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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 

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 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  

Spokentocht 
Paas Bingo 

Koningsfeest 
Koninginnedag 

Dodenherdenking 
Kermis Kreileroord 

Spokentocht Kreileroord 
Gezellige bingo voor pasen  
Oranje vereniging Kreileroord - viering Koninginnedag 2013 
Koninginnedag - geen speciale activiteiten 
Er wordt tijdens de herdenking ook stilte gehouden door/op de kermis 
Locatie rondom het MFC 

23 maart  
30 maart 
27 april 
30 april 
4 mei - 20:00 uur 
3 - 5 mei 

 AED herhaling cursus medio mei/juni lees voor meer info blz 9  

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. 

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

  
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. 

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.  

21 maart  
4 april 
18 april 
2 mei 

Algemene informatie 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,  

Waar doen we het allemaal voor? 
 

Dat vraag ik mij af naar aanleiding van afgelopen zaterdag, onze NL doet-dag.                     
Berichten in de krant, een folder huis aan huis, berichten naar de school en alle 
verenigingen Iedereen die je maar tegenkomt vragen om te helpen; en wat is 
het resultaat?   Teleurstellend gewoon wat betreft de opkomst van 
dorpsgenoten. En dan hebben we het niet over de mensen die wel op kwamen 
draven, evenals de kinderen die hun stinkende best hebben gedaan en ons 
uitstekend hebben geholpen om de gestelde doelen te bereiken.   Mede dankzij 
het CDA die zich als een groene golf over het dorp verspreidde zijn we er toch in 
geslaagd om het hele dorp weer van zwerfvuil te ontdoen en tevens de inwoners 
gelegenheid geboden om hun overtollige afval in de container te gooien. Dit met 
dank aan de gemeente voor het beschikbaar stellen van de containers. En zo 
hebben we met elkaar toch weer een prestatie neergezet waar we trots op 
mogen zijn. Ook de stoere werkers in en om de Doorbraak mogen trots zijn op 
zichzelf. Wel kan ik me voorstellen dat u er de volgende keer ook graag bij  zou 
willen zijn zodat u op een feestje of partijtje ook kan zeggen dat u de handen 
weer eens flink uit de mouwen heeft gestoken, al is het alleen maar om een 
goed voorbeeld te zijn voor uw kinderen en uw omgeving. En geloof me als ik 
zeg dat gemeente nog lang niet klaar is met bezuinigen en dat er nog heel wat 
op ons afkomt. Wie helpt ons van het gevoel af dat het de mensen niets kan 
schelen wat er met het dorp gebeurt? Wij weten dat ze bestaan, dus laat wat 
van u horen. 

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 7 april 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: 

Wie kent de Familie Nes? Het adres is onbekend bij de ledenadministratie! Mocht u het 
weten meld dit dan even. Alvast bedankt 

 
 

Beste dorpsgenoten 

 

Naar aanleiding van de geweldige actie van onze school heeft de organisatie van 
Simavi samen met mij besloten om de collecte die voor deze week gepland 
stond dit jaar niet door te laten gaan Ook wij vinden het geweldig dat zoveel 
kinderen zich op deze manier inzetten voor schoon drink water in gebieden 
waarin het niet vanzelfsprekend is dat er zomaar water uit de kraan komt. 
Ze hebben namelijk geen kraan. 

Daarom wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken ook het personeel voor dit 
geweldige initiatief en jullie deze week heel veel succes toewensen. 

Namens SIMAVI  Yneke Dijkstra Kootstra 

Beste Dorpsgenoten, Hondenbezitters. 

Ik ben zelf een echte dieren liefhebber, En kan dan ook best begrip tonen naar de honden en hun 
baasjes. 

Maar om nu week in week uit, en nu nog ook voor ons poortje, hondenpoep te moeten scheppen is 
iets waar ik geen begrip voor kan opbrengen daarom is voor ons 

de maat vol en wil ik echt een oproep doen.!!! 

Dus bij deze wil ik heel graag de mensen aanspreken die hun hond  uitlaten IN DE STRAAT.. RUIM 
alsjeblieft ook de hondenpoep eventjes op als het mag gebeuren , er lopen een hoop kinderen door de 
straat en voor onze deur langs. Ik vind het zelf nu ook niet echt smakelijk om ‘s ochtends vroeg al in 
een hoop van een hond te moeten stappen. 

Dat het een keertje gebeurt, is oke, niet dat we er blij mee zijn maar het beestje kan er ook niks aan 
doen, maar het baasje kan het misschien wel een keertje opruimen in plaats van dat ik ‘s ochtends 
weer eens  de rommel van een ander sta op te ruimen. 

Bij deze wil ik jullie honden bezitters alvast danken voor een kleine moeite 
en een hoop ergernis minder. 

Met vriendelijk groet,- 
Louisa Prevo. 

Familie Pagina Kreileroord 
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                  PROGRAMMA KONINGINNEDAG  
                                         (ZATERDAG 27 APRIL) 2013  

  
Omdat Koningin Beatrix dit jaar op 30 april de troon overdraagt aan Willem Alexander & Maxima 
heeft Oranjevereniging Kreileroord besloten om dit jaar op de toekomstige Koningsdag onze 
Koninginnedag te vieren, namelijk op zaterdag 27 april 2013.   
Dit jaar is ons thema: IDOLEN!!  
 
10:00 uur Wedstrijd/optocht met versierde fietsen, start op het plein bij de Klaverstraat  

Versier of “pimp” je fiets zo mooi mogelijk en kom verkleed als jouw idool! Dus welke bekende  
Nederlander (dit kan een artiest zijn of bijvoorbeeld een sporter) of Wereldster vind jij helemaal 
geweldig?  Maak er iets moois van , er zijn leuke prijzen te winnen.   

