harmonie afgesloten. 

Een Deelnemer 
Op 15 november was het ook weer zover dat de klaverjassers mochten  

aantreden. Bij de ANBO Kreileroord was de plaats 
waar de regio klaverjassers bij elkaar kwamen om 
met de 4 personen, de meeste punten te verzamelen. 
Daarnaast mochten naast deze 16 spelers, de andere 
vrij klaverjassen om de meeste punten. Dus ook van 
deze spelers, kon iemand no. 1 worden met de mees-
te punten. Het was bijna half twee en er waren al 33 
personen aanwezig. De organisatie had besloten dat 

Afdeling Kreileroord 
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er dan maar een persoon van de organiserende ANBO stil moest zitten. 
Maar, op het laatste moment melden zich nog 2 personen en besloot Co 
Cardol, de wedstrijdleider, dan ook om zelf ook maar mee te spelen. Dat 
waren deze middag 36 personen, dus 9 tafels, nog niet eerder vertoond. 
Mensen hartelijk dank, dat jullie Kreileroord zo’n warm hart toedragen. Co 
deelde de spelers in  en de strijd kon beginnen. Fantastisch dat er verschil-
lende 80’ers zich niet lieten weerhouden om te komen klaverjassen. Er wa-
ren er zeker 6 en de oudste is 86. Tussen de 3 spellen door verzorgden Nien  
Veen en Mieke van de Heide de koffie, de worst, kaas en frisdrank. Bedankt 
dames! Omdat het verschil in tempo van het klaverjassen nogal uiteen liep 
hadden Piet Rave en Leni Cardol nog de gelegenheid om er 8 prijzen in  
W’werf  bij te kopen. Iedereen wachtte op de tafel die als laatste het spel  
beëindigende en toen kon Co Cardol de eind uitslag bekend maken.  
No 1: Willem Otter uit Middenmeer met 5701 punten 
No 2: Piet Rave uit Kreileroord met 5452 punten 
 
Er waren maar liefst 9 spelers die meer dan 500 punten behaalden! 
Voor Kreileroord haal G. van de Vele de 11de plaats met 4957 punten. Mevr  
D. Rave werd 15de met 4776 punten en Johan Warmerdam sloot de rij op 
de 27ste plaats met 4183 punten. 
Voor Kreileroord een heel geslaagde middag en weer veel punten erbij voor 
de competitie. Tot een volgende drive! 
 

Een Speler 
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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 

 

 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 
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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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De Doorbraak – ANBO   16 – 2. 
Vrouw voorzitter ANBO redt eer. 

