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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  

   

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. 

 
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. 

 
24 december 2013 
21 januari 2014 
18 februari 2014 
 

 
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.  

 
27 dec alleen grijs!!! 
9 januari 2014 
23 januari 2014 
6 februari 2014 
20 februari 2014 

Algemene informatie 2013  

Update: 15-11-2013 
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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,  
EEN JAAR BIJNA VOORBIJ. 

 
Als de kerstboom is geplaatst  de ijsbaan staat onder water en  de eerste 
kerstverlichting siert de straten weer, dan duurt het niet lang meer en hebben we 2013 
weer te pakken.                                                                                                              
Op het moment dat u dit onder ogen krijgt zitten we als gebruikers aan tafel met de 
gemeente Hollans Kroon om te horen wat ons te wachten staat over het 
accommodatiebeleid betreffende het mooie MFC wat toch de spil is in het 
dorpsgebeuren. Ook de voetbal zal niet ontkomen aan de verdergaande bezuinigingen 
van de gemeente . Uiteraard houden wij u op de hoogte. 
Het woord burgerparticipatie zal het komende jaar heel wat keren voorbij komen en 
het zal van ons allemaal de nodige inspanning vragen Mogen we op u rekenen ? 
Alle mensen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund en geholpen willen we graag 
bedanken en we hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen. 
Door de prettige samenwerking met de sportvereniging hebben we leuke dingen 
gedaan en hopen ook dit volgend jaar te kunnen voortzetten Laten we oppassen met 
vuurwerk voor onze omgeving  
Ook uw huisdieren kunnen flink van streek raken 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goede start van 2014 
Namens de dorpsraad bedankt allemaal 
                      

Jaring Dam 
Voorzitter                                                                                                                   

 
In deze laatste krant van 2013: 

 
 Familie pagina/Groetjes pagina   6 
 ANBO Kreileroord        pagina 12 
 Groeten over de wereld pagina 18 
 Kerst stukjes  pagina 19 
 Grasmaaier pagina 25 
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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 12 Januari 2014/18.00 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.  
 

 
 

 
Dit jaar hebben wij weer met veel plezier de dorpskrant voor u 
gemaakt. Even wat cijfers van 2013, dit jaar hebben wij heel 
veel vellen papier gedrukt, diverse cartridges,  honderden 
nietjes gebruikt, veel koffie (met koekje) gebruikt om de 
Dorpskrant weer met veel plezier voor u te maken. Een ieder 
bedankt voor zijn/haar bijdrage aan de Dorpskrant. 
 
 
De redactie van de dorpskrant wenst al de lezers een fijne 
kerst en een gelukkig nieuwjaar. 

Laatste Oproep 
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Familie pagina Kreileroord 
Wij wensen alle dorpsgenoten fijne feestdagen en een gezond en veilig nieuwjaar. 
  

Herman en Loes Blokdijk 
EHBO-post Kreileroord. 

 
 
Kerstfeest in Nederland 
Als Jezus nu eens heden was geboren bijvoorbeeld ergens hier in Nederland. 
Dan zouden we nog eens iets anders horen! dat nieuws kwam nog vanavond in de 
krant. Want jongens van de pers kwamen vast kijken,gewapend met hun dure  
camera s. En in hun bladen zouden foto s prijken,natuurlijk op de voorste pagina s. 
Een televisieploeg zou het Kind bezoeken en kabels leggen in het vuile stro. 
En in het journaal deed men het uit de doeken,want armoede vindt men hier niet 
graag. Men startte snel een landelijke actie gesteund door een bekende Nederlander. 
De leider van een politieke fractie bedankte het volk en dat was dan weer dat. 
Want na een maand zou niemand het goed meer weten: 
Wat was dat laatst toch ook weer met dat kind? 
En binnen het jaar was ieder Hem vergeten,omdat men God niet zo belangrijk vindt. 
(tekst van E.IJskes-Kooger, uit Als Glas in de Zon) 
 
 
Beste Redactie, Dorpsgenoten en lezers van de kerstkrant.. 
 
Ik wens U allen Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2014 toe. 
 

                                      Yneke Dijkstra Kootstra. 
 

 
Kerstfeest  
 
Lieve kinderen klein en achterkleinkinderen. 
 
Van harte wens ik jullie een onvergetelijk kerstfeest. 
en voor 2014 gezondheid,vrede,liefde en Gods zegen. 
 

mama,oma en omi 
Yneke Dijkstra - kootstra 
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Familie pagina Kreileroord 
Het bestuur van de ANBO afdeling Kreileroord wenst haar leden prettige 
feestdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2014.  

Het bestuur 
 
 
Iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2014. 
Kerstgroeten 

Co en Lenie Cardol  
 
 
 
Alle leden van de ANBO en iedereen in Kreileroord vanuit het verre Indonesië  
prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2014. 

Maarten en Lina Smit  
 
 
Lieve Buurtjes,vrienden, dorpsgenoten, 
We willen iedereen een hele fijne kerst en 
een gelukkig nieuwjaar wensen. Op naar een 
gezellig en gezond 2014. 
 

Familie Prevo,  
 
 

Enny en René 
 
Wij wensen jullie heel gezellige Kerstdagen, een gelukkig en gezond 2014. 
 