 
10:30 uur  Gaan we van start met de IDOLEN-SPELLEN bij De Doorbraak en in de  
speeltuin.  

Doe mee met de artiestenmemorie, raad de zanger of zangeres van een liedje en speel de 
lollige spelletjes. Misschien kom je jouw idool wel tegen!   

 
12:00 uur  ETEN en afsluiting	 

Na afloop van de spelletjes eten en drinken we nog iets lekkers.  
Dan zullen ook de winnaars van de versierde fietswedstrijd bekend worden gemaakt.   

 
18:30 uur  PLAYBACKSHOW in De Doorbraak		 

Dit is je kans om jouw idool na te doen!! Zorg ervoor dat je er fantastisch uitziet, misschien kun je er nog 
een dansje bij verzinnen en zorg voor een spetterend optreden. Natuurlijk kun je ook met een 
groepje meedoen. Onze deskundige jury zal de winnaars in verschillende leeftijdsgroepen 
bekend maken.  
 
Geef je vóór 30 maart 2013 op via onderstaand strookje, via onze Facebook-pagina 
of  per e-mail: oranjevereninging-kreileroord@hotmail.nl .  

 
P.S. Wij zullen op donderdag 11 april 2013 een collecte lopen voor Oranjevereniging 
Kreileroord!   
                             Steunt u ons? Alvast bedankt!  
                      Groeten Jolanda, Linda, Enny, Stephanie en Anita   
 
--------------------------  ------------------------- ------------------------- ---------------------- 
 
PLAYBACKSHOW 27 april 2013          
 
Naam/Namen:  ……………………………………………………………  
 
Leeftijd:   ……………………………………………………………  
 
Artiest/Liedje: ……………………………………………………………  

(zelf voor muziek zorgen!)  
 
Strookje inleveren bij Linda (korenstraat34), Enny(Bollenstraat 24) of 
Jolanda(Vlasstraat17) 
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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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A I D 
 

 
Herhaling AID cursus. 

Wie er aan wil deelnemen mag zich op geven bij Enny van der Kruit. 
 
Kosten zijn 25.00 euro, graag vooraf, opgave voor 1 mei, overmaken op 
370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord onder vermelding AID cursus. 

(niet betaald is niet meedoen!) 
Per mail: Enny@dorpsraadkreileroord.nl 

Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 

• Levensreddend handelen 
• Eerste Hulp 
• Levensreddend handelen kinderen 
• Eerste Hulp aan kinderen 

Of via onderstaand strookje op Bollenstraat 24. 

 

Carnaval 2013 

Wat een geweldig feest voor de kinderen van ons dorp , op vrijdagmorgen kwam de 
carnavalsvereniging op bezoek bij ons in de gymzaal ,  wat een feest met oa 
een optreden van onze eigen dansmariekes en een talentenjacht van de kinderen van de 
school.  Dit jaar hadden we een ander plan in plaats van in de middag op zaterdag 
wilden we een disco houden op zaterdagavond , we mochten de apparatuur en de lichten 
van Jan Erik lenen daarvoor nog onze dank , maar ja wie moest de muziek draaien dan 
he gelukkig is daar maar 1 man voor onze eigen DJ Dick keuken daarvoor ook natuurlijk 
onze dank . Uiteraard hadden we wel prijsjes voor wie het mooist verkleed was, eigenlijk 
zeg ik dat natuurlijk niet goed ''het mooist'' want iedereen was supermooi verkleed maar 
ja er moet uiteindelijk wel gekozen worden . Gelukkig doen wij dat niet zelf maar hadden 
we daar ook een  vakkundige jury voor Greta en Dick Keuken konden mooi in de zaal de 
kinderen bekijken . hier volgt  de uitslag 

0 t/m 3 jaar 
1ste  Liz     2de  Emma   3de  Jeremy 
  
4 t/m 7 jaar 
1ste  Soraya    2de  Esther   3de  Lynn 
  
8 t/m 12 jaar 
1ste  Elisa    2de  Peter   3de  Myrthe 
  
Iedereen die heeft meegeholpen met opbouwen / opruimen willen we bedanken , de kinderen 
hebben genoten dus wij ook. 

 JEECEE  



 

Pagina 10  

NL doet 2013 Kreileroord. 

Op 16 maart 2013 staken betrokken vrijwilligers de handen uit 
de mouwen tijdens NL DOET.   

Om 9:00 uur onder het genot van een beker koffie kwamen de 
vrijwilligers samen. 

Ook 10 leden van het CDA waren er om ons dorp schoon te 
maken van zwerfvuil. Gewapend met een vuilniszak en een prikker ging men op 
pad. 

De containers gesponseerd door de gemeente Hollands Kroon waren geplaatst. 

Ook binnen het MFC werden de emmers met sop en schoonmaakgerei naar de 
diversen ruimte in de Doorbraak genomen om daar schoon te maken. 

Er werd een hogedrukreiniger gehaald en daar werd de tribune bij het voetbalveld 
mee gereinigd. 

OM 10:00 was er tijd voor koffie, thee en koek en even lekker opwarmen het was 
koud buiten. 

Daarna weer op weg naar de ijsbaan om daar nog even op te ruimen. 

Resultaat een schone gymzaal, tribune, opslag, toiletten, kleedruimte, speelplaats 
en vooral het Dorp. 

Bedankt voor alle hulp. 

Enny van der Kruit 
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NL doet 2013 Kreileroord. 