Op vrijdagavond 15 november vond het onderlinge treffen tussen de biljarters van de Doorbraak en de 
ANBO weer plaats. Dit was de zevende editie. Door de ruime overwinning gaat de Doorbraak aan de lei-
ding met 4 – 3. Nog geen onoverkomelijke achterstand voor de ANBO en de volgende ontmoeting in het 
voorjaar van 2014 kan de stand weer makkelijk veranderen. Opvallend is dat de thuisspelende ploeg 
voortdurend aan het langste eind trekt. Hoe dat komt; Joost mag het weten, maar de kenners onder de bil-
jarters menen het antwoord daarop gevonden te hebben. Het zit ’m in de hoogte van het biljart aldus de 
experts. Dat verschil tussen de tafel van de Doorbraak en de ANBO is na grof meetwerk een kleine drie 
centimeter! Waar hebben we het over, maar psychologisch gezien lijkt dat toch een onneembare hobbel 
voor de uitspelende ploeg. Goed ,dit terzijde. De uitslag doet vermoeden dat het een “walk – over “ was 
voor de Doorbraak en om eerlijk te zijn, dat was het eigenlijk wel. Misschien kwam het wel doordat de 
ANBO weer met volle teugen kon genieten van de bijzondere onderlinge vriendschappelijke sfeer  tussen 
de Doorbraak leden en vergaten ze waarvoor ze kwamen, namelijk met een overwinning naar huis gaan. 
Maar eigenlijk waren alle deelnemers, dus ook de verliezers,  aan het eind van de avond winnaars door de 
uitermate gezellige sfeer tijdens de wedstrijd en na afloop. Dat is eigenlijk ook de reden dat Marian van 
der Velde, de vrouw van de voorzitter van de ANBO, ondanks haar fysieke gesteldheid het onderling tref-
fen voor geen goud wil missen en zowaar de enigste was die een overwinning behaalde voor de ANBO; 
ze gaf Fran Schelfhout geen kans, hoewel in het begin van de partij Fran haar nog aardig kon bijbenen. 
Gerard, haar man, speelde de openingspartij van de avond tegen Jaap Plagmeier en werd eigenlijk meteen 
al op een grote achterstand gespeeld; het beetje geluk dat het spel van Gerard nodig heeft kwam niet uit 
de verf en na 11 beurten was het pleit beslecht. De senior van De Doorbraak, Bert Hanff, had aanvanke-
lijk moeite met Gerrit van der Heide, de terriër van de ANBO, maar wist de voorsprong die Gerrit had 
van drie caramboles in de tiende beurt weg te werken door een serie van vijf op tafel te leggen en ging 
daarna fluitend over de achterlijn. De twee beste biljarters, Piet Raven voor de ANBO en Michel Hanff 
voor de Doorbraak , die elkaar troffen in de derde partij lieten zien in hun  partij waarom ze dat  zijn. In 
een spannende partij maakten ze prachtige caramboles, maar het was Michel die aan het langste eind trok. 
In 14 beurten had hij de 63 caramboles bij elkaar, dus gemiddeld speelde hij in elke beurt 4,5 carambole. 
Voor de meeste biljarters van deze avond een onwaarschijnlijk aantal. Na drie partijen had de ANBO nog 
geen partij gewonnen en dat vergrootte de druk op Co Cardol. Co, altijd aanwezig en initiatief nemer van 
deze onderlinge competitie, lootte tegen een van de mindere goden van de Doorbraak, namelijk Henk van 
Bodegom. Helaas is Co de laatste tijd helemaal niet in vorm en Henk had deze avond weer het gebruike-
lijke geluk. In 11 beurten had Henk Co plat, zo waar niet slecht gevlogen door de voorzitter van de Door-
braak. In de volgende partij werd zoals boven gememoreerd Marian van der Velde eenvoudig winnaar 
tegen Fran Schelfhout en gaf daarmee de stand weer een iets draaglijk karakter. Maar die hoop vervloog 
al snel, want Jannie Hanff, eega van…., had geen kans tegen Pascal Edens die met verfijnde lange ballen 
redelijk vlot zijn 14 caramboles bij elkaar speelde. Doordat  de ANBO maar zes deelnemers had, wegens 
omstandigheden, moesten Gerard van der Velde, Gerrit van der Heide en Co Cardol twee partijen spelen 
namens de ANBO. De twee buurmannen Gerard van der Velde en  Gerrie Edens moesten het in de zeven-
de partij tegen elkaar opnemen en het moet gezegd worden dat de gezonde onderlinge rivaliteit van de 
tafel spatte, want ze deden nauwelijks voor elkaar onder. Het was dat Gerard  in de gelijkmakende beurt 
rakelings miste, want anders was het remise geworden en “talk off the day” in Kreileroord- Zuid. Ruud 
van Eeken, gelukkig voor de Doorbraak weer op zijn bekende klompen, want  Ruud op gympen doet bij 
de biljarters van de Doorbraak het ergste vrezen. Op snelle schoenen gaat Ruud automatisch gejaagd spe-
len en krijgen zijn basisstootjes net niet de juiste snelheid. De wedstrijdsecretaris van de Doorbraak had 
gelukkig voor deze avond de raad van de clubleiding opgevolgd en Ruud won daardoor overtuigend van 
Co Cardol in 17 beurten. In het laatste treffen van de avond deed Martin Rebel wat van hem verwacht 
werd. Gerrit van der Heide kon Martin bij lange na niet bijbenen, want in de eerste tien beurten had Gerrit 
nog geen carambole op papier staan. In een prachtige serie van 9 caramboles breidde Martin er een eind 
aan.  
Thans viert de euforie bij de biljarters van de Doorbraak weer hoogtij en kunnen ze met opgeheven hoofd 
door het dorp lopen. Maar dat zal over een krap half jaar bij de volgende ontmoeting misschien wel ge-
heel anders kunnen worden! 
De uitslag: 16 – 2 voor de Doorbraak en we laten uit welgemeende overwegingen het vermelden van de 
onderlinge resultaten maar achterwege. 
 

Henk van Bodegom. 
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 Derde drive 2013 - 2014 
              Speelde  je 14 dagen terug nog om de hoofdprijs, op zaterdagavond 9 november speel je voor de 