 
Wij bedanken voor jullie inzet, Enny in het Bestuur en René voor het creëren 
van onze Dorpskrant 
 

 
Names de vergaardames 

Lydia, Ciska, Ineke, Sandra, Alie, Annie en Joke. 
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Aandacht 
het gebeurt keer op keer 
momenten om bij stil te staan 
alweer bijna een jaar verder 
weer nieuwe ontwikkelingen die ons dorpje aangaan 
 
door en naast elkaar te leven 
is het helpen verzorgen gewoon 
door aandacht te geven  
aan een buur of geliefd persoon 
 
Iedereen bedankt voor het doen van leuke dingen 
een nieuwe jaar met heel veel nieuwe plannen 
dat we weer met zijn alle inspringen  
 
het allerbeste voor het nieuwe jaar 
geluk in grote en in kleine dingen 
maar bovenal: gelukkig met elkaar 

 Enny en René van der Kruit  
 

 
Kerstfeest 

Weer kerstfeest weer diezelfde woorden van: Ere zij God en vrede op aarde 
en ondertussen al die moorden-Wat is een mensenleven waard? 
Weer kerstfeest;en wij leven verder alsof er nooit een Redder kwam: 
de Zoon van God, de goede Herder Die zoekt naar het verdwaalde Lam. 
Weer kerstfeest;en met lege handen komen wij aarzelend naar de stal  
en staan daar met een mond vol tanden bij Jezus: Hij, Die redden zal. 
Ach God,hoe lang nog zullen mensen verdwalen op de lange tocht 
van hier naar Bethlehem,en wensen dat U eens verschijnen mocht? 
Weer Kerstfeest.God vraagt ons vertrouwen,komt in het Kind ons tegemoet. 
Alleen wie knielt kan Hem aanschouwen: 
God Zelf - als kind van vlees en bloed! 
( Uit" Sporen in het zand"  Van Nel Benschop) 

Ineke Dijkstra-Kootstra 

Familie pagina Kreileroord 
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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 

Namens het dorp: Wim Schippers bedankt voor het  schenken van 
de mooie boom aan het begin van het dorp. 

Gerard en Marjan v/d Velde wensen alle Kreileroorders en buiten poorters een zalig kerstfeest en 
een gelukkig nieuwjaar. 
 

De ANBO-Kreileroord wenst al haar leden, toekomstige leden en begunstigers fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar. 

Familie pagina 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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ANBO nieuws. 
 

. 
Agenda seizoen 2013-2014 
 
 
maandag 16 december 2013 kerstklaverjas   
       aanvang 19.30 uur 
donderdag 19 december 2013 kerstmiddag met aansluitend een maaltijd 
       aanvang 13.30 uur 
donderdag 9 januari 2014  nieuwjaarsinstuif met Oudhollandse spelen 
       aanvang 13.30 uur 
maandag 13 januari 2014  start competitie klaverjassen   
       aanvang 19.30 uur 
donderdag 16 januari 2014 start competitie koersbal  
       aanvang 13.30 uur 
donderdag 23 januari 2014 start Balfanaten  
       aanvang 13.30 uur 
donderdag 6 maart 2014  algemene ledenvergadering   
       aanvang 13.30 uur 
donderdag 24 april 2014  sluitingsmiddag van het seizoen  
       aanvang 13.30 uur 
Na de algemene ledenvergadering in maart gaan we ook nog een keer 
wokken. De juiste datum komt nog. 
Met de kerstmiddag gaan we weer een aantal spelletjes doen, waar leuke 
prijsjes mee te winnen zijn. Dit alles natuurlijk onder het genot van een 
hapje en een drankje. ’s Avonds wordt er een buffet gebracht van de 
Chinees in Wieringerwerf en gaan we gezellig met elkaar eten in onze 
sfeervolle ruimte, die weer door een paar vrijwilligsters in kerstsfeer is 
gebracht. 
Het deelnemen aan de kerstmaaltijd kost € 10.00 en u kunt zich daarvoor 
opgeven bij: 
P. Raven, tel. 663330        
 G. van der Velde, tel. 663485               
L. Cardol, tel. 663365 

Het bestuur hoopt vele leden te kunnen begroeten. 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO nieuws. 
 

. 
Verslag kerstsfeertocht  
26 november 2013. 
 
Om 8.30 uur stopte de bus bij de Rabobank in 
Wieringerwerf om de laatste grote groep reizigers mee te nemen naar Ameide. Eerder 
had de bus al reizigers opgepikt in Middenmeer, Slootdorp en Kreileroord. Het was 
een grote bus en hij zat helemaal vol. Voor de reiscommissie was dit natuurlijk 
fantastisch, want dit was de eerste reis die zij organiseerden. Na een welkomstwoord 
door Wilma Pieloor nam onze buschauffeur Ruud het woord. Het was voor hem ook 
spannend hoe deze dag zou verlopen, want hij was nog nooit in Ameide geweest. 
Om 10.30 kwamen wij bij het restaurant aan en werden opgewacht door het personeel 
die ons hartelijk welkom heetten. De koffie stond klaar en daarbij werd een heerlijk 
warm gebakje geserveerd.  Het restaurant was al helemaal in kerstsfeer en het 
zeemanskoor uit Papendrecht zong uit volle borst. Hun repertoire nodigde alle 
aanwezigen uit om uit volle borst mee te zingen en mee te deinen. 
Het menu bestond uit vier gangen en was werkelijk uitstekend. De dag kon eigenlijk 
niet meer stuk,maar er stond nog iets op het programma waar iedereen ontzettend van 
heeft genoten. Na het eten moesten we de bus weer in voor een rondrit door de 
Alblasserwaard. Onze gids Anneke heeft ons heel wat mooie plekken laten zien en 
heel veel over de geschiedenis verteld. Ons aller Ruud heeft ze over de meest smalle 
dijkjes laten rijden, maar dat deed hij met het grootste gemak. 
Weer terug bij het restaurant stond de koffie of thee al weer klaar met daarbij een 
dikke plak cake.  Voldaan van al het lekkere eten, de mooi rondrit en het gezellige 
koor gingen we weer huiswaarts. Helaas kwamen we in een file terecht door een 
ongeluk bij Hoorn. Het werd daardoor een uurtje later dan gepland, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Het was een zeer geslaagde dag. Rond 20 mei 2014 staat er al weer 
een nieuwe dagtocht in de planning, maar daar wordt u tijdig over geïnformeerd via 
ANBO nieuws en flyers. 
 

