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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 

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 
06-57354688 

Medicijnen afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve zon
- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.35  u 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.39 u 

Zondag’s is er geen dienst. 

Eerste rit:  06.35 u 
Zaterdag: 08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
Eerste rit: 07.39 u 
Zaterdag: 08.39 u 
Laatste rit: 19.39 u 

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

 woensdag- en 
vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

ANBO ANBO afd. Kreileroord 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  

NL Doet 
Spokentocht 
Paas Bingo 

Koninginnendag 

NL Doet  
Spokentocht Kreileroord 
Gezellige bingo voor pasen  
Koninginnendag  

15/16 maart 
23 maart  
30 maart 
30 april 

   

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 maart 2013 
8 april 2013 
13 mei 2013 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
Inzamelschema 

Plastic 

Op de volgende dagen in 2012 wordt in Kreileroord het plastic 
opgehaald:  U wordt verzocht het plasticafval goed verpakt aan de 
weg te zetten zodat het niet weg kan waaien. 

19 maart  
16 april  
14 mei  
11 juni 
9 juli 

 
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.  

7 maart  
21 maart  
4 april 
18 april 
2 mei 

Algemene informatie 2013  
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DE DORPSKRANT 
     een veertiendaags periodiek  

De Dorpsraad: 
• De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 
• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners 
• De Dorpsraad brengt per 2 weken de dorpskrant uit 
• De Dorpsraad organiseert diverse activiteiten zoals kermis, bingo’s. 
• De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt 
• De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is 

 
De kosten voor dit alles bedraagt slechts € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun hiermee de 
Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder Kreileroord.  

Geachte Dorpsraadleden,  
 

LENTE ? 
 

Bij het schrijven van dit stukje vliegen de sneeuwvlokken nog om de oren, 
maar wat mij betreft mag het warm water gaan regenen en mogen de 
temperaturen weer omhoog gaan. We hebben weer een mooie winter 
gehad met veel schaatsplezier, de mannen en vrouwen en zeker niet te 
vergeten de jongeren hebben er weer alles aan gedaan om het mogelijk te 
maken, en daar zijn we trots op. Bedankt  allemaal voor de hulp.  Intussen 
is de baan weer leeg en kan weer gebruikt worden om te spelen en te 
voetballen. Er staat weer een schoonmaakdag voor de deur op 16 maart, 
alleen moet de gemeente nog zijn medewerking verlenen, maar hoop doet 
leven. Mogen we alvast op uw hulp rekenen? Alleen met elkaar krijgen we 
weer een schoon en leefbaar dorp. Besprekingen met de gemeente zijn in 
volle gangen wellicht dat we bij de volgende uitgave van de dorpskrant 
meer nieuws hebben over het M.F.C en de sportvelden. Aan de dorpsraad 
en sportvereniging zal het niet liggen.  Voor Kreileroord telt maar Eén ding 
en dat is: VOL GAS ER TEGEN AAN 
 

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

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit & Gerard Prevo  
p/a secretariaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen  of  
naar het email adres sturen 

Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor 17 maart 20.00 uur 

Opgericht 1 maart 1976 

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

Fam. v.d. Zee (Korenstraat).  
Wie kent de Familie Nes? Het adres is onbekend bij de ledenadministratie! Mocht u 
het weten meld dit dan even. Alvast bedankt 

 
Wegens te weinig belangstelling zal de Snackwagen, vrijdags niet 
meer in Kreileroord staan. 

 

Met vr. gr. C.Bruin 
H.S.Cardol 

  

 

 

Het ligt in de bedoeling om op maandag 11 maart 2013 de jaarvergadering van de 
Tuinbouwvereniging Kreileroord te houden. 

Nadere informatie en de uitnodiging ontvangt u binnenkort 

U kunt nu uw tuin alvast leeg maken zodat hij er straks ploeg klaar bij ligt. 

 

PS: opzeggen en/of aanvragen van een tuin kan bij: 

   G. vd.d. Velden 

   Korenstraat 11 

   Kreileroord 

Familie Pagina Kreileroord 
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16 maart doet mee 

Overal in het land steken buren de hoofden bij elkaar 
om goede ideeën voor een leukere klus te verzinnen. 

Want een leukere buurt is een socialere en schone 
fijnere buurt. 