poedelprijs. Zo raar kan dat lopen. Het overkwam Janny en Foeke van Wanrooij in de derde drive. 
Met exact 2000 punten minder;  vorige keer wonnen ze namelijk nog met 6801 punten de hoofd-
prijs, nu eindigde ze met 4801 punten op de laatste plaats. Toegegeven, ze kregen geen beste kaart, 
want de chemie op het gebied van troef maken  tussen Janny en Foeke was er deze avond ook niet 
helemaal. In ieder geval hielp het koppel de latere winnaars, Thea van der Ploeg en Henk van Bo-
degom flink in het zadel. Het onderlinge duel werd met 2241 punten door de winnaars van deze 
derde drive gewonnen en ze lieten Janny en Foeke met 831 punten, de laagste score sinds maan-
den, verdwaasd achter. Janny nam nog een extra drankje om zoveel onrecht weg te spoelen! Een 
redelijke goede start tegen Mike Weermeier en Dick Keuken, die aanvankelijk in het begin van de 
partij de twee routiniers behoorlijk konden bijbenen, maar in het verdere verloop van  de partij een 
steeds grotere achterstand begonnen op te lopen, vormde de basis voor de uiteindelijke overwin-
ning. Met een matige tweede partij tegen de kampioenen van vorig jaar, Lenie en Co en de mon-
sterscore tegen Janny en Foeke was het laatste 4de potje van deze avond beslissend voor de over-
winning. Op de achtergrond speelde namelijk het koppel Markwin Bijlstra en  good- old Willem 
Schippers , die uiteindelijk dik verdiend tweede werden, drie degelijke partijen en was het verschil 
voor aanvang van de laatste ronde nog geen 200 punten met Thea en Henk. Het lot bepaalde dat 
Thea en Henk in het laatste spelletje  weer tegen  Lenie en Co moesten spelen. En in het begin van 
dat potje kregen Thea en Henk  weer geen beste kaart en Thea werd dat, op de goede manier na-
tuurlijk,  een beetje zat en zei; “Nou is het over Cardol !” en alsof er plotseling een  knop omging, 
maar vanaf dat moment ging  het een stuk beter en werd de achterstand snel ingelopen en met bijna 
1700 punten sloten ze het spelletje winnend af. En die punten bleken ook nodig, want Willem en 
Markwin speelden in een goede pot  tegen Colinda en John Zee meer dan 1700 punten bij elkaar. 
Het bleek achteraf tekort om Thea en Henk van de eerste prijs af te houden. Eindelijk speelden Eli-
na en Simone zich ook weer eens in de picture door deze avond op de derde plaats te eindigen. Het 
derde spelletje tegen het voor deze avond gelegenheidskoppel Michel Hanff en Martin Rebel zorg-
de ervoor dat ze zich in de prijzen speelden. Met 440 punten aan roem, de hoogste score wat roem 
betreft voor deze avond, gingen ze er met bijna 1800 punten vandoor, terwijl Michel en Martin 
toch ook nog 1500 punten haalden tegen dit echtpaar. Maar om de dames bij te houden, hadden 
Martin en Michel zoveel  “koelvloeistof “ nodig dat ze daardoor in het laatste spelletje tegen Dick 
en Mike totaal vastliepen  en zich geheel uit beeld speelden voor de prijzen. Dick en Mike wisten 
net niet genoeg te profiteren van het aangeslagen gelegenheidsduo om met een leuk boodschap-
penmandje naar huis te gaan. Overigens weer alle lof voor Greta Keuken en in dit geval ook voor 
Colinda Zee die Greta met de nodige deskundige hulp assisteerde met het samenstellen voor de 
mandjes. Met klaverjassen ging het Colinda deze avond niet zo goed af. Samen met partner John 
kon ze geen potten breken. Met een schamele 5255 punten waren ze bovendien ook net niet goed 
genoeg voor de poedelprijs, het werd dus een sof- avond voor de “ Zeetjes”. Maar even zo goed 
deden ze na afloop van de drive nog gezellig mee om de avond toch nog wat luister bij te zetten. 
Janny en Foeke werden zoals boven gememoreerd vierkant laatste en daar zullen geen meer woor-
den aan vuil maken.    

 De uitslag van deze avond: 
 

1. Thea en Henk 6825 punten  
2. Willem en Markwin 6700  
3. Elina en Simone 6326   
4. Dick en Mike 6197   
5. Michel en Martin 6174   
6. Lenie en Co 6156   
7. Colinda en John 5255    
8. Janny en Foeke met 4801 punten.      

 

           De volgende drive spelen wij op aanstaande zaterdag  23 november. Aanvang 20.00 uur en       
 ongetwijfeld zal Gonnie de koffie weer klaar hebben staan. 