Koersballen voor de regio 
 
Onlangs hebben we in Middenmeer een wedstrijd gespeeld, die niet zo lekker verliep. 
We hebben deze wedstrijd weer verloren en als we nog mee willen tellen, dan moeten 
we nu alles winnen. Daar gaan we natuurlijk onze stinkende best voor doen en we 
oefenen ook iedere week fanatiek. Er wordt dan goed gescoord, alleen in de 
uitwedstrijden wil dit niet lukken. Dit kan volgens ons liggen aan de mat, vloer of 
ballen, maar nooit aan de sportiviteit onder de deelnemers. We blijven goed oefenen 
en hopen op betere tijden. Er zijn nog wat wedstrijdjes te gaan dus wie weet. 
               

Een koersbalster 

Afdeling Kreileroord 
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De biljarters van de ANBO Kreileroord moesten naar hun tegenstanders in Slootdorp. 
We waren precies met acht man en Johan Warmerdam kwam ons aanmoedigen. Daar 
aangekomen werden we welkom geheten door Appie en kregen we koffie met koek aan-
geboden. Na de koffie werd de loting bekend gemaakt. Er waren leuke partijen bij en de 
spanning steeg naarmate de 1e helft verstreek. Resultaat 10-6 voor Slootdorp. Een schep-
je er bovenop, we moesten toch winst en gelijk kunnen spelen tegen Slootdorp. Helaas , 
ondanks de goede verzorging van kaas en worst en een glaasje fris lukte het niet om de 
stand in positieve zin om te draaien. Eind uitslag 18-14 voor Slootdorp. Jammer, maar 
de volgende keer beter! 

De ANBO-Kreileroord houdt op donderdag 19 december een bingo middag aanvang 
13:30 uur voor haar leden. Aansluitend is er voor de ANBO leden een kerstmaaltijd met 
chineese bami of nasi met de nodige gerechten.  
Opgave bij Gerard v/d Velde, Lenie Cardol of P.J.M. Raven. 

Kreileroord in 2013. 
Het dagelijks leven in Kreileroord gaat de laatste jaren gestaag vooruit. Dit is mijns in-
ziens de te danken aan de vele bestuurders, maar vooral aan de vele vrijwilligers die de 
activiteiten opzetten, uitvoeren en begeleiden. Een goed voorbeeld is de komst van 
Buurtbus in Kreileroord. Een enorm belangrijk initiatief begeleid door o.a. Co Cardol en 
Giel Gijzen en alle vrijwillige chauffeurs. Menig kind dat naar school gaat, maar ook 
mensen die in de regio werken en mensen die boodschappen gaan doen maken gebruik 
van deze voorziening. Houden zo! Complimenten! Dan hebben we natuurlijk onze voet-
balvereniging VVK sinds jaren heeft Kreileroord weer een standaard elftal, jaren heeft 
het bestuur, maar ook de vrijwilligers de jeugd begeleid, opgeleid en van en naar wed-
strijden gebracht. En dit 50 jaar lang. Resultaat, weer een volwaardige vereniging met 
een standaard elftal, een 2e senioren elftal en de nodige jeugd elftallen of zestallen. Hul-
de aan deze mensen. Dan hebben we nog de dorpsraad op alle fronten actief, met als 
hoogtepunten, het organiseren van de kermis inclusief de spelletjes in samenwerking 
met de voetbalvereniging. Maar ook de eenmalige schoonmaakbeurt van Kreileroord, 
met de afvoer van 2, 3 of vier containers, is een activiteit van de dorpsraad en hun vrij-
willigers. Fantastisch. Maar ook de jeugdvereniging, JeeCee ’76 heeft zich niet onbe-
tuigd gelaten het afgelopen jaar. Op een gegeven moment was Kreileroord omgetoverd 
tot spookstad. Er was door een groep vrijwilligers plus bestuur hard gewerkt om de 
jeugd een leuke, griezelige spokentocht te laten meemaken. Heel veel jeugd heeft hier-
van genoten! Hulde! Maar ook verzorgd JeeCee’76 volgens mij de timmertuin. Een wel-
kome aanvulling van het einde van de zomervakantie. Vele kinderen genieten deze week 
van zowel het opbouwen als afbreken van de hutten. Houden zo! En dan nog wat losse 
waarnemingen. Zo heeft de school een wereldwinkel opgezet. Dat het maar een succes 
mag worden! Ook krijgt good old Willem Schipper een pluim, dit jaar heeft hij weer 
twee prachtige kerstbomen aan het dorp geschonken. Vrijwilligers hebben de bomen ge-
plaatst en de lichtjes er in gehangen. (zeer geslaagd). Het is weer een genot om Krei-
leroord op deze manier in te rijden. Willem en vrijwilligers hartelijk dank. 