Zaterdag 16 maart was het NL Doet in Kreileroord. De 
verenigingen uit Kreileroord hebben Kreileroord en 
het MFC de Doorbraak (voornamelijk de gezamenlijke 
ruimtes) onderhanden genomen. De CDA afdeling 
Hollands Kroon heeft spontaan aangeboden om dit 
jaar mee te helpen. De CDA leden waren goed 
herkenbaar aan hun groene jasjes, die je door heel 
Kreileroord zag gaan. De verenigingen welke gebruik maken van het 
MFC gaven, in en om het MFC, deze een grondige schoonmaak beurt. 
Leden en bestuur van de Voetbalvereniging Kreileroord, JeeCee ‘76, 
De Dorpsraad werden geholpen door de Oranjevereniging Kreileroord 
en een paar kinderen van de school. Helaas waren er van de andere 
verenigingen uit het MFC geen vertegenwoordigers. Iedereen was druk 
bezig en rond 10.00 uur was er koffie met een koek in het MFC. De 
mensen met afval voor de containers liepen af en aan. Na afloop zag 
de MFC er weer spik en span uit. Het Dorp was bijna geheel vrij van 
zwerf afval en de containers waren vol. 

Iedereen die meegeholpen heeft om Kreileroord (zwerf) afval vrij te 
maken en/of meegeholpen heeft het MFC op te knappen/schoon te 
maken verdient een pluim. Zonder de inzet van deze vrijwilligers, met 
name de leden van de CDA, was dit niet mogelijk. Hartelijk bedankt 
voor de inzet.  

De Redactie  



 

Pagina 12  

ANBO Nieuws 
 
Op donderdag 7 maart hield de ANBO 
haar jaarvergadering. 
 
Om ± 13.30 uur heette de voorzitter, G. 
v.d. Velde, alle aanwezigen hartelijk 
welkom. ± 16 Personen waren aanwezig 
en er hadden zich nog 4 personen 
afgemeld. Verder vertelde  de voorzitter dat de ANBO Kreileroord € 250,
— bonus van ANBO Woerden gekregen had vanwege haar aanwas van 6 
leden. 
We hebben nu 40 Leden, maar er kunnen er nog meer bij. Als u de 50 
gepasseerd bent kunt u al lid worden van ANBO 
worden! 
Op 8 juni2013 is er weer een RABO fietstocht, wie 
doet er mee voor de ANBO?? 
 
De notulen en het jaarverslag 2012 leverden geen 
problemen op. Het financieel verslag van de 
penningmeester had ter inzage gelegen en nadat 
enkele foutjes rechtgezet waren door een van de 
leden lag het nu op tafel. De kascontrole commissie 
in de personen van Gerrit v.d. Heide en Evert Bron 
vertelden dat de financiën in orde bevonden waren. 
Gerard las een onkreukbaar epistel over de financiën 
voor. Er was een klein positief saldo, zowel in de kas, als op de bank. 
Gerard en Evert werden hartelijk bedankt en de penningmeester P. Raven 
kreeg een daverend applaus. Nieuwe kascontrole leden werden gekozen 
en de kascontrole commissie ziet er nu als volgt uit:  
Diew Bron, Co Cardol en Jacqueline de Boer 
 
De bestuursverkiezing verliep ook vlot G. v.d. Velde werd herkozen en 
i.p.v. Wietse Bijlstra werd Gerrit v.d. Heide gekozen. 
Besloten werd nog dat we met z’n allen op 4 april 2013 gaan wokken, 
aanvang 18.30 uur. 
 
Daarna bedankte de voorzitter z’n made bestuursleden voor het vele 
werk dat ze gedaan hadden, maar ook vanwege de goede samenwerking. 
Applaus van de leden. Ook bedankte de voorzitter alle leden die zich elke 
week weer dienstbaar opstellen voor de ANBO in Kreileroord, HULDE. 
 
Daarna sloot de voorzitter de vergadering en werden nog enkele leuke 
spelletjes gedaan onder het genot van hapje en een gelagje. Rond 18.00 
uur ging iedereen huiswaard. 
 

De voorzitter 

Afdeling Kreileroord 
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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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ANBO – AFDELING KREILEROORD NIEUWS 
 
 
 
 
Agenda tot en met de sluitingsmiddag: 
 
Vrijdag 22 maart  aanvang 13.30 uur klaverjassen voor de regio te 
Kreileroord 
Vrijdag 29 maart  aanvang 13.00 uur regiobiljart Kreileroord - Middenmeer 
Donderdag   4 april  aanvang 13.30 uur laatste koersbal middag voor onze competitie 
Donderdag   4 april  aanvang 18.30 uur wokken in Wieringerwerf 
Vrijdag   5 april  aanvang 20.00 uur biljarten ANBO tegen De Doorbraak 
Donderdag 11 april  aanvang 13.30 uur laatste middag voor de Balfanaten 
Maandag 15 april  aanvang 19.30 uur laatste klaverjasavond voor onze competitie 
Donderdag 18 april  aanvang 14.00 uur slotmiddag regio in De Dukdalf, in Wieringerwerf 
Dinsdag 23 april  aanvang 13.30 uur slotmiddag ANBO afdeling Kreileroord 
Donderdag 25 april  aanvang 14.00 uur schoonmaak in onze ANBO-ruimte 
 
Voor het wokken dient u zich opgeven bij G. van der Velde, P. Raven of L. Cardol.  
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 15,00 per persoon, maar wat belangrijker is, we maken er weer een culinaire 
gezellige avond van. 
 