 Henk van Bodegom.  
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Klaverjassen, vierde drive. 
Afgelopen zaterdagavond werd de vierde drive gespeeld. We kwamen precies één klaver-
jasser tekort om met 4 tafels te kunnen spelen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het 
was weer oergezellig en er kwamen dit keer verassende winnaars uit de bus. Want Mike 
Weermeier en Dick Keuken wisten met een minimale voorsprong van 8 punten op nummer 
twee, op de eerste plaats beslag te leggen. De avond kon wat deze fanatieke Ajax suppor-
ters toch niet meer stuk, want PSV speelde onverwachts gelijk tegen Heerenveen en Ajax 
won. Ook Elina Bandringa  en Simone Cardol, onvervalste supporters van de club uit de 
hoofdstad , hadden een beste avond want zij werden tweede. Een  “driedubbele”slag dus 
voor alles wat Ajax ademt. Anita Meines en Marco de Ridder waren ook weer van de partij 
en die kun je er gerust bij hebben, want ze kunnen niet alleen een aardig kaartje leggen , 
maar na afloop staan ze ook hun mannetje. Zij werden derde. Mike en Dick begonnen met 
een vliegende start en haalde een  potje van bijna 2000 punten tegen Willem Schippers en 
Markwin Bijlstra. Het laatst genoemde koppel kon overigens de hele avond geen bobbel 
van het water blazen en waarschijnlijk zullen de zorgen  van Willem met het op tijd leveren 
van de kerstbomen daar wel debet aan zijn. Mike en Dick gingen in het vervolg van de 
avond onverdroten voort en speelden het respectabele aantal punten van 7198 punten bij 
elkaar. Met zoals vermeld 8 punten minder werden Simone en Elina tweede. Fanatiek 
vroeg Elina nog of ze aan 7190 genoeg hadden om te kunnen winnen. Nee dus, maar er zit 
echt weer een stijgende lijn in bij de dames. Ze hadden geen enkel respect voor ouders/ 
schoonouders Lenie en Co Cardol, maar tegen Colinda en John Zee gingen ze helemaal 
“los” en lieten niets aan de verbeelding over. Colinda en John hadden opnieuw geen beste 
avond en zitten wat klaverjassen betreft echt in een dip. Als troost gingen ze er met de poe-
delprijs vandoor, die net als de andere prijzen prachtig uitgezocht waren door Colinda. On-
danks dat Anita en Marco één keer moesten stil zitten haalden ze de derde prijs dankzij één 
goede pot tegen, het wordt vervelend, Colinda en John. Thea van der Ploeg en Henk van 
Bodegom genoten van een welgekozen rustig avondje door twee maal vrijwillig te gaan stil 
zitten en kwamen dus niet in beeld voor wat voor prijs dan ook. Dat gold ook voor Lenie 
en Co. Met 5731 punten had het drukke echtpaar wel nog genoeg om niet helemaal onder-
aan te eindigen.  De uitslag: 1. Dick en Mike 7198 2. Elina en Simone 7190 3. Anita en 
Marco 6741 4. Thea en Henk 6189 5. Lenie en Co 5731. 6. Willem en Markwin 5645 en 
als laatste Colinda en John met 4520 punten. 
De volgende drive is op zaterdag 21 december, dus vlak voor de Kerst. Gonnie Klein, haar 
kennende, zal de boel dan wel gezellig hebben opgeleukt. Altijd sfeervol die Kerst tijd en  
natuurlijk bijna aan het eind van het jaar 2013. Nog even de kans dus om op kaartgebied 
het jaar goed af te sluiten. 
Graag tot ziens, 

Henk van Bodegom. 
 

Laatste Dorpskrant 2013 
De Dorpskrant wordt 15 december weer gemaakt. Dat is de laatste Dorpskrant van dit jaar en 
deze wordt huis aan huis bezorgt. Enkele mensen hebben al enthousiast een stukje geschre-
ven, maar mocht u OOK nog input, of een stukje willen schrijven,  dan dit graag voor zondag 15  
december  (18:00 uur mail of hardcopy voor 16:00 uur) aan de redactie sturen:  
redactie@dorpsraadkreileroord.nl  Er is weer ruimte voor o.a. kerstwensen die u kwijt wilt, 
etc. etc. U hoeft niet te wachten tot dat weekend om het in te sturen. Hoe eerder hoe liever. Wij 
kijken uit naar uw mail of briefje in de brievenbus!!!!   

De Redactie 
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Samen gaat het ons lukken 68.000 dopjes te sparen! 
Beste Ouders, de vraag is of u ook samen met de kinderen dopjes wilt sparen voor 
een blinde geleide hond. Hiervoor zijn 68.000 dopjes voor nodig (per hond). 

Welke doppen sparen we:  

 Dopjes van flessen frisdrank 
 Dopjes van flessen mineraal en spuitwater 
 Dopjes van melkflessen 
 Dopjes van flessen fruitsap 
 Dopjes van flessen voor sportdrank en water 
 
 
 

 

Welke doppen komen niet in aanmerking: 
 
Dopjes van wasproducten, shampoos, lotions, cosmeticaproducten, etc. 

 De plastic bakjes om met waspoeder in de machine te zetten 
 Doppen van choco, bussen koffie, potjes stroop etc. 
 De doorschijnende kapjes van flesjes water 
 De plastic klepjes van blikverpakkingen 
 De kapjes van spuitbussen 
 Dubbele doppen 
 Vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, etc. in zit. 
 
Waar kun je je doppen inleveren: 

 
Graag inleveren bij: 

Jacqueline de Boer 
Korenstraat 87 
Kreileroord 

Heeft u vragen en opmerkingen deze kunt u ook hier terecht. 

Let op:  
Als u statiegeld flessen heeft dan moeten deze met dop worden ingeleverd 
anders weigeren de winkels/automaten deze en krijgt u dus geen statiegeld 
terug! 
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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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Lichtjesfeest 2013 
wie doet er mee ?????? 

 
14  - 30  
   K    -

. 

 
Zo als enkele jaren proberen we Kreileroord op te vrolij-
ke met mooie lampjes en muziek, wij hopen dat u allen 

weer met ons mee gaat doen. 
Er zijn 3 prijzen voor de mooiste tuin/huis. En 1 prijs 

voor de mooiste straat. Iedereen mag mee doen.  
De uitslag wordt vermeld in de 1e Dorpskrant 2014.   