 

Een dorpsgenoot. 
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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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English: 
Merry Christmas and Happy New Year 

Afrikaans: Geseënde Kersfees en 'n voor-
spoedige Nuwe jaar 
Geseënde Kersfees en 'n gelukkige nuwe jaar 

Albanian : 
Gëzuar Krishtlindjet e Vitin e Ri Aleut Kamgan 
Ukudigaa 

Bosnian: 
Sretan Bozic i sretna nova godina 

Bulgarian: 
Честита Коледа (Čestita Koleda) 
Весела Коледа (Vesela Koleda) 
Щастлива Нова Година (Štastliva Nova Go-
dina) 
Честита нова година (Čestita nova godina) 

Nederlands: 
Prettige kerstdagen en een Gelukkig Nieuw-
jaar! 
Zalig kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 

Finnish 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 

Vlaams: 
Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 
 
French: 
Joyeux Noël et bonne année 

Georgian: 
გილოცავთ შობა-ახალ წელს (gilocavth shoba
-akhal c’els) - frm 
გილოცავ შობა-ახალ წელს (gilocav shoba-
akhal c’els) - inf 

German: 
Frohe/Fröhliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr / ein gutes Neues / 
und ein gesundes neues Jahr / und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr 
Frohes Fest und guten Rutsch [ins neue Jahr] 

Greek (Modern): 
Καλά Χριστούγεννα! (Kalá hristúyenna) 
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! (Eftyhisméno to 
Néo Étos!) 
Καλή χρονιά! (Kalí hroñá) 

 

Hungarian: 
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet 

Latin: 
Natale hilare et annum faustum 

Latvian: 
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
gadu 

Lithuanian: 
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

Macedonian: 
Христос се роди! (Hristoc se rodi!) - Christ is 
born 
Среќен Божик и среќна Нова година 
(Sreken Božik i srekna Nova godina) 

Norwegian: 
God jul og godt nytt år 

Polish: 
Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku 

Portuguese: 
Feliz Natal e próspero ano novo / Feliz Ano 
Novo 
Boas Festas e Feliz Ano Novo / Um Santo e 
Feliz Natal 
 

Romanian: 
Crăciun fericit şi un An Nou Fericit 

Scots: 
A Blythe Yule an a Guid Hogmanay 
Merry Christmas an a Guid Hogmanay 

Scottish Gaelic: 
Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr 

Serbian: 
Христос се роди (Hristos se rodi) - Christ is 
born 
Ваистину се роди (Vaistinu se rodi) - truly 
born (reply) 
Срећна Нова Година (Srećna Nova Godina) 
- Happy New Year 

Welsh: 
Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda 

 

Groeten over de wereld 
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Lichtjesfeest 2013 
wie doet er mee ?????? 

 
14  - 30  

   K   
  . 

 
Zo als enkele jaren proberen we Kreileroord op te  

vrolijke 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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kerststukjes maken met de jeugd kreileroord...14-12-2013 
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Nieuws van het biljartfront. 
 

Als we de balans op maken van de in de afgelopen tijd gespeelde partijen , dan kunnen we 
maar tot één conclusie komen; de “Hannfen” hebben het op hun heupen. Senior Bert Hannf 
presteert onverwachts ijzersterk. Met liefst zeven gewonnen partijen voert hij de ranglijst fier 
aan. Op de voet gevolgd door zoonlief Michel Hannf, die met zes overwinningen nauw volgt. 
Het grootse gemak waarmee ze de tegenstanders het bos insturen valt daarbij op. Want wat te 
denken van de partij tussen Fran Schelfhout en Bert. In 13 beurten had Bert zijn  25 
caramboles bij elkaar. Michel speelde helemaal een geweldige partij tegen Pascal Edens. 
Hoewel Pascal hem redelijk kon bijbenen was het wel in 9 beurten met hem gedaan. Met 
precies een voor ons doen ongelooflijke moyenne van 7! De stamtafel is dan ook de mening 
toegedaan dat na de Kerstvakantie Michel van 63 naar 80 caramboles moet in 20 beurten en 
Bert wel weer naar de 30 kan! Ze sputterden wel wat tegen, maar als Ruud van Eeken, onze 
wedstrijdsecretaris in de vakantie even zijn onnavolgbare rekenmethode erop loslaat, zal het 
daarop wel uitdraaien. Ruud kan door werkomstandigheden niet meer volwaardig aan de 
competitie mee doen, maar laat wel zien als hij er is dat hij een balletje kan stoten. De 
middenmotors van de vereniging doen het ook niet verkeerd. Jaap Plagmeier won van de 8 
partijen er 5, Gerrie Edens  en Martin Rebel ( Kriebel ) ieder 4. Zij lijden alle drie aan 
hetzelfde euvel. Zij wisselen namelijk hele gedegen partijen af met onvoorstelbare slechte en 
dat op dezelfde avond. Afgelopen vrijdagavond speelde Jaap een goede partij tegen Henk van 
Bodegom, maar tegen Pascal Edens, die het overigens ook helemaal niet slecht doet, kwam 
Jaap totaal niet in beeld. Pascal had slechts 12 beurten nodig om zijn 14 caramboles bij 
elkaar te spelen, terwijl Jaap op 7 van te maken 23 caramboles bleef steken. Ook Gerrie 
overkwam hetzelfde. Tegen Fran Schelfhout speelde hij ouderwets met het scherpe oog van 
een vaktimmerman, maar tegen Michel liet hij het weer helemaal liggen. Hij kon er kwalijk 
11 op het wedstrijdformulier krijgen van de te maken 22. Dat gold ook voor Kriebel. Met 
Henk had hij helemaal geen moeite, 
maar Bert liet hem niet verder komen dan 
precies de helft van de benodigde caramboles, 
namelijk 10. Verder concluderend; tegen de 
mindere goden spelen de  3 
middenmotors goede partijen, maar tegen 
de toppers laten ze het flink afweten. In de 
komende Kerstvakantie kunnen ze 
hun gedachten daar eens over laten gaan en 
wie weet levert dat in het nieuwe jaar 2014 
een ander  beeld op. Natuurlijk werd daar ook 
aan de stamtafel over gefilosofeerd, maar er kwam geen eensluidende mening op tafel. 
Afwachten maar! Onderin doet Pascal Edens, zo juist al een keer beschreven , het zonder 
meer goed. Hij won er 5 van de 8. De partijen tegen Henk en Fran wint hij doorgaans met 
twee vingers in zijn neus, maar ook tegen de middenmotors kan deze enigste linkshandige 
speler die de club rijk is behoorlijk uit de hoek komen. Fran en Henk kunnen in één adem 
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genoemd worden als vertegenwoordigers van de onderste regionen. Fran laat echter de 
laatste tijd wel zien dat hij het gevecht met de ballen steeds beter begint te beheersen. 
Op 6 december had de club haar “avondje uit”, er was uitstekend Chinees gebracht door 
Wang in de Doorbraak en Gerrie, onze penningmeester gaf ook nog een rondje weg. Een 
deel van de club ging darten en een deel ging driebanden. Fran ging onder andere 
driebanden met Kriebel, Ruud en Bert. En geloof het of anders maar niet,  in no time 
had Fran er 5 bij elkaar gespeeld en moest hij  verplicht bijna een uur kijken naar het 
gestuntel van zijn tegenstanders! Henk doet het gewoon slecht. De meest eenvoudige 
ballen gaan tegenwoordig mis en dat is wel eens beter geweest. Afgelopen vrijdagavond 
had hij weer de kans om samen met maat Bert , Kriebel en maat Gerrie in het inmiddels 
vermaarde slotspelletje op een nederlaag te trakteren. Henk miste ‘n volgens de kenners 
te maken driebander compleet en gaf Kriebel de kans een niet te missen carambole te 
maken. Maatje Bert moet inmiddels toch over het nodige engelen geduld beschikken 
wat Henk betreft ! 