Wij willen alle bewoners van Kreileroord oproepen om daar zaterdag 
16 maart aan mee te doen. En op deze dag iets voor iemand anders een 
klus(je) te doen. 

Wie heeft er een goed idee om een klus te doen voor NL doet 2013 
mail het dan naar 

evenementen@dorpsraadkreileroord.nl. 
U kunt goede ideeën tot 10 maart aan ons opgeven, wat wij als 
Kreileroorders gaan doen. 

Ook Kinderen mogen hun idee mailen of aan ons vertellen. 

Wie met het leukste, origineelste idee opgeeft en het natuurlijk ook 
zelf uitvoert maakt kans op een leuke prijs. 

Iedereen mag mee doen kinderen, moeders, vaders, ooms, tantes, opa 
en oma, de buurman of Buurvrouw het maakt niet uit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Naam: 

Adres: 

 Leeftijd (kinderen): 

 Idee:  
Klusser zijn, kan op vele manieren. Bijvoorbeeld als groep maar mag 
ook als persoon. Wat verstaan wij onder een groep? Dat kan 
bijvoorbeeld een familie, al uw collega's, (sport)teams of serviceclubs 
zijn. Maar ook een groep leerlingen van een school. 

Groet Enny van der Kruit 
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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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Beste dorps genoten, 
 
Het is 

misschien wat vroeg, 
Maar op zaterdag 8juni van 
10:00 tot 13:00 is er een Fancy 
Fair namens t’Creilerwoud. 
Hier zullen de kinderen  hun 
eigen gemaakte spulletjes 
verkopen. En er zullen 
verschillenden activiteiten zijn.  
Ten goeden van de school. 
Zijn er nog mensen die wat over 
hebben voor de school, zoals 
boeken, (heel)speelgoed, 
completen puzzels e.d. die wij 
ook voor de school kunnen en 
mogen verkopen. 
Het mogen ook nieuwe dingetjes zijn. 
De spulletjes kunnen ingeleverd worden op school, de hele maand april. 
De opbrengst van de Fancy Fair word gebruikt om nieuw leer en 
constructie materiaal aan te kunnen schaffen en excursies te kunnen 
maken naar theater voorstellingen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

De owg. 
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ANBO Nieuws 
 
Vrijdag j.l. was er weer een regio biljart 
wedstrijd en wel Slootdorp - Kreileroord 
 
Omdat Kreileroord 2de staat met 6 
punten achterstand op W’werf was er 
keihard geoefend. Hoewel met wisselend 
resultaat, ging Kreileroord deze wedstrijd 
met een positieve instelling tegemoet. En het ging prima, we waren er op 
gebrand zoveel mogelijk punten mee naar Kreileroord te brengen. Zo 
speelden onze “A” speler en tevens oudste, inmiddels 81 jaar, twee 
goede partijen en zette beide om in winst, hoewel hij in de enen partij 
wel twee Warmerdammertjes nodig had. Dit tot grote hilariteit van het 
toeziende publiek. Johan proficiat. Maar de andere deden het ook prima. 
P. Raven haalde sinds lange tijd weer eens twee winstpartijen en dus 4 
punten. Het zelfde deed G v.d. Velde (4 pnt) Evert Brib behaalde 3 
punten voor de ploeg. C. Cardol, M v.d. Velde, G. v.d. Heide en Janny 
Hanff tekende allemaal voor 2 punten. De eind uitslag was dan ook 9 - 
23 voor Kreileroord. Nu even afwachten hoe W’Werf gespeeld heeft tegen 
M’meer, want bij het ter presse gaan van dit stuk was mij de uitslag nog 
niet bekend. Nog een wedstrijd tegoed en wel ten Middenmeer thuis. 
Hopelijk kunnen we na deze wedstrijd de beker binnenhalen. Veel 
Succes!! 

Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Kreileroord 

Regio Klaverjassen 
 
Vrijdag voor een week was er weer  
Regio Klaverjassen, ditmaal was het in Slootdorp. 
28 mensen hadden zich aangemeld.  
Co Cardol opende de middag en legde nog het een en ander uit, 
voordat hij met de indeling voor de Regio begon. 
Toen iedereen gezeten was klonk het aanvangssignaal en ging het los 
op de eerste zestien spelletjes. Het ging over het algemeen bij de 
anderen wel goed, maar tjonge, jonge wat kregen mijn maat en ik 
slechte kaarten.  Eind resultaat voor mijn mat en mij na de eerste 
zestien spelletjes 962 punten. Gelukkig speelde ik met de twee 
anderen toch nog elk 1550 punten, zodat ik toch nog 4000 punten 
had. Maar om maar iemand te noemen, Piet Raven ook een Regio 
speler van ons won na drie spellen van elk zestien spelletjes met een 
totaal van ruim 5300 punten. Kijk dan kan je klaverjassen, dan weet 
je hoet spelletje werkt. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd, 
behalve voor Diet Raven. Zij was waarschijnlijk door Piet ‘s nachts 
besmet, want zij had ook al een eind resultaat van 5000 punten. Ja 
de familie Raven had deze middag over het nodige geluk niet te 
klagen en omdat Lenie Cardol, onze derde Regio Speelster ook een 
4700 punten bij elkaar speelde, had Kreileroord gezamenlijk toch nog 
een respectabel aantel punten vergaard. 
 

Een Speler 
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          Café Restaurant Partycentrum 

D e  M a a i e r  

HÉT GEZELLIGE EETCAFÉ 
VAN 

WIERINGERWERF 

Groot terras op het Zuiden 
U kunt bij ons terecht voor: 

 
Lunches, Diners, Feesten en Partijen, 

Catering, Buffetten, Daghappen en À-la-Carte 
 

AL ONZE MAALTIJDEN KUNT U AFHALEN 
(bij voorkeur even bellen) 

 

Keuken open tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur 
 Terpstraat 1   Wieringerwerf   0227-601660  

 

e-mail: demaaier@hetnet.nl 
 

 

  

  

Heeft u zelf weinig of geen tijd om cadeau’s te kopen; vindt u een enveloppe met geld een beetje afgezaagd; 
vindt u het steeds moeilijker worden om weer wat origineels te verzinnen, of bent u op zoek naar een origineel 
relatiegeschenk, dan bent u hier aan het goede adres! Uiteraard worden er ook cadeaumanden op verzoek ge-
maakt. Leuk voor als u het nog persoonlijker wilt maken. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieu-
we cadeaumanden die met veel liefde en plezier feestelijk ingepakt worden. 
          De cadeaumand  
          Petra Kruijt, Landbouwstraat 25 
          1773 AB  Kreileroord 
          06-25070317 
          www.decadeaumand.nl 
          info@decadeaumand.nl 

Wat een feest als de cadeaumand voor u bezig is geweest!!! 
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KWEKERIJ “DE TUINPLANT” 

Oosterterpweg t.o. nr 23  
( net buiten Kreileroord) 
tel;  06-22740258 

-vaste tuinplanten, klimplanten etc. 
-bloemstukken, boeketjes etc ( op bestelling) 
-workshops 
-huis en tuindecoratie 
 
Open; ma, di, wo 13.30-17.00 uur of na afspraak 
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Zaterdag 9 Maart 

 
In de Doorbraak  -  aanvang 20:00 uur 

Kom allen naar deze swingende en gezellige avond 
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Koersballen 

 

Veertien dagen geleden moest Kreileroord 55+ met Koersballen aantreden 
tegen Slootdorp thuis, en dat was een voordeel. Slootdorp heeft thuis een 
koersbal mat bovenop een geluid dempende mat liggen. Dat betekent dat de 
Slootdorpers thuis harder moesten gooien dan in Kreileroord. Wij hebben n.l. 
een koersbal mat op een harde ondergrond liggen. Slootdorp arriveerde met 6 
dames oom 13:15 uur in Kreileroord. Zij werden door de dames met koffie en 
een koekje ontvangen. Na het tweede kopje koffie heette de voorzitter hen 
hartelijk welkom en gaf daarna het woord aan de wedstrijdleider. Co Cardol 
legde de spelregels nog eens uit en vertelde dat een van hen ook mee moest 
schrijven. Gelukkig hadden ze nog een chauffeur mee die deze taak op zich 
nam. Daarna begon de wedstrijd. Kreileroord ging voortvarend van start en 
gooide prachtige ballen, die mooi koersten. Slootdorp daar en tegen gooide vele 
ballen rechtdoor, zonder curve (koers) en dus vlogen er vele ballen van de mat. 
Met de pauze was het dan ook 35 - 12 voor de Kreileroorders. Na een hapje en 
een drankje de 2de helft. Wij begonnen weer uitstekend en de spelers roken 
z.g.n. de stal, dus de overwinning. Slootdorp was even de weg kwijt en 
Kreileroord sloeg meteen toe. De eind uitslag was 78 - 35 voor Kreileroord. We 
hezen de Slootdorpers in hun jas, bedankten hen voor de sportieve strijd en 
wensten hun wel thuis. 