 
 

In het weekend van 14/15 december wordt er een 
kerstboom bij de school gezet en de verlichting erin 

gedaan. De kinderen  mogen de  
kerstboom versieren met eigen gemaakte versieringen. 
Ook kinderen die hier niet op school zitten mogen iets 

leuks in de boom hangen. 
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Achter de schermen en nog veel meer!. 
Aan de hand van onderstaand chronologisch verslag neem ik u mee om u 
een inkijkje te geven wat er achter de schermen allemaal gedaan wordt 
door vrijwilligers en leden van de gemeenschap Kreileroord  om de 
leefbaarheid  op peil te houden en te verbeteren. In het kader van de 
naderende kermis, die dit jaar zoals u misschien weet in het weekend 
van 3 t/m 5 mei gevierd zal worden en gezamenlijk volledig 
georganiseerd wordt door zowel Dorpsraad als voetbalclub zijn we op 
woensdagavond  27 maart weer bij elkaar geweest om het programma 
voor de kermis nadere invulling te geven. Aangezien de kermis nu door 
beide verenigingen financieel gedragen gaat worden vergt dat ook een 
andere zienswijze. Voornaamste uitgangspunt van beide verenigingen is 
geworden om met beperkte financiële middelen er toch weer een prachtig 
weekend met elkaar van te maken. De inzet van zoveel mogelijk  
vrijwilligers is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. Daarom                                                                    
was het nodig om ook in het bestuur van de voetbalclub daar 
overeenstemming over te hebben. Op dinsdagavond 26 maart werd in de 
reguliere vergadering van de club besloten om hiermee akkoord te gaan 
en zo de betrokkenheid van de club met de gehele gemeenschap op deze 
manier te versterken. Op de vergadering van 27 maart bleven nog enkele 
vragen open die nog nader ingevuld dienden te worden zoals de inkoop 
en verkoop van drank, de inrichting van de tent en alles wat daarbij 
samenhangt. Onder de naderende tijdsdruk, want voordat je het weet is 
het 3 mei, is er op Paasmaandag opnieuw vergaderd door een deel van 
het comité met Gonnie en Femmie Klein en Tineke Voorsluijs die normaal 
de toko draaien in de Doorbraak en vorig jaar in de tent uitstekend werk 
hebben verricht. Op grond van hun ervaringen werd er een goed beeld 
verkregen van wat er nodig is om er weer een geslaagde kermis van te 
maken. Op woensdagavond 3 april werden door het comité bestaande uit 
Jaring Dam,Enny van der Kruit, Lydia Bruin, Geert de Vries, Dick Keuken 
en Henk van Bodegom de laatste knopen door gehakt wat betreft 
programma en de financiën. In grote lijnen is het succesvolle programma 
van vorig jaar als leidraad gebruikt. Het hilarische spijker meppen in de 
tent op vrijdagavond blijft onverkort gehandhaafd. Grote verandering ten 
opzichte van vorig jaar is dat de avond muzikaal omlijst wordt door 
zanger Reuben Morero. Voor de zaterdag, 4 mei, staat het bekende 
voetbal ‘s middags op het speelterrein weer op het programma. Een en 
ander omlijst voor de financiële huishouding met een tombola en het rad 
van avontuur. ’s Avonds hebben we weer een zanger op het podium 
staan , namelijk Anton Hiemstra. Wel wordt om 20.00 uur de 2 minuten  
stilte in acht genomen in verband met de dodenherdenking. Op zondag 
hebben we weer de zeskamp met prachtige spelletjes en attributen. 
Natuurlijk staat het vermakelijke tobbedansen weer centraal. Op de 
zondagavond sluiten we weer gezellig in de tent met elkaar af. Dick, 
Reinhaud Schokkenbroek en Tim van der Vaart zullen weer als DJ’s 
optreden. Het comité is met de samenstelling van dit programma ervan 
overtuigd dat we met elkaar weer veel pret en plezier zullen hebben. Het 
aanzoeken van sponsors zullen Lydia en Jaring weer op hun conto nemen 
en bovendien probeert Lydia voor de tombola en het rad van avontuur de 
nodige prijzen bij elkaar te slepen. Lydia kennende zegt ze het niet zo 
gauw, maar uiteraard kan ze daarbij hulp gebruiken. Aan de hand van de 
foto’s die René en Enny van der Kruit gemaakt hebben tijdens  de 
opbouw van de tent van vorig jaar zal onder leiding van Dick en Geert de 
tent  opgebouwd worden op donderdagavond 2 mei om ca. 18.30 uur, 
naast het MFC. Dick geeft volmondig toe dat, ook nadat hij de foto’s 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 24-11-2013 

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. 0631787747     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:   NL17RABO03704.10.351 
  

  
Trainers en coaches 

Trainer   senioren: dhr. D. Voorsluijs   Landbouwstraat  12 tel. 663522 
Trainers D pupillen: dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat  17  tel. 663603/0631185550  
Trainer   F pupillen: dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat           12 tel: 663522 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman 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 Kreileroord 1 :     Dhr  J. Wiersma  Gijs van Galenstraat    9  tel: 0651299407 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches D pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat          17 tel. 0631185550/663603 
Coach F pupillen: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
  