 
Tot slot; Heb je goede voornemens voor het nieuwe jaar door 
misschien wel lid te willen worden van onze uitermate gezellige 
vereniging; de deur staat altijd voor je open! In het nieuwe jaar 
beginnen we op vrijdagavond 10 januari. 
  

 
Biljartvereniging de Doorbraak wenst een ieder prettige Kerstdagen en een gelukkig 
en gezond 2014. 
 
 

Henk van Bodegom. 
 

 

Te Koop: 

 

 Zanussi Koelvries combinatie met 3 vriesladen. 

 Kinderwagen met wandelwagen opzet plus voetenzak, zwart met grijze 
binnenzijde 

 2x maxi cosi’s. 1 van het merk Maxi Cosi en 1 van her merk Koelstra 

 Blank Houten box met onderin een lade 

 

Inlichtingen:   J. Visser - 0227-663318 of 

    L Klercq - 0227-601777 
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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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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 

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 40 Nr 15 17-12-2013 

1958 

2013 
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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 ! 

Kersttoernooi 2013 – 2014. 
 
Tijdens de Kerstvakantie wordt er weer een groot jeugdzaalvoetbaltoernooi gehouden in de 
sporthallen van Wieringerwerf , Hippolytushoef en Kreileroord. Alle jeugd van Wiron, Succes, 
Flevo , DWOW, CVW en vv. Kreileroord doen hier aan mee. Voor de vierde keer sponsort de 
fa. J. van Bodegom en Zn. dit prachtige toernooi. Waarvoor natuurlijk terechte grote dank! 
Ook onze jeugd doet er aan mee. We zijn vertegenwoordigd met een kabouter-, een F-jes, een 
E en D- team. Onze jeugd zal het natuurlijk hartstikke leuk vinden om aangemoedigd te 
worden. Voor de precieze data en tijden kunt u terecht bij de des betreffende coaches. In grote 
lijnen worden de wedstrijden gehouden op zaterdag 21 dec., maandag 23 dec., zaterdag 28 
dec., maandag 30 dec., vrijdag 3 januari 2014.Op zaterdag 4 januari 2014 worden de finales 
gespeeld. Ook op deze zaterdag spelen de kabouters van alle verenigingen  weer in onze 
gezellige sporthal en ik kijk daar al naar uit. Het is tenslotte altijd vertederend om de aller 
jongste talenten op voetbalgebied spontaan bezig te zien. De wedstrijden beginnen om tien uur 
in de Doorbraak. 
 

Henk van Bodegom. 
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Klaverjassen. 
Op zaterdag 21 december spelen we onze laatste klaverjas-
drive van dit jaar 2013. De dames van de Doorbraak  onder 
leiding van Gonnie Klein, hebben de “Skybox” weer in een 
vrolijke Kerststemming weten te brengen. Alle reden dus om 
even ouderwets gezellig  een kaartje met elkaar te leggen. Wij 
beginnen om 20.00 uur en de inleg is € 3,50 p.p. En natuurlijk 
wordt er weer gezorgd voor leuke prijzen. Voor de winnaars 
van deze avond is er weer € 25,00 aan boodschappen te win-
nen en bovendien krijgen alle deelnemers nog een leuke at-
tentie mee naar huis.  

Henk van Bodegom. 
 

Nieuwjaarsreceptie. 
Op zaterdagavond 4 januari houden we  onze traditionele 
Nieuwjaarsreceptie. Om 20.00 uur gaat de deur van de 
Doorbraak open. De club treft  allerlei voorbereidingen 
om er een geslaagde avond van te maken. De voorzitter 
zal de feestavond openen met een kort speechje, waarna 
Dick de knoppen van de nieuwe geluidsinstallatie zal  
bedienen om met elkaar swingend het nieuwe jaar in te 
gaan. Leden, donateurs, maar ook een ieder die de club 
een warm hart toedraagt is op deze avond van harte  
welkom. 