 

Een Speler 

 

 

 

 

 
  

Afdeling Kreileroord 
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Biljartnieuws. 
 
Afgelopen vrijdagavond, 22 februari,  konden 
we voor het eerst sinds lange tijd maar een 
klein ploegje biljarters verwelkomen. Gerrie 
Edens moest afbericht doen omdat zijn zwager 
was overleden, nog gecondoleerd, en Jaap 
Plagmeier en Martin Rebel hadden zich ziek 
gemeld. Toch werd er weer met het nodige 
enthousiasme gevochten om de caramboles. 
Gerrie zijn naam viel al even in niet zo’n leuk 
verband, op het biljartlaken echter was hij de 
laatste tijd sterk op dreef. Hij verloor de afgelopen tijd geen enkele 
partij en het gemak waarmee hij de tegenstanders van tafel speelt, 
spreekt boekdelen. Bert Hanff speelde hij in zes beurten van tafel, 
zoonlief Pascal in dertien  en Michel Hanff in veertien beurten, ruim 
boven zijn gemiddelde; nee, laat die Ger maar stilletjes schuiven, die 
komt er wel! Michel Hanff valt de laatste tijd ook weer positief op, 
nadat hij na de winterstop door de wedstrijdsecretaris met zijn 
gemiddelde naar beneden was gebracht, van 63 naar 56 caramboles 
in 20 beurten, weet hij zijn meeste partijen weer redelijk eenvoudig 
te winnen. Hij doet weer een gooi om de 60 caramboles te halen en 
daar zal hij aan het eind van het seizoen toch weer redelijk dichtbij 
komen. Bert Hanff blijft sterke partijen met zwakke partijen 
afwisselen en heeft de grote vorm nog niet te pakken, maar het is 
een stille doorzetter en de stamtafel ziet hem nog steeds als een 
geduchte tegenstander. Soms speelt Ruud van Eeken, die het 
overigens altijd weer druk heeft om een goed wedstrijdschema in te 
passen en dat valt niet altijd mee met 9 biljarters!, als een natte 
krant, maar hij kan ook de sterren van de hemel spelen. Bert speelde 
hij in 7 en Michel in 11 beurten onder tafel met prachtige 
“basisstootjes”.  In de middenmoot is het vooral rustig; Jaap 
Plagmeier noch Martin Rebel weten te imponeren en zullen zeker aan 
het eind van het seizoen niet in aanmerking komen voor de 
leverworst. Onderin doet Pascal ( 14 car. ) het niet verkeerd. Tegen 
de sterkere spelers speelt hij met veel inspiratie. Ruud en Jaap 
kunnen daar over meepraten. Ruud werd in tien beurten een kopje 
kleiner gemaakt door Pascal en Jaap kon na 15 beurten weer aan de 
stamtafel plaatsnemen met een gevoelige nederlaag. Fran Schelfhout 
en Henk van Bodegom doen hun best, maar op de één of andere 
manier ontbreekt het hen aan het nodige  geluk waar de betere 
spelers wel van profiteren! In het inmiddels traditionele slotspelletje 
deden maatjes Bert en Henk wel van zich spreken door Gerrie en  
Martin finaal in de vernieling te spelen; Ger en Martin waren kwalijk 
klaar met het eerste onderdeel, terwijl Bert en Henk , met wel een 
mooie Japiooooo! van Henk natuurlijk inmiddels de partij aan het 
afsluiten waren, Gerrie  en Martin verdoofd achterlatend bij het 
biljart. Schreven we nog de vorige keer dat je Ruud beter niet als 
maat in het slotspelletje kan treffen; misschien moeten we dit 
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herzien. De laatste keren doet hij het opmerkelijk goed. Onder 
bezielende enthousiasme van Henk deed hij het tegen Michel 
en Martin niet verkeerd en werd hij door Henk keurig naar de 
overwinning geleid. Zijn klompen begonnen er van te glimmen 
en dat wil wat zeggen! Intussen is de spion van de ANBO 
onlangs ook weer langs komen waaien om eens te kijken hoe 
de vlag erbij staat met de spelers van de Doorbraak, want op 
vrijdag 12 april staat het onderlinge treffen op de agenda. De 
stamtafel heeft het gevoel dat hij niet veel wijzer is geworden 
van het vertoonde spel en hij zal met een gerust hart zijn 
bevindingen kunnen rapporteren aan zijn kompanen. We zullen 
zien! 
 