  
Sportaccommodatie: 

Terrein: Bollenstraat 66    Kreileroord      tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: G.de Vries      Korenstraat 85     tel  :0227-663312 
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. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BE-
STUUR 

Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 
 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
F1-pupillen: (Najaar) 7e Klasse 3  

Zaterdag 30 november wedstrijd nr 123643 
Kreileroord F1G –Oudesluis F1                          aanvang 10  uur        
Zaterdag 7  December   wedstrijd nr 121419 
Winkel F4  - Kreileroord F1G                    aanvang 11:00   uur  te Winkel 
Zaterdag  14  December  wedstrijd nr   
Nog niet bekend   
 

D1-Jeugd: (Najaar)1e Klasse  
Zaterdag 30 November      wedstrijd nr 142823 
Kreileroord D1G – Wieringermeer D3  aanvang  11:00  uur         
Zaterdag  7 December     wedstrijd nr 142824 
Schagen D5M -  Kreileroord D1G                aanvang 9:00 uur te Schagen   
Zaterdag  14  December     wedstrijd nr  
Nog niet bekend  
    

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE Senioren 
 

Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag  1December  wedstrijd nr 11682 
Schellinghout 1 - Kreileroord 1     aanvang 14.00 uur.      In Schellinghout 
Zondag  8 Decenber  wedstrijd nr 10645 
Kreileroord 1 –Jisp  1    aanvang 14:00 uur 
Zondag  15  December   wedstrijd nr 14073       
HYS  1 - Kreileroord 1   aanvang  14:00 uur  in  Haarlem 
Zondag 22 December   Wedstrijdnr :13727 
Oudesluis 1 – Kreileroord 1                           in Oudesluis 
 
 

Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  1 December   wedstrijd nr 62830 
Kreileroord 2- VZV 4   aanvang 11:00             
Zondag  8 December    wedstrijd nr 62831 
Kreileroord 2 – Flevo 3   aanvang 10:30 uur              
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Algemene ledenvergadering van SV. Kreileroord 18-11-2013. 
 

De opkomst en de inbreng van suggesties over enkele heikele punten van de agenda door 
de leden op deze vergadering was zondermeer goed te noemen. De jaarverslagen werden 
zonder op-  en aanmerkingen allemaal goedgekeurd door de vergadering. Ook het financi-
eel verslag dat een negatief resultaat kende voor het seizoen 2012- 2013. Daar had de pen-
ningmeester in zijn vorige begroting al rekening mee gehouden in verband met de komst 
van een eventueel eerste elftal. De contributies zullen ook dit jaar niet verhoogd worden. 
De kascontrolecommissie had geen opmerkingen over het verslag van Fran Schelfhout. In 
het jaarverslag memoreerde secretaris Robert Schokkenbroek aan de komst van het eerste 
elftal en werd inspirator Dick Keuken nog eens dunnetjes in het zonnetje gezet . De leden 
en het bestuur gaven Dick een welgemeend applaus. Want na meer dan 15 jaar afwezigheid 
is de droom van de vereniging dan toch uitgekomen. Het geeft de vereniging een enorme 
boost en het ledental zet zich voort in een duidelijke stijgende lijn. Het heeft de vereniging 
en uiteraard haar vrijwilligers veel tijd gevergd, maar de energie die erin is gestopt wordt 
dubbel en dwars beloond. Zie alleen de opkomst op de trainingen van donderdagavond. 
Het is dan op het veld zwart van het volk. Trainer Jan Wiersma heeft er dan ook heel veel 
plezier in. Het gevolg is wel dat het hoofdveld zwaar belast word. Dick opperde om het 
trainingsveldje achter weer te verlichten. Daar worden de nodige stappen voor onderno-
men. De leden drongen er bij het bestuur op aan om ook het tweede team de nodige aan-
dacht te blijven geven, want zij hebben ervoor zorg gedragen dat de vereniging in al die ja-
ren overeind bleef. Het bestuur nam deze woorden graag ter harte en staande de vergade-
ring werd er op het vlak tussen de onderlinge communicatie van de begeleiders van de bei-
de elftallen al het nodige afgesproken. Wat voor de rest nog de nodige tijd vergde was het 
besluit om eventueel te stoppen met Eredivisielive. Het abonnement kost de club maande-
lijks nu FOX de uitzendingen verzorgd € 130,- per maand en dat was ongeveer € 90,-. Op 
grond van de grootte van de kantine word de hoogte van het abonnement bepaald. De club 
valt in de categorie small. De verhoging is veel te gek vonden de meeste leden. Het bestuur 
kreeg de opdracht te gaan onderhandelen en anders helemaal  te stoppen met   
Eredivisielive. 
 
De voorzitter bedankte de leden voor de positieve inbreng en sloot de vergadering tegen 
elven met een wel thuis. 
 