Het Bestuur. 
 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. 
Wij kunnen als vereniging terugkijken op een bijzonder ge-
denkwaardig jaar. Het jaar 2013 zal voor de club de boeken 
ingaan als het jaar waarin een droom werkelijkheid werd; de 
terugkeer naar het standaardvoetbal. Met man en macht is 
daar aan gewerkt en zo ver wij het kunnen overzien heeft het 
de club, maar ook de gemeenschap van Kreileroord weer een 
beetje op de kaart gezet. Zonder iemand ook maar iets tekort 
te willen doen, wil ik toch in dit verband één naam noemen; 
namelijk die van Dick Keuken. Hij heeft de boel in gang ge-
zet door op zijn charismatische manier een jonge ploeg bijeen 
te verzamelen om een 
eerste team in de zesde 
klasse te krijgen. Niet 
alleen in Kreileroord, 
maar ook verenigingen 

in de wijde omtrek vinden het  een geweldig  pres-
tatie. Dat vervult je natuurlijk met trots en als ook 
de pers daar nog de nodige positieve aandacht aan 
besteed; wat wil je nog meer? Leuke bijkomstig-
heid is natuurlijk dat de Doorbraak en de tribune als 
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zondag het eerste speelt, goed bezet zijn en dat ook oud-leden belangstellend de verrichtin-
gen komen bekijken van deze nog jonge ploeg onder leiding van Jan Wiersma.  
Ja, en wat zal 2014 voor de club brengen? Wij voorspellen als bestuur dat er belangrijke 
momenten aan komen voor de club. Die gedachten zijn vooral gestoeld op  de kadernota 
Accommodatiebeleid van de gemeente Hollands Kroon. Ook onze gemeente omkomt er 
niet aan, om wil ze alles betaalbaar houden, te bezuinigen. Vanaf 2015 moet er jaarlijks 
structureel € 630.000,00 op alle velden en gebouwen in eigendom van deze gemeente be-
zuinigd worden. Om dit doel te bewerkstelligen zal er door de raad gestreefd worden naar 
een grote mate van verzelfstandiging van eigendom en beheer.  
Wat betekent dit concreet?  
Er zal een nog groter beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers en gebruikers van de 
accommodaties om deze bezuinigingen te realiseren. En natuurlijk is dit ook voor onze 
club aan de orde! 
De 13 voorzitters van de voetbalclubs uit de gemeente Hollands Kroon zijn al diverse ke-
ren bij elkaar geweest om dit ambitieuze raadsbesluit te bespreken. De clubs hebben aange-
geven om mee te willen denken, maar door de grote onzekerheid hoe dit financieel alle-
maal zijn beslag moet krijgen staan de clubs voor als nog stevig op de rem. Dat er dit jaar 
grote slagen gemaakt moeten worden is voor een ieder helder, maar het moet allemaal wel 
te doen blijven voor de besturen, leden en haar vrijwilligers.  
Met vol vertrouwen, gebaseerd op de positieve sfeer en inbreng van alle leden en vrijwil-
ligers binnen de club, gaat het bestuur deze bovengeschetste  uitdaging aan.  
Samenvattend; ook 2014 zullen we misschien wel moeten toevoegen aan het rijtje gedenk-
waardige jaren voor de club. 
Tot slot: 
 
Het bestuur wenst een ieder, die op welke manier dan ook betrokken is bij onze club, 
prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2014 toe. 

 
 

Namens het bestuur, 
Voorzitter Henk van Bodegom. 
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Deze bingo gaat ongetwijfeld de annalen in als een van de beste van de laatste tijd. De 
opkomst was groot, het prijzenaanbod was overweldigend en bovendien was de zaal ook 
goed op temperatuur. Al maanden waren Greta Keuken, Deborah Keuken en Roeland 
Blok bezig geweest om bij de plaatselijke middenstand allerlei prijzen bij elkaar te 
slepen. Greta kon kwalijk meer door de garage het huis inkomen, vanwege alle verkregen 
spulletjes. Naast haar dagelijkse werk kwam het georganiseer van deze bingo ook nog op 
haar bordje. Vind je het gek dat ze de laatste week als een gestrest “kippetje” rondliep? 
Maar zoals net gememoreerd; ze kan met grote voldoening terugkijken op de energie die 
ze samen met Deborah en Roeland er voor deze bingo hebben ingestoken. Namens de 
club: Grote klasse en bedankt. 
Zo’n 75 mensen waren op komen dagen. Vooral de hoofdprijs, een 
boodschappenkarretjes vol met € 150,00 aan boodschappen, geschonken door Raymond 
en Sandra Sanders Bouw – en Handelsonderneming trok veel mensen. Uiteraard; namens 
de club  nog geweldig bedankt. Ebrina van  Klaas Blaauwiekel  ging ermee vandoor.  
Er werden liefst twaalf rondjes gespeeld onder vakkundige leiding van Dick Keuken en 
Dennis Voorsluis. Dick praatte, zoals we gewend van hem zijn, de avond weer geweldig 
aan elkaar en Dennis zorgde ervoor dat de balletjes keurig op hun plek kwamen om 
misverstanden te voorkomen.  De zaal was ’s morgens  al gezellig gemaakt door Geert de 
Vries, de onvermoeibare  Greta en Deborah, Dick en gastvrouw Gonnie Klein. ’s Avonds 
zorgden Greta ,Deborah, Iris Warmerdam en Melanie Blaauwiekel  voor een vlotte 
verkoop van de bonnetjes en Gonnie en Femmie  hadden de drankjes en hapjes onder hun 
hoede. Roeland ontbrak nog ’s morgens , omdat hij de jeugd moest fluiten, maar ’s 
avonds was hij ook present als een echte Kerstman en overhandigden hij de gewonnen 
prijzen aan de deelnemers. De avond liep  daarom op rolletjes en de penningmeester zal 
blij zijn met de opbrengst van deze bijzondere avond. Tijdens de pauze tussen de zesde 
en zevende ronde werd ook het prachtige bord van de Club van 55 onthuld, een geweldig 
idee van Roeland. Voor slechts € 55,00, word je naam keurig op het bord geplaatst voor 
de tijd van 1 jaar. Dit bedrag refereert aan ons 55- jarig bestaan van de club. Het bord 
komt in de bar te hangen op een opvallende plek, zodat hij niet te missen is. De opbrengst 
wordt in de club geïnvesteerd. Tevens kun je met jouw deelname aan dit bord ook met  
een leuk idee naar het bestuur komen en wordt daar serieus  naar gekeken.  
Rest nog om alle sponsors te bedanken voor deze avond, want zonder hun inbreng was 
deze geweldige bingo niet mogelijk geweest. 
Hier volgen ze in willekeurige volgorde: Formido/ Welkoop, Fixet, Tuincentrum Meliora, 
De Duizendpoot, Bloemenwinkel Thuis, Saartje, Expert, Primera, Mooi Boetiek, Slagerij 
van ’t Riet, Slagerij Ton en Marian Poelsma, Bakkerij Slijkerman, Jaap’s Jeans en 
Sportswear, Hairfashion Shop, Haarstudio Studio 57, Stumpel, DA Drogist, Ojoezz 
Factory, Willem Schippers, Bouwbedrijf Voorsluis, Ferro non van Jan Wiersma, Sanders 
Bouw en Handelsonderneming, Gonnie BV, Nagelstudio Xtrordinary Nails, Gebrs. van 
Wanrooij, Klaas Blaauwiekel Klussenbedrijf, Bruin bronbemaling en verhuur, Wilbert 
van der Molen, Hovenier Melvrin Bakker, Paul van der Meer en Deejee Gigant Buck  en 
tot slot Joma. Nogmaals allemaal bedankt! 
 