Voor de slotmiddag van de regio hopen we velen van u te zien in Wieringerwerf, want daar worden dit jaar de prijzen 
verdeeld. 
 
Let op dat onze eigen slotmiddag op een dinsdagmiddag wordt gehouden en niet zoals gebruikelijk op een 
donderdagmiddag. 
 
Voor de grote schoonmaak van onze ANBO-ruimte kunnen we nog wat vrijwilligers gebruiken. 
Graag opgeven bij L. Cardol, tel. 663365. De vrijwilligers worden deze middag verwend met koffie met gebak en 
natuurlijk tot slot met een drankje. 
 

Het bestuur 
 
 
 

  PAASEIEREN ZOEKEN 

  
  Zondag eerste paasdag (31 MAART) 
is er voor  alle kinderen paaseieren 

zoeken 
 

  Het is om 11.00 uur en het 
  verzamelpunt is bij de ingang  
  van De Doorbraak. Tot dan. 
                                                      
  

JeeCee 
  

Afdeling Kreileroord 
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Tuinbouw vergadering op 11 maart 2013 

Op woensdagavond kwamen de tuinders van Kreileroord naar het MFC 
de Doorbraak voor de jaarvergadering. 

Om 20.15 uur opende de voorzitter G. v.d. Velde de vergadering en 
heette een ieder welkom. Er waren 12 leden opgekomen en 5 leden 
hadden een afbericht gedaan en 4 donateurs waren gewoon thuis 
gebleven. 

Op de uitnodiging van de CAV/Agrotheek waren 2 van onze leden 
ingegaan. De notulen gemaakt door Wim de Hertog werden goed 
gekeurd. Bij afwezigheid van Wim deze avond had e voorzitter Yvon 
Hoekmeijer bereid gevonden om op deze avond de honneurs van de 
secretaris op zich te nemen. Yvon stemde toe.  

Bij het jaarverslag, geschreven door de voorzitter, kwam naar voeren 
dat Co Aukes en Giel Gijzen de palen rond de nieuwe tuinen hadden 
geplaatst en het gaas er omheen hadden gespannen. Dat de afwatering 
in orde gemaakt was door Gerard Miedema en Wim de Hertog en dat 
Giel Gijzen de nazorg op zich had genomen. De tuin bouw ver. Een 
bosmaaier geschonken had gekregen van Stichting Kreiler2002rd. 
Hartelijk Dank. En dat de Fa. v. Bodegom 2 cans met benzine voor de 
bosmaaier had geschonken. Al met al een leuk jaar voor de Tuinbouw 
ver.  

Het jaarverslag van de penningmeester gaf geen problemen. Er was een 
klein positief saldo. De kascontrole commissie bestaande uit Yvon en 
Rijmie had de boeken goed gekeurd. Er moesten 2 nieuwe kascontrole 
leden gekozen worden en dat werd spontaan ingevuld door Bart Scholte 
en Giel Gijzen. De bestuursverkiezing gaf geen problemen Wim den 
Hertog en Wietse Bijlstra werden allebei herkozen. Bij de tuin verdeling 
geen problemen. Michiel Gijzen krijgt de 2 are van Gerda Geel en de 
voormalige 1 are van Giel naast de tuin van Gerard Miede wordt de tuin 
van ons nieuwe lid Bart Scholte. Spuiten van de aardappelen is verplicht 
om de 10 dagen, liefst om de week. Alleen gekeurd pootgoed 
gebruiken. De aardappelen komen aan de zuidkant van de tuinen.  

Bij de rondvraag werd door Michiel gevraagd om minder te spuiten 
tegen onkruid. Co Aukes wil graag dat de bessen struik van zijn tuin, 
door de vorige eigenaar wordt gehaald. Nielts meer aan de orde zijnde 
dankte de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sloot de 
vergadering. 

PS: Na de vergadering was er nog tijd om te betalen. Bij goed weer 
worden de tuinen woensdag 20 oktober geploegd. 
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Biljartnieuws 15-03-2013. 
 