Bij de biljartvereniging de Doorbraak leeft het plan om op 
zaterdagmiddag 6 april voor het eerst sinds jaren een 
ouderwets karbonaad biljart te houden. De naam zegt het 
al; er wordt via een leuk biljart spelletje gestreden om diverse 
karbonaden. Kunde van het biljartspel is niet nodig; geluk en 
een goed humeur is belangrijker! Hopelijk komen er genoeg 
deelnemers, zowel dames als heren. Wij zullen als vereniging 
er alles aan doen om het zo gezellig mogelijk te maken en 
proberen een ieder een leuke zaterdagmiddag te bezorgen. De 
aanvang is om 13.30 uur in de Doorbraak. U kunt zich 
opgeven bij wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken; email;  
vaneeken.1969@hotmail.com of telefonisch bij Henk van 
Bodegom; 06-22392290. 
Henk van Bodegom. 
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Freelance Budget Uitvaarten 
Bekwaam, Betrokken, Betaalbaar 

 
Willem Alberda - Ursem,  

Uitvaartverzorger 
Saturnusstraat 38 Mob: 06 515 910 86 
1771 BM Wieringerwerf Tel/Fax: 0227 820149 

Email:  w.alberda-ursem@quicknet.nl 
24 uur per dag bereikbaar 

Vrijblijvende voorbespreking en kostenbegro ng 
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Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

06-53514421 
www.xtrordinarynails.nl 
xtrordinarynails@quicknet.nl 

SBS Administraties 
 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het accountants-
kantoor te duur, informeer dan eens bij SBS Administraties. 
Het adres voor al uw zakelijke en privé-boekhouding, belas-

tingaangiftes etc. 
Ook voor startende ondernemers! 

 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 

  

Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek 

 
 
 
 
 

Zekkenstraat 42 
3151 XP Hoek van Holland 

(Industrieterrein de Haak) 
tel.: 0174 – 38 41 03 

e-mail: info@rockart.nl 
website: www.rockart.nl 
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In deze tekening  zitten heel veel gezegdes. Probeer er zoveel als m
ogelijk te vinden. 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 40 Nr 03 26-02-2013 

1958 

2013 
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sv. KREILEROORD 
 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter  dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf  tel. 663534        henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502         info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout Boeier  54 Wieringerwerf  tel. 602061         schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat  16 Kreileroord tel. 663228        djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4 Kreileroord tel. 724553         bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0622988979 y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688 rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522       voorsluijs@quicknet.nl 

 
Bankrelatie: 

Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:  3704.10.351 
 

 
Trainers en coaches: 

Trainer   senioren:  dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat         12   tel. 663522 
Trainers E1 pupillen:   dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat         17      tel. 663603/0631185550  
Trainer   E2 pupillen:  dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
Trainer   kabouters:  mevr. C. Visser Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat   9   tel: 06-47384688 
 

 
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat                48 tel. 663502/0653333623 
Coaches E1 pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat         17      tel. 0631185550/663603 
Coach E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
 

 
Sportaccommodatie: 

Terrein: Bollenstraat 66 Kreileroord   tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: vacature 
Consul: dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20   tel. 663534 
 
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken   tel. 06-66988979 / 663228 
 

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. H. van Bodegom   Oosterkwelweg    20          tel. 663534   henk@toplevel.nl 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