Henk van Bodegom. 

2013 
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Gefeliciteerd! 
Het bestuur feliciteert de spelers, 
coaches en trainers van de D’s  met het 
behaalde najaarskampioenschap. Het was 
ongelooflijk spannend, maar doordat 
concurrent ALC haar inhaalwedstrijd 
verloor, werden ze gelukkig toch nog 
terecht kampioen.  

Het bestuur 
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Zondag 1 december moest het 2e van 
Kreileroord thuis voetballen. De pupil van 
de week was Elisa van der Meer. Ze speelt 
al bij Kreileroord vanaf de kabouters. Nu 
zit ze bij D1g. Het was een ochtend die 
koud begon. Dus lekker mee doen met de 
warming-up om warm te worden. De aftrap 
ging goed samen met Dick keuken en in der 
eentje met een paar mannen uitgespeeld, 
schoot ze op het doel, met een hard schot 
zat de bal mooi in de kruising. Als de 
keeper niet had gebukt had ie nu nog 
hoofdpijn gehad. 
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Johan Hotting had er lang op moeten 
wachten, maar zondag 8 december was 
het eindelijk zo ver. Hij was de pupil 
van de week bij Kreileroord 2. Zo trots 
als een pauw deed hij enthousiast mee, 
samen met zijn vader schoot hij de 
keeper in. Met de aanvoerder nam hij de 
aftrap en speelde op een tactische 
manier de tegen partij uit zoals hij ook 
bij zijn team, de D1g doet, en met een 
krachtig schot belanden de bal mooi in 
het doel. 
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Damian van Zeeland vond het  onwijs 
spannend om bij de grote mannen van het 
eerste mee te mogen doen.  Zijn gezicht stond 
op super concentratie. 
Na het inschieten van alle spelers en de keeper 
mocht onze enige mini F, die ook nog eens 
linksbenig is, de aftrap nemen. Met de bal een 
paar keer ver voor zich uit en een een-tweetje 
met de keeper kwam daar toch een mega knap 
op het doel. Het liefst had hij de hele wedstrijd 
mee gedaan. Na het openingsdoelpunt  kwam 
hij langs te kant. Nog steeds opperst 
geconcentreerd, en geen tijd voor 
commentaar, want hij ging naar DE wedstrijd 
kijken!! 
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Jisp, de gelukkigste ploeg. 
 
Het was geen hoogstaand voetbal wat de beide ploegen op de grasmat legden en de 
wedstrijd verdiende geen winnaar. “Het was een rommelige wedstrijd”zoals de goed 
fluitende scheidsrechter Dingerdis uit Bergen verwoordde. Zowel Kreileroord als Jisp 
wisten zich in de eerste helft weinig kansen te creëren, maar Jisp had wel een licht 
overwicht. Na ruim tien minuten kreeg Kreileroord een vrije trap  op zo’n twintig 
meter van het doel. Dennis Zee schoot rakelings naast. De ploegen hielden elkaar 
aardig in evenwicht, want geen tien minuten later schoot Ber Luttik van Jisp ook  uit 
een vrije schop gevaarlijk over. De wedstrijd kabbelde voort en een 0-0 ruststand leek 
in het verschiet, maar een aanval van Jisp in de laatste minuut van de eerste helft op 
rechts, linksback Reinoud Schokkenbroek van Kreileroord reageerde te laat op een 
opgezette buitenspelval van laatste man Bart Scholten, zorgde ervoor dat rechtsbuiten 
Robin Mak de bal bij  spits Sander Smit kon krijgen en met zijn chocoladebeen 
frommelde hij de bal over de uitgelopen keeper Roeland Blok heen. 0 – 1. Kreileroord 
ging na de thee op jacht naar de gelijkmaker. Trainer Jan Wiersma had in de rust de 
jonge spits Melvin van der Zee gewisseld voor de wat geroutineerde Patrick Sleen en 
dat betaalde zich al na tien minuten spelen uit. Een afgeslagen vrije schop genomen 
door Dennis Zee werd op juiste waarde geschat door Patrick Sleen. Hij schoot laag en 
droog de gelijkmaker in het net. 1 -1. ( 55ste  min. ) Geen vijf minuten later leek 
Kreileroord op een voorsprong te komen door dezelfde Patrick Sleen. De wat onzekere 
jonge keeper van Jisp Sven Meijn schoot na een aanval , ingeleid door Kevin Linde de 
bal tegen de spits , maar scheidsrechter Dingerdis floot af wegens hands. Voor de rest 
gebeurde er niet veel  meer tot de  85ste minuut. Uit een afgeslagen aanval nam invaller 
Maarten van Wolveren de bal van zo’n 25 meter vanaf het doel op zijn pantoffel en 
schoot verrassend over keeper Roeland Blok van Kreileroord. In de resterende tijd was 
Kreileroord niet meer bij machte de stand gelijk te trekken. Door het terugtrekken van 
sv. Kadoelen staat Kreileroord nu onderaan. Volgende week moet de ploeg uit naar 
middenmotor HYS.  
 