Als je weer goed in je vel zit, dan komen de resultaten vanzelf. En dat geldt met 
name voor Michel Hanff, want met ongekend gemak weet 
ie weer de ene na de andere carambole op het groene 
laken te leggen. Van de afgelopen 6 partijen wist hij er 
vijf te winnen en verloor hij nipt van vader Bert met een 
verschil van slechts 1 carambole. Met soms series van 
meer dan 15 caramboles is het als tegenstander gauw 
gedaan met je. Michel is dus duidelijk weer op zijn retour 
en gaat in deze vorm absoluut weer omhoog met zijn 
gemiddelde. Alleen Jaap Plagmeier weet Michel goed bij te 
benen. Jaap is een man van “steady on “ en een bijtertje. 
Afgelopen vrijdagavond was ie voor zijn doen  ongewoon 
“doenerig”. Hij had zoals hij de stamtafel meldde de hele 
dag post bezorgd aan ongeveer 300 bewoners  rondom de 
fabriek waar hij werkt in verband met het vergroten en 
renoveren  van de parkeerplaatsen. En zo zei hij 
vertrouwelijk; “dan weet je soms niet wat je allemaal 
ziet!” Hij stond zelfs toe dat een ander op zijn vaste plek 
ging zitten waardoor de leden aan de stamtafel met 
verbazing bijna van hun stoelen vielen. En ook op de 
biljarttafel maakte hij korte metten met de tegenstander. 
Eerst speelde hij Ruud van Eeken volledig het Walhalla in, 
in slechts 11 beurten was het gedaan met de arme wedstrijdsecretaris en vervolgens 
werd Gerrie Edens door Jaap eenvoudig geslachtofferd. Jaap gaat weer voor de 
ultieme prijs: de leverworst! De senior van onze vereniging, Bert Hanff, komt weer op 
tijd in vorm voor de clash tegen zijn leeftijdsgenoten, namelijk de leden van de 
ANBO. Na wat heen en weer geschuif betreffende de datum is de biljartgebeurtenis 
van het jaar in Kreileroord gepland op  vrijdagavond 5 april. Nog even terugkomend 
op Bert; de mooiste en spannendste partij in de afgelopen periode speelde hij zoals 
boven vermeld tegen Michel waardoor hij zich weer wat vaster in de bovenst 
middenmoot heeft genesteld. Misschien heeft  u al een beetje door de regels heen  
kunnen lezen, maar met onze wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken  gaat het op het 
biljart niet goed; “wat is er in godsnaam eigenlijk aan de hand met hem? “ vragen de 
leden van de stamtafel zich openlijk af. Ruud, hoewel altijd op klompen en misschien 
zit hem daar wel de misvatting in dat hij geen gevoelige man is, maar het tegendeel 
is echter eerder waar, kan de laatste tijd geen potten breken. Hij wist de laatste tijd 
maar 1 partij te winnen en dat was tegen Fran Schelfhout. Afgelopen vrijdagavond 
zat Ruud weer geheel afwezig ins Blaue hinein te dromen en moest hij door de 
stamtafel weer tot de orde geroepen worden. Op de vraag; “Ruud, jongen, waar zit je 
met jouw gedachte? “ krijg je dan als antwoord; ” ik ben die mooie ballen die ik  ga 
maken alvast aan het visualiseren!” Ja, nog effe! Droom maar verder Ruud. 
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 De familie Edens presteert naar behoren. Zowel vader Ger als zoon 
Pascal wisten ieder drie partijen te winnen. Pascal speelde zijn beste 
partij tegen, hoe kan het ook anders, de arme Ruud, en Ger  veegde 
in het onderling treffen de vloer aan met zoonlief. Opvallend is dat Ger 
in zijn verliespartijen net genoeg caramboles bij elkaar speelt om geen 
€ 0,50 te hoeven betalen, maar dat is natuurlijk des penningmeesters 
eigen! Martin Rebel, Kriebel, verliest meer partijen dan hij wint. De 
balans slaat dus wat dat betreft de verkeerde kant voor hem uit. Gek 
genoeg speelt hij het sterkst tegen de betere spelers, een gezonde 
wedstrijdinstelling ontbeert hem dus niet, maar tegen de zwakkere 
broeders laat hij het net teveel afweten, zoals tegen Pascal, om zijn 
gemiddelde wat op te krikken. Fran Schelhout speelde zijn sterkste 
partij tegen Jaap Plagmeier en wist tegen Henk van Bodegom remise 
te spelen, maar ontworstelt zich net als Henk niet uit de onderste 
regionen. Maar het moet gezegd; het blijven twee onverbeterlijke 
optimisten die uit elke karig gescoorde carambole weer de nodige 
moed putten om vrolijk door te gaan met de voor hen meestal 
weerbarstige loop van de ballen. Ook in het “potje toe” laat Ruud het 
afweten. Kwam hij in een alweer ver verleden samen met Henk tot 
een overwinning, vrijdagavond was het weer mis met Ruud. Maatjes 
Bert en Henk waren al lang en breed bezig aan het laatste derde 
onderdeel, terwijl Ruud en Fran nog maar nauwelijks aan het tweede 
onderdeel waren begonnen. Toen Bert met twee mooie “driebanders” 
en Henk met een Japiooo.. de laatste carambole maakte was het pleit 
beslecht. Toch is Ruud dan wel zo sportief om met een ferme 
handdruk de winnaars te feliciteren en een biertje aan te bieden. Dat 
tekent onze Ruud! 
De biljartvereniging is van plan om het  leuke“karbonaadspel” nieuw 
leven in te blazen. Het is een vrij eenvoudig spel en vereist weinig 
kunde en kennis. Het nodige geluk is de grootste factor. Met andere 
woorden; jong of oud, iedereen kan er aan meedoen. De avond staat 
gepland op zaterdagavond 20 april. De aanvang is 19.30. 
Je kunt je opgeven in de Doorbraak bij Gonnie Klein, tel. 663358  of 
bij de wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken tel 663306 of Henk van 
Bodegom mob. 06- 22392290 
Henk van Bodegom. 
 