Henk van Bodegom. 
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 Zondag 17 november was Igor pupil van 
de week bij het 1e van Kreileroord.  
voor Igor was het geweldig nieuws toen 
hij hoorde dat hij zondag om 13:00uur 
aanwezig moest zijn. Het is ook erg 
stoer om met de grote mannen mee te 
lopen en de aftrap te nemen. En dan als 
afsluiter een geweldig doelpunt te ma-
ken als keeper zijnde bij Kreileroord F1. 
Helaas telde het doelpunt niet mee, de 
einduitslag werd 0-6 voor WSW1 uit 
Wijdenes. 
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Koploper WSW veel te sterk voor verzwakt Kreileroord.   
 
Een gehavend Kreileroord leed vorige week zondag 17 november de grootste nederlaag 
van het seizoen tot nu toe. De op bezoek zijnde koploper WSW was de hele wedstrijd op-
permachtig en won met 6-0. 
 Als de ploeg uit Wijdenes wat scherper was geweest had de eindstand nog groter kunnen 
uitvallen.  Dennis Zee en Melvin van der Zee zaten nog een schorsing uit. Bovendien had 
laatste man Bart Scholten zich op de training van donderdagavond zo ernstig geblesseerd 
dat meespelen onmogelijk was en Marco Keuken is ook nog steeds niet hersteld van een 
knieblessure. Trainer Jan Wiersma maakte zich dan ook geen illusies voor deze wedstrijd 
en zijn devies was; geen blessures en onnodige kaarten oplopen voor het vervolg van de 
competitie. Dat was precies wat er gebeurde en de ploeg uit Kreileroord straalde dit ook 
uit. Niet verwonderlijk was het dan ook dat de koploper al na vijf minuten op voorsprong 
kwam door spits Rob Schouten, die een perfecte voorzet van linkerspits Sam Zwaan keu-
rig afrondde 0 – 1. Geen tien minuten later wist dezelfde speler door geknoei in de achter-
hoede van Kreileroord de 2 – 0 op het scorebord te plaatsen. WSW met zijn beweeglijke 
spitsen kreeg kans op kans om de score nog verder te vergroten, maar het duurde tot een 
minuut voor rust voor Sam Zwaan met een knappe kopbal  na een mooie pass van Jan 
Kaspers er 3 – 0 van kon maken. Na de thee ging Kreileroord met wat meer overtuiging 
het veld in. Daardoor beschermde de ploeg uit Kreileroord zichzelf voor een afstraffing 
met wellicht dubbele cijfers en bovendien kreeg Kreileroord zowaar via Dennis van de 
Linde twee kansen om de 1 – 3 op het bord te schieten. Zo ver kwam het echter niet. De 
ploeg uit Wijdenes gaf nog wat gas bij en liep uit naar 6 - 0. Eerst was het Erwin Smit en 
vervolgens tweemaal Jan Kaspers die de ruststand verdubbelden.  Door drie oudere spe-
lers in te brengen, Dick Keuken, Thijs Klein en John Zee kwam er wat meer rust in het 
elftal van Kreileroord en bleef de schade verder beperkt. Tot slot dient nog vermeld te 
worden dat scheidsrechter Rob Kooij uit Heerhugowaard  ongetwijfeld de beste man was 
op het veld en de wedstrijd uitstekend leidde. Volgende week is Kreileroord vrij en met 
het oog op het herstel van de blessures van sommige spelers komt dat trainer Jan Wiersma 
goed uit.   
 
 
Op zondag 1 december speelt het eerste uit tegen Schellinkhout. Hopelijk zijn ze dan 
compleet en misschien zijn ze dan in staat om weer wat punten te pakken. 
 
 
 
Het tweede. 
 
Het tweede team won vorige week zondag haar eerste wedstrijd met 5-4 tegen Den Helder 
7. Uit nog wel. Natuurlijk niet verkeerd en met deze overwinning zijn ze meteen van de 
hatelijke onderste plaats. Dat vonden we wel een vermelding waard en ga zo door man-
nen. 
 

Henk van Bodegom. 
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Komt allen er zijn mooie 

prijzen te winnen 
Georganiseerd door : 

 
sv  Kreileroord 

 
Zaterdag 14 december 

Aanvang 20:00 uur (zaal gaat 
om 19:30 uur open) 
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Zaterdag 23 november was het dan zover de sinterklaasintocht in 
Kreileroord. 
Elk jaar begint de intocht met een optocht door het dorp , zo'n 90 
kinderen waren aanwezig om de Sint en zijn pieten te verwelkmen . 
Wat opviel aan de pieten was dat ze nieuwe pakken 
aanhadden ,omdat de crisis bij Sinterklaas ook een klein beetje 
aanwezig is heeft Stichting Kreiler2002rd besloten om de pieten te 
sponseren met nieuwe pakken. Na de optocht zijn we met zijn allen 
een klein feestje gaan vieren in de gymzaal van de Doorbraak , na 
afloop kregen de kindjes nog een cadeautjes  mee van de Sint. 
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Zachtjes gaan de paardenvoetjes  
Zachtjes gaan de paardenvoetjes 
Trippel, trappel, trippel, trap... 
't Is het paard van Sinterklaasje 
Stippe, stappe, stippe, stap 
't Schimmeltje draagt met gemak 
Sinterklaasje over 't dak 
't Schimmeltje draagt met gemak 
Sinterklaasje over 't dak 
 