Henk van Bodegom 
 
 
Het tweede team boekte deze zondag haar tweede overwinning in dit seizoen en staat 
daardoor niet meer op de hatelijke onderste plaats. Zij wonnen met 1-0 van Flevo 3. 
Een derby dus.  
Henk Hotting werd de matchwinnaar door halverwege de eerste helft de bal in het doel 
te lopen. Flevo ging voor de gelijkmaker en het werd een spannende wedstrijd. Flevo 
kreeg verschillende mogelijkheden om de gelijkmaker te scoren, maar Robbert 
Seemann keepte de wedstrijd van zijn leven en wist daardoor de drie punten thuis te 
houden.  
Het was meteen de laatste wedstrijd voor dit jaar van het tweede, dus een leuke 
afsluiting. 
 
 

Henk van Bodegom. 
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Regelmatig komen hier vragen over de 
spelregels van voetbal te staan.   
Probeer eens of je de juiste antwoorden 
weet. De antwoorden staan in de volgende 
Grasmaaier. 
 
 
 
 
1. Een speler is geblesseerd geraakt, maar de scheidsrechter laat doorspelen, omdat 

hij denkt dat de blessure niet ernstig is. De betreffende speler verlaat dan het 
speelveld om verzorgd te worden. De bal is op dat moment aan de andere kant van 
het veld. De scheidsrechter heeft de geblesseerde speler geen toestemming 
gegeven het speelveld te verlaten. Hoe reageert de scheidsrechter als hij merkt dat 
de geblesseerde speler toch het veld heeft verlaten. 

 
a. Hij laat het spel doorgaan en neemt geen maatregelen tegen de geblesseerde 

speler.  
b. Hij fluit af, vermaant de geblesseerde speler en hervat met een 

scheidsrechtersbal.  
c. Hij fluit af, geeft de geblesseerde speler een waarschuwing door het tonen van de   

gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.  
d. Hij laat doorspelen, maar geeft de geblesseerde speler een waarschuwing door 

het tonen van de gele kaart zodra de gelegenheid zich voordoet, wegens zonder 
toestemming verlaten van het speelveld. 

 
 
2.  Een speler, van team A, dat in de reservehoofdklasse uitkomt, loopt kwaad van 

het speelveld zonder zich af te melden. De aanvoerder meldt de speler af bij de 
scheidsrechter en wil een vervanger in zetten. De scheidsrechter weigert dit, 
ondanks het feit dat de betrokken speler geen overtreding heeft  begaan, 
waarvoor veldverwijdering noodzakelijk is. Handelde de scheidsrechter hier 
juist?  

 
a. De scheidsrechter handelde juist, omdat betrokken speler zich niet had 

afgemeld bij de  scheidsrechter. 
b. De scheidsrechter handelde juist, omdat hij kwaad wegloopt, is geen 

vervanging toegestaan. 
c. De scheidsrechter handelde juist, indien het maximale aantal wisselspelers is 

gebruikt van het desbetreffende team. 
d. De scheidsrechter handelde volkomen juist. 

 
 
 
 
 
 



 

Pagina 37  

3. De doelverdediger van partij A slaat een tegenstander van partij B in het gezicht 
wat aan de aandacht van de scheidsrechter is ontsnapt. Het gebeurde ter hoogte 
van de strafschopstip. De scheidsrechter ziet pas het vlagsignaal van zijn assistent- 
scheidsrechter, als hij gefloten heeft voor een handsbal op het middenveld. Hoe 
reageert de scheidsrechter als hij van de assistent-scheidsrechter heeft gehoord 
wat er is voorgevallen. 

 
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten het spel 

met een directe vrije schop wegens hands. 
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten  met een 

strafschop voor partij B. 
c. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een 

indirecte vrije schop voor partij B op de plaats van de overtreding. 
d. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en het spel wordt hervat met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger sloeg. 
 

Antworden: 1…, 2…, 3…. 
 
Schrijf hierboven je antwoorden en op en kijk in de volgende Grasmaaier of je het goed 
had.  
 

Succes 

HYS – Kreileroord  5 -1. 
 
Kreileroord had weinig kans tegen de goede middenmotor HYS uit Haarlem. Al met de 
rust keek de ploeg tegen een 4 – 0 achterstand. Tien minuten voor rust moest Bram de 
Jong uitvallen en werd goed vervangen door Arnold Dudek. Doordat Dennis Zee niet in 
goeden doen verkeerde zag trainer Jan Wiersma zich genoodzaakt hem te wisselen tegen 
wissel Anne van Bodegom. Met Remco Klein op de midden- midden positie ging het in 
de tweede helft een stuk beter. Kevin Linde gaf de uitslag halverwege de tweede helft een 
beter aanzien door de 4 – 1 aan te tekenen. Dat HYS er nog 5 – 1 van maakte deed er toen 
al niet meer toe. De wedstrijd was immers al gespeeld door de grote achterstand die Krei-
leroord in de eerste helft had opgelopen. Volgende week de uitwedstrijd tegen Oudesluis. 
Misschien nog een gelegenheid om de stand op de ranglijst een draaglijker aanzien te ge-
ven. 
 

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 