ga maken alvast aan het visualiseren!” Ja, nog effe! Droom maar 
verder  
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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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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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Klaverjassen 2 en 16 maart. 
Omdat de drives zo kort op elkaar waren zullen we de verslagen voor het 
gemak wat aan elkaar koppelen. Zaterdagavond 2 maart was het een volle 
bak. Maar liefst 11 koppels deden aan de drive mee; afgelopen 
zaterdagavond viel het wat tegen door allerlei omstandigheden. Dick moest 
met Greta, ze kwam daarom vrijdagavond al met de mooie 
boodschappenmandjes binnenlopen, naar 010, Martin Rebel en Amy 
Schokkenbroek waren ziek, Ruud van Eeken en Michel Hanff moesten 
onverwacht nog aan de bak bij een biljarttoernooi, John en Colinda hadden 
een verjaardag etc.., kortoml; er waren maar 6 koppels. Dien ten gevolge 
waren we deze avond vlot klaar met de drive. 
Ze had er als een beer tegen aan gezien om samen met haar man de drive 
op 2 maart te gaan spelen. Maar ze speelden deze avond de sterren van de 
hemel. Eerst speelden ze Michel Hanff en Ruud van Eeken van tafel, om 
vervolgens in het volgende potje David Clerc en Marian Scholten,  zonder 
meer een sterk koppel,  genadeloos op een zijspoor te rangeren. Met 2263 
punten, tevens het hoogste spelletje van deze avond, stuurden ze het 
koppel met de staart tussen de benen terug naar Wieringerwerf. Co en Lenie 
Cardol waren de volgende slachtoffers. David en Marian kregen in het 
laatste vierde spelletje nog revanche van Colinda en John Zee, want over dit 
koppel hebben we het natuurlijk, maar uiteindelijk bracht  het de  
eindoverwinning van Colinda en John geen moment in gevaar. Met 7272 
punten werden ze dik en dik winnaar van deze avond. Ondanks het 1x 
verplicht stil zitten van Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom werd het 
geroutineerde koppel verdiend tweede met ruim 7000 punten. Schreven we 
een tijdje terug nog lichtelijk badinerend over het “queenskoppel” Simone 
Cardol en Elina Bandringa , langzaam maar zeker spelen ze zich weer in de 
prijzen, want om als derde te eindigen in dit sterke veld is geen sinecure. 
Vermeldenswaardig is nog dat dit koppel op geheel eigen wijze het 
wedstrijdformulier invult. De volgende tekst werd gehanteerd: leraressen 
tegen leerlingen! Met leerlingen worden bedoeld Michel Hanff en Ruud van 
Eeken die liefdevol door de dames werden begeleid om het klaverjassen 
onder de knie te krijgen en de mannen doen het sindsdien niet verkeerd. 
Maar de opgevoerde tekst zet ze natuurlijk wel op hun plaats! Martin Rebel 
en Pascal Edens grepen voor de zoveelste keer net naast de prijzen. Een 
slecht spelletje tegen bovenvermelde dames deed ze de das om. Willem 
Schippers en Markwin Bijlstra, Janny en Foeke van Wanrooij, Dick Keuken en 
Mike Weermeier speelden allemaal dik in de 6000 punten, maar het was het 
allemaal net niet. Dick en Mike moesten ook nog 1x verplicht stil zitten, 
maar dat werd beloond, want op het scherm konden  ze zien hoe Ajax 
betrekkelijk eenvoudig Twente opzij zette. David en Marian, Rob en Amy 
Schokkenbroek  en Lenie en Co hadden deze avond weinig geluk en 
eindigden onderin. De pechvogels van deze avond  waren Ruud en Michel die 
met 5103 punten beslag legden op de poedelprijs. 

. 



 

Pagina 22  

Klaverjassen 2 en 16 maart. (vervolg) 
Afgelopen zaterdagavond waren er dus 6 koppels, maar deze koppels 
vormden samen wel een sterk veld. Met drie spelletjes van 1800 punten en 
een potje van bijna 1600 punten werden Janny en Foeke van Wanrooij zeer 
regelmatig eerste. Opgemerkt moet nog worden dat ze geen enkel spelletje 
deze avond verloren en dus terecht als beste deze avond uit de verf 
kwamen. En weer speelden Simone en Elina zich in de prijzen; ze werden 
tweede, wel met een verschil van 400 punten, maar toch.. Bo en David 
wisten elkaar voor deze avond ook weer te vinden. Één slecht spelletje 
tegen, hoe kan het ook anders, bovenvermelde dames hield ze van een 
hogere klassering af. Rustig speelden Markwin Bijlstra en Rob 
Schokkenbroek zich naar een vierde plaats. Met ruim 6100 punten kwamen 
ze 200 punten tekort voor de derde plaats. Lenie en Co doken weer onder 
de 6000 punten, maar Thea en Henk deden het nog beroerder. Het was de 
eerste keer dat dit koppel in de 5000 punten speelden, maar dan moet je 
het wel  zo goed doen, dat je alsnog met de poedelprijs er vandoor gaat. En 
dat deed het ervaren stel door met 5374 zwaar als laatste te eindigen! 
De uitslagen van 2 en 16 maart: 
1. Colinda en John 7272 punten. 2. Thea en Henk 7076 3. Simone en Elina 
6591 4. Martin en Pascal 6548 5. Willem en Markwin 6423 6. Janny en 
Foeke 6257 7. Dick en Mike 6238 8. David en Marian 5909 9. Amy en Rob 
5660 10. Lenie en Co 5493 en 11. Michel en Ruud 5103. 
Janny en Foeke 7024 2. Simone en Elina 6675 3. Bo en David 6389 4. Rob 
en Markwin 6197 5. Lenie en Co 5965 en als laatste Thea en Henk met 
vermelde 5374 punten. 
De volgende drive is op zaterdag 13 april. Aanvang 20.00 uur. Gastvrouw 
voor deze avond is natuurlijk Gonnie Klein, die voor deze afgelopen avonden 
weer keurig voor ons drankje en hapje zorgde. 

Henk van Bodegom. 