Paardje kan de weg wel vinden 
Trippel, trappel, trippel, trap... 
In het held're maneschijntje 
Stippe, stappe, stippe, stap 
't Paardje is nog lang niet moe 
Maar ik moet naar bedje toe 
't Paardje is nog lang niet moe 
Maar ik moet naar bedje toe 
 
'k Hoor de vlugge paardenvoetjes 
Trippel, trappel, trippel, trap... 
In mijn lekker warme bedje 
Stippe, stappe, stippe, stap 
En ik droom van Sinterklaas 
En zijn zwarte Pieterbaas 
En ik droom van Sinterklaas 
En zijn zwarte Pieterbaas 
 
Het paard van Sinterklaas is ziek  
Het paard van Sinterklaas is ziek 
Wat zou er nou toch zijn 
Het heeft misschien teveel gesnoept 
Van koek en marsepein 
 
Wat jammer, wat jammer 
Zijn buikje doet zo'n pijn 
Wat jammer, wat jammer 
Wat zou er nou toch zijn 
 
Het paard van Sinterklaas is ziek 
Nou moet het blijven staan 
Nou moeten Sint en zwarte piet 
Maar met de auto gaan 
 
Wat jammer, wat jammer 
Zijn buikje doet zo'n pijn 
Wat jammer, wat jammer 
Wat zou er nou toch zijn 
 
Het paard van Sinterklaas is ziek, 
Maar Piet heeft het gefopt 
Hij heeft in 't paard zijn haverzak 
Alleen taaitaai gestopt 
 
Wat jammer, wat jammer 
Zijn buikje doet zo'n pijn 
Wat jammer, wat jammer 
Wat zou er nou toch zijn 
 
Het paard van Sinterklaas is ziek 
Wat moeten we nou doen 
Ik stop vanavond voor het paard 
Een wortel in mijn schoen 
 
Da's beter, da's beter 
Dan koek en marsepein 
Da's beter, da's beter 
Dan voelt het zich weer fijn"  
 
Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht  
Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht 
Want we zitten allemaal even recht 
 
Misschien heeft u nog even tijd 

Voordat u weer naar Spanje rijdt 
Kom dan ook even bij ons aan 
En laat uw paardje maar buiten staan 
 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij 
Want er zijn geen stoute kind'ren bij 
 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij 
Want er zijn geen stoute kind'ren bij  
 
Sinterklaas zit op computerles  
Sinterklaas zit op computerles 
Sinterklaas zit op computerles 
En hij is al bijna bij les 6 
Hij weet nu hoe die aan en uit moet 
Dit vinden wij ontzettend goed 
Dit vinden wij ontzettend goed 
 
Oh, kom er eens kijken  
O, kom er 's kijken 
Wat ik in mijn schoentje vind 
Alles gekregen 
Van die beste Sint 
Een pop met vlechten in het haar 
Een snoezig jurkje kant-en-klaar 
Drie kaatsenballen in een net 
Een letter van banket 
O, kom er 's kijken 
Wat ik in mijn schoentje vind 
Alles gekregen van die beste Sint 
 
O, kom er 's kijken 
Wat ik in mijn schoentje vind 
Alles gekregen 
Van die beste Sint 
Een bromtol met een zweep erbij 
Een doos soldaten ook voor mij 
En schaatsen en een nieuwe pet 
Een letter van banket 
O, kom er 's kijken 
Wat ik in mijn schoentje vind 
Alles gekregen van die beste Sint  
 
Een SMS'je  
Ik stuur de Sint een SMS'je 
Ik stuur de Sint een SMS 
Maar heeft de Sint wel een mobieltje 
Heeft Sinterklaas wel een nul-zes 
Wat zal de Sint geweldig blij zijn 
Als ie mijn SMS'je ziet 
En als de Sint geen GSM heeft 
Stuur ik een mail aan Zwarte Piet 
 
Ik heb een lange lijst gemaakt van allerhande dingen 
Maar ik leg die lange lijst niet bij m'n schoen 
En ik heb ook weinig zin om bij de schoorsteen te gaan 
zingen 
Ik zou 't wat moderner willen doen 
 
Ik stuur de Sint een SMS'je, Ik stuur de Sint een SMS 

Maar heeft de Sint wel een mobieltje,  
Heeft Sinterklaas wel een nul-zes 
Wat zal de Sint geweldig blij zijn,  
Als ie mijn SMS'je ziet 
En als de Sint geen GSM heeft 
Stuur ik een mail aan Zwarte Piet 
Ach, waarom niet 
Als de Sint geen GSM heeft 
Stuur ik een mail aan Zwarte Piet  
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

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