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

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
E1-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 02 
Zaterdag 2 maart  wedstrijdnr:165322 
Schagen E6-Kreileroord E1G                  Aanvang 9.00     Vertrek   8.00  Schagen 
Zaterdag 9 maart   wedstrijdnr:165320 
Kleine sluis E5 –Kreileroord E1G           Aanvang 9.00     Vertrek 8.00   Anna Paulowna 
Zaterdag 16 maart  wedstrijdnr :164729 
Kreileroord  E1G – Hollandia T E3         Aanvang  11.00      Bestuursdienst  Thijs Klein 
Scheidsrechter Roeland Blok 
 

E2-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 01 
Zaterdag 2 maart  Wedstrijdnummer:165327 
JVC E5 –Kreileroord E2G                            Aanvang 9.00     Vertrek  8.00Julina Dorp 
Zaterdag 9 maart  wedstrijdnr:165325 
Vios W E5- Kreileroord E2G                        Aanvang 11.15  vertrek 10.00  Warmerhuizen 
 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
  
Zondag 3Maart wedstrijdnr:64939     Bestuursdienst   Robert 
Kreileroord 2 – Wiron 3Aanvang 12.00Aanwezig 11.00 
Scheidsrechter  :Henk van Bodegom 
 

Zondag 10 Maart  wedstrijdnr:65655       
Fc Den Helder 5 –Kreileroord 2Aanvang 14.30      Vertrek    13.00 uur Den helder  
Zondag  17Maart  wedstrijdnr:57790  
VZV 3-Kreileroord 2   Aanvang 13.30     Vertrek  12.00 uur  
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Pupil van de week 
Justin Voorsluijs en denis Litvekovs  
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Kreileroord 2- Flevo 4.     7-3 
Het was alweer een tijdje geleden dat Kreileroord haar laatste 
wedstrijd thuis had gespeeld, door als voornaamste oorzaken  de 
winterstop en het winterweer. Het was dus de eerste wedstrijd van het 
team in 2013 en met gelukkig goed resultaat. 
Onder de goed fluitende scheidsrechter Wilbert van der Molen heeft 
Kreileroord vrij eenvoudig de punten weten thuis te houden. Vlak na 
rust werd het nog even spannend doordat Flevo de aansluittreffer 
maakte, maar daar bleef het wat de gasten betreft dan ook bij. 
Kreileroord kwam op voorsprong door een toegekende penalty wegens 
hands; Patrick Sleen schoot beheerst in en na tien minuten leidde 
Kreileroord. Dat duurde echter niet lang, want Flevo, een jonge ploeg, 
liet het er niet bij zitten. Een paar minuten later maakten ze alweer 
gelijk. Na bijna een half uur spelen bracht Kevin na een leuk 
steekballetje van Marco de ploeg weer op voorsprong. Vlak voor de 
thee maakte Peter van der Bildt de mooiste goal van de hele middag 
door na een pass van alweer Marco keurig in de verste hoek met een 
platte schuiver de keeper te verrassen. Na de thee kwam Flevo, zoals 
vermeld weer even terug door een ongelukkige ingooi van Peter, 3-2 en 
moest invaller keeper Roeland Blok handelend optreden tegen een 
pegel van afstand, wat hij overigens zeer bekwaam deed. Nadat 
Robbert Zee er met zijn linker achteloos een kwartier na rust 4-2 van 
had gemaakt, was de weerstand van Flevo gebroken. Kevin schoot met 
twee beste knallen de ploeg op een 6-2 voorsprong en nadat Marco  er 
7-2 van had gemaakt ging het licht bij Flevo nagenoeg uit. Toch kwam 
de ploeg nog even terug door vlak voor het eindsignaal de uitslag nog 
een draaglijker aanzien te geven 7-3, zodat de terugreis naar 
Middenmeer iets aanvaardbaarder werd. 
De grensrechter. 
 