Kermis. 
Schrijft u het alvast maar op in uw agenda; in het weekend van 3 tot en met 5 mei 
wordt de jaarlijkse kermis weer in ons dorp gehouden. De Dorpsraad en de voetbalclub 
hebben op maandagavond 11 maart gezamenlijk besloten om er vol voor te gaan. Het 
geweldige  succes van vorig jaar en de zeer prettige samenwerking met elkaar geeft daar 
ook alle aanleiding toe. In grote lijnen zal hetzelfde programma gehanteerd worden met 
hier en daar een kleine “fine- tuning”. Het hilarische spijker meppen op de vrijdagavond 
in de tent komt sowieso weer in  het programma voor. Maar ook het voetballen op 
zaterdag, het rad van avontuur e.d.  en de zeskamp op de zondag blijven gehandhaafd. 
Onontbeerlijk voor het comité is natuurlijk  de steun van vrijwilligers, maar gezien de 
ervaring van vorig jaar hebben we het volste vertrouwen in onze gemeenschap dat we 
daar zondermeer een  beroep op kunnen doen. Op zaterdagavond 4 mei zal er ook net 
als in het gehele land om 20.00 uur 2 minuten stilte betracht worden in verband met de 
herdenking van de gevallenen tijdens WO 2.Voor verder nieuws rondom de  kermis raden 
we u aan de komende Dorpskranten goed te volgen. 

Het kermiscomité, 
Jaring Dam, Enny van der Kruit, Lydia Bruin, Dick Keuken en Henk van Bodegom. 
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Back to the 80’s 
 

Zaterdag  9 Maart was er in de Doorbraak Back to the 80s. Het was een 
heel gezellig feest en de meeste mensen waren gekleed in de jaren 80 
style. Het feest was weer zeer geslaagd ,met een lekker druk bezette 
dansvloer. Met de kermis in aantocht was dit een mooie  opwarmer. 
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Boetes veel te hoog voor vrijwilliger.  
Zoeken naar oplossing overvolle buurtbussen. 

 
Het is in de spitstijden bijna niet meer te doen voor de vrijwillige buurtbuschauffeur. Hij 
krijgt in de spits te maken met meer dan 15 personen in de buurtbus terwijl er maximaal 
maar acht in mogen zitten. Staan is al helemaal verboden. Deze bussen zijn bedoeld voor 
het vervoeren van maximaal acht personen en daar moet de chauffeur het rijbewijs B/BE 
voor hebben. Nu doet zich in de spits het probleem voor dat er veel te veel aanbod is van 
passagiers en dat de chauffeur eigenlijk niemand wil laten staan en daarmee gaan zij 
allemaal in de fout. Sinds kort werd het secretariaat van de buurtbusvereniging op de hoogte 
gebracht van de boete die er op staat als men door de politie wordt aangehouden en er een 
bekeuring volgt. Deze boete bedraagt € 2500,00 per gebeurtenis (kijk maar op internet via 

deze link: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019348/geldigheidsdatum_10-05-2011)  en dat dient door de chauffeur 
zelf betaald te worden. In de statuten van de buurtbus staat duidelijk dat hij of zij de wet niet mag overtreden. 
Dat betekent dat de chauffeur niet harder mag rijden dan wettelijk is toegestaan en dat er niet meer dan acht 
personen mogen worden vervoerd. In de onlangs gehouden jaarvergadering van de buurtbusvereniging is 
bekend gemaakt dat het bestuur op 28 maart a.s. een gesprek heeft met Connexxion en de Provincie over 
deze materie. Het standpunt van de buurtbusvereniging is duidelijk: uitbreiding van het bussenbestand met 
twee bussen in de spits, danwel het inzetten van een grote bus van Connexxion, danwel de route van de 
buurtbus via Middenmeer laten gaan en daar de buurtbus ’legen’ op de lijn 153 die dan naar Schagen rijdt, 
danwel de lijn 153 niet vanuit Middenmeer laten vertrekken maar vanuit Kreileroord, eerst als de lijn 416 en 
vanaf Middenmeer weer als 153. Qua kosten voor de passagiers zal het volgens mij niet veel meer uitmaken 
want de buurtbusprijzen zijn, voorzover mij bekend is, ongeveer gelijk met de grote bus. Dat zijn allemaal 
zaken die in het gesprek aan de orde komen op 28 maart. Zeker is dat ná die datum gaat gelden: 8 = 8 dus 
vol is vol. Hoe zeer dit ook zal doen bij de vrijwillige chauffeurs want druist tegen hun wil in. Zij vinden het 
prettig om service te verlenen aan de inwoners van de kleine plattelandskernen maar helaas, het risico wordt 
voor die vrijwilliger veel te groot en dan heb ik het nog niet over een eventuele aanrijding met letsel, ernstig 
of niet. De verzekering weet de chauffeur dan wel te vinden hoor. Als het de vrijwillige chauffeur overkomt, 
kan hij zijn (eventuele) huis wel verkopen want je raakt aan de bedelstaf. Dit risico hebben we vanaf het 
begin (eind 2008) al gelopen en nu gaat het werkelijk te gek worden. We moeten er voor waken dat de 
buurtbus niet ten onder gaat aan het eigen succes en daarom zijn er andere maatregelen dringend nodig. 
Kreileroord heeft sinds december 2008 dagelijks en ook nog eens elk uur, aankomst en vertrek van openbaar 
vervoer en dat willen we wel zo houden. Daar wil de buurtbusvereniging zich hard voor maken. Wij hopen 
en verwachten van u dat u begrip kunt opbrengen voor de stelling van de buurtbusvereniging en de 
chauffeurs. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de eventuele wijzigingen. 
Buurtbusvereniging ’De Noordkop’ 

 
Secretariaat: 
J.C. Cardol, Foksdiep 22 
1771 HV Wieringerwerf 
Tel: 0227 – 663365 / 06 – 20900879 
jc.cardol@quicknet.nl 
 
 
 
 
 
Namens alle buurtbusverenigingen in de Kop van Noord-Holland kreeg Co 
Cardol de eerste sleutel overhandigt. De nieuwe buurtbussen die in februari 
2013 in gebruik zijn genomen bij buurtbusvereniging De Noordkop. 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 40 Nr 04 19-03-2013 

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: 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. 
 
 
   

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 23 maart  wedstrijdnr:168438 
Kreileroord E1G –HCSC E4                 Aanvang  11.00      
Scheidsrechter  Roeland Blok    Bestuursdienst  Thijs Klein  /Roeland Blok 
 

Zaterdag  6 April   wedstrijdnr:165316 
Fc den Helder E7 –Kreileroord E1G           Aanvang 9.00     Vertrek 8.00   Naar den Helder 
Zaterdag 14 april  wedstrijdnr :165318 
Hollandia T E3 –Kreileroord E1G        Aanvang  9.15     vertrek 8.15 Naar  Tuitjenhorn 
 

 
E2-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 01 
Zaterdag 23 maart  Wedstrijdnr:17172 
Kreileroord E2G-ZAP E4                       Aanvang  10.00      
Scheidsrechter  Thijs Klein 
Zaterdag  6 April  wedstrijdnr:165326 
Petten E 3- Kreileroord E2G                        Aanvang 10.00  vertrek 8.45  naar Petten 
Zaterdag 13 April Wedstrijdnr :165323 
Fc Den Helder E5-Kreileroord E2G           Aanvang 9.00 vertrek 8.00 naar den Helder 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
  
Zondag 24Maart wedstrijdnr:66042Bestuursdienst   Robert 
Kreileroord 2 – JVC 7Aanvang 12.00Aanwezig 11.00 
Scheidsrechter  :Henk van Bodegom 
Zondag  7 April  wedstrijdnr:66446 
Con Zelo 3 –Kreileroord 2Aanvang 14.00      Vertrek    12.30 uur  naar Waarland  
Zondag  14April  wedstrijdnr:67141  
Kreileroord 2–Watervogels 2   Aanvang 12.00 aanwezig 11.00  
Scheidsrechter Wilbert van de Molen         Bestuursdienst   Dick Keuken 
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Historische dag, 17 maart 2013! 
 
Het was afgelopen zondagmiddag schitterend om 
te zien! 
Doordat tegenstander VZV uit ’t Veldt al 
vroegtijdig te kennen had gegeven dat ze voor 
deze zondagmiddag geen elftal op de been 
konden brengen tegen Kreileroord 2, werd er 
besloten om een oefenwedstrijd te spelen tegen 
het toekomstige standaardteam. Dat 
standaardteam begint nu toch langzaam maar 
zeker een vastere vorm te krijgen en we gaan er 
als bestuur dan ook in het volste vertrouwen  
vanuit, dat we volgend seizoen na een periode 
van zeker 15 jaar afwezigheid weer terugkeren 
in de standaardklasse. Er was wel te zien dat de 
spelers van dat team nog flink aan elkaar 
moeten wennen en dat zag je met name in de 
eerste helft, maar onder deskundige leiding van 
toekomstig trainer Jan Wiersma, die in de rust 
wat omzettingen deed, ging het in de tweede 
helft beduidend beter lopen. Door 
omstandigheden was het team ook nog niet 
helemaal compleet en conditioneel haperde er 
hier en daar ook nog wat aan. Belangrijker dan 
dit alles was de positieve sfeer die alom 
aanwezig was. Aangezien het er naar uitziet, dat 
volgend seizoen de betere spelers van het 

tweede team zullen doorstromen naar het eerste team en er misschien 
een tekort dreigt te ontstaan voor dat 
tweede team, was er beroep gedaan op 
enkel oudgedienden en niet tevergeefs 
want alles bij alles liepen er meer dan 
dertig spelers rond op het complex. Het 
wedstrijdverloop was vrij eenvoudig. 
Nadat het tweede team met de rust met 
een 3-1 voorsprong de kleedkamer inging, 
was het na de rust snel gebeurd.  
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Het standaardteam maakte al vlot gelijk en liep daarna over het 
tweede team heen. Het werd uiteindelijk 7-3 voor de “jonkies”. Dick 
Keuken, de grote inspirator van het toekomstige standaardteam, 
moest na afloop toegeven dat ie langzamerhand wel wat snelheid 
tekort komt om de “jonkies”bij te benen, maar hij had deze ervaring 
voor geen geld willen missen! Wilbert van der Molen was ondanks het 
gegeven dat hij zaterdag en ook ’s morgens nog een wedstrijd had 
gefloten, bereid om de leiding van deze wedstrijd op zich te nemen 
en dat deed hij zeer bekwaam. Ook penningmeester Fran Schelfhout 
deed nog een duit in het zakje door alle spelers een biertje of frisje 
aan te bieden. Het was dus zondermeer een zeer geslaagde dag voor 
de club. 
 

Namens het bestuur, 
Henk van Bodegom, voorzitter 

 
 
 
Tegels. 
 
Afgelopen zaterdag 16 maart hebben Barry Bruin en Geert de Vries 
hun vrije tijd  opgeofferd voor de club door met de vrachtauto van 
Barry een partij tegels  op te halen uit het verre Bakkeveen in 
Gaasterland, Friesland. Gewapend met een goed humeur, gevulde 
portemonnee en uiteraard paspoort hebben ze de tegels diep in de 
middag keurig bij het MFC afgezet met behulp van de heftruck van 
Erik- Jan Kuipers. Het lijkt natuurlijk allemaal maar zo gewoon om je 
vrije tijd op te offeren voor een club, maar uit ervaring weten we wel 
beter. Mannen, allemaal  namens de club onze hartelijke dank! 
 

Het bestuur. 
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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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