Klussendag. 
Afgelopen zaterdag had de club weer haar klussendag in het MFC en 
rondom het veld . Met meer dan tien man was het een geweldige 
opkomst. Er is dan ook veel gebeurd. Allereerst  had Bart Scholten 
afgelopen week de bewegwijzering in het MFC keurig opgehangen en  
samen met Roeland Blok namen ze de gang 
naar de kleedkamers deze zaterdag onder 
handen. Er moest nog een tweede sauslaag 
aangebracht worden in onze clubkleur en dat is 
geweldig gelukt. Onder leiding van Dennis 
Voorsluis werd  boven in de “Skybox” een leuke 
ouderwetse prijskast opgehangen, geschonken 
door de biljartvereniging. Opmerkelijk was om 
te zien hoe vaardig Kevin Linde en Marco 
Keuken met een poetsdoek in de weer waren 
om de bekers en kast af te stoffen. Zelfs het 
glaswerk en de randjes  van de kast werden 
niet vergeten door Kevin die gelijk een ervaren 
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schoonmaakster het glas weer geweldig deed spiegelen! Melvin Zee zat op 
de achtergrond met een kop koffie op tafel met open mond te kijken naar 
een dergelijke toewijding. Buiten werden, in de ijzige koude oostenwind, 
takken afgezaagd door Geert de Vries, Dick Keuken, Fran Schelfhout en 
Rob Schokkenbroek bij de middelste lichtmast en het MFC. Zij werden 
daarbij geholpen door Jason Wiersma en Silly Split die de takken 
voortvarend in de singel sleepten. Om wat meer opbergruimte te creëren 
heeft de club toestemming gekregen om een tegelplateautje aan te leggen 
om doelen en dergelijke op te slaan bij het MFC. Mike Weermeier werd 
door Dick benaderd om met een kraantje van firma van Bodegom, namens 
de club nog dank voor het gebruik daarvan!, een lastige boomstronk te 
verwijderen en dat lukte uiteindelijk. Tegen vijf uur ging iedereen met een 
voldaan gevoel naar huis; het was weer een beste dag voor de club. 
Allemaal hartstikke bedankt, ook Gonnie voor de koffie, en tot de 
volgende keer. 
Henk van Bodegom. 
 
 
Bestuur/ accommodatiebeleid Hollands Kroon. 
De afgelopen reguliere vergaderingen heeft de club zich ook bezig 
gehouden met het toekomstige accommodatiebeleid van de gemeente 
Hollands Kroon. Er moet door de gemeente, helaas,  flink bezuinigd 
worden op gebouwen, maar ook op sportvelden. Het bestuur heeft al 
enkele vergaderingen van de gemeente bijgewoond en wij willen niemand 
nodeloos ongerust maken, maar het bestaansrecht van de club kan op 
grond van deze plannen in het geding komen. Het verplaatsen of opheffen  
van de club  zal volgens de stellige overtuiging van het bestuur de 
leefbaarheid  van Kreileroord  een ongelooflijke 
knauw geven. Wij hebben het volste  vertrouwen 
dat ook de raad van de gemeente Hollands Kroon 
die gedachte heeft. Daarom geloven wij als bestuur 
in een goede afloop en wij zullen er alles aan 
doen,natuurlijk binnen ons vermogen, om de club in 
Kreileroord overeind te houden. Wij zullen u op de 
hoogte houden. 
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Eerste elftal/ 55- jarig bestaan. 
Het gaat de goede kant op met de vorming 
van het standaardteam en het ziet er naar 
uit dat we na een afwezigheid van meer dan 
15 jaar terug zullen keren in de 6de klasse. 
Alles wordt in het werk gesteld om deze 
mijlpaal voor de club te realiseren. 
Inmiddels zijn er in dat verband ook de 
nodige sponsors gevonden. In de volgende 
Grasmaaier zullen we daar meer aandacht 
aan besteden. Bovendien zijn de voorbereidingen van ons 55- 
jarig bestaan volop in gang gezet en zal dat feest, met de 
onmisbare inzet van onze vrijwilligers,zeker weer slagen. 

Het bestuur. 
 
 

 

Klaverjassen. 
 
Na ruim een maand gaan we weer op zaterdagavond 2 
maart onze volgende drive spelen in de Doorbraak. Aanvang 
20.00 uur. Met vaste maat en de koffie staat klaar. De inleg is 
zoals gebruikelijk € 3,50 per persoon. 
Het is wel wat kort achter elkaar, maar de daarop volgende 
drive staat gepland op zaterdag 16 maart. Door het 
verplaatsen van de drive in februari, geef Rob de schuld maar, 
komt het wat beroerd uit. Aangezien de Dorpskrant  1 keer per 
drie weken uitkomt staat het er nu dus alvast in. 
Tot ziens. 
 

1958 

2013 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

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