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Wij wensen u alvast een prettige vakantie 

Jaargang  : 36 
Nummer : 07 
Datum : 14-05-2013 
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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 
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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 

Lees ook pagina 11 van dit blad voor extra info! 

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  

Jaarvergadering 
Fancy Fair  

 
Zomervakantie 

Jaarvergadering Dorpsraad Kreileroord 
“t Creilerwoud houdt een Fancy Fair 
 
“t Creilerwoud heeft vakantie voor de kinderen 

  Juni 
8 juni 10:00 uur 
 
8 juli t/m 16 augustus 

 AED herhaling cursus  5 juni ± 19.00 uur 

Oud papier 
Elke tweede maandag van de maand wordt oud papier opgehaald. 
Dan komen de vrijwilligers  het papier bij u ophalen. Wij vragen u het 
goed verpakt , op de hoek van de straat, aan de weg te zetten. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 

10 juni 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. 

11 juni 
9 juli 
6 augustus 

 
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.  

16 mei         8 augustus 
30 mei       22 augustus 
13 juni         
27 juni 
11 juli 

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.  

 

Wilt u lid worden van de Dorpsraad Kreileroord !!!!!!!!!!  
 
U kunt dat doen door 8 euro te betalen ( voor 1 jaar van 1 januari 
tot 31 december). Wilt U nog lid worden tot het einde van dit jaar 
2013  van dan mag u 4 euro overmaken. 
Na deze dorpskrant, starten wij weer na de zomerstop met de 
volgende dorpskrant. 
  
Rabobank TNV Dorpsraad Kreileroord  
3704.22.546. Onder vermelding: naam, straat en huisnummer. 
Of mag het geld in een envelop: onder vermelding: naam, straat en 
huisnummer In de brievenbus van Bollenstraat 24 worden gedaan 
bij de penningmeester. 
 
Aanmelding voor lidmaatschap van de dorpsraad 
Naam:  ……………….. 
Straat:  …………………nummer. ... 
Postcode: …..plaats ………………… 
 
Enny van der Kruit 
Penningmeester Dorpsraad Kreileroord 
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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 mei 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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Kermis 2013. 
 
Als u mij vraagt hoe de kermis is geweest van het jaar 2013, 
dan kan ik dat in één woord samenvatten; groots! 
Wij hebben  als kermiscomité, Jaring Dam, Enny van der 
Kruit, Lydia Bruin, Dick Keuken, Geert de Vries en met assis-
tentie van onze aanstormende jeugd Tim van der Vaart en 
Reinhaud Schokkenbroek genoten van de onvoorstelbare ge-
zelligheid die alle kermisbezoekers dit jaar meebrachten. Na-
tuurlijk speelde het weer ook haar rol mee, door de kermis in 
het weekend van een prachtig zonnetje te voorzien. Ideale 
omstandigheden dus ook voor de kermisexploitanten die na afloop lieten weten 
graag volgend jaar weer terug te willen komen. 
Het comité had voor de omlijsting van de kermis weer het draaiboek van vorig jaar 
afgestoft , want dat bleek goed voldaan te hebben en waarom zou je een succes-
formule  veranderen. Er werden wat kleine aanpassingen voor dit jaar gedaan, 
vooral in de zeskamp, en die pakten goed uit. 
Wat ten opzichte van vorig jaar wel wezenlijk was veranderd, na gezamenlijk over-
leg, is dat de Dorpsraad en de voetbalclub samen financieel de lasten en lusten 
gingen dragen. Dat vraagt natuurlijk een andere benadering, maar daar zijn we 
met elkaar goed uitgekomen en dat smaakt naar meer. In de vergaderingen voor-
afgaand aan de kermis zijn we met de stofkam door de begroting gelopen om te 
kijken op welke manier we de boel betaalbaar konden houden, zonder teveel ge-
weld te doen aan de opzet van de kermis. Inzet van vrijwilligers en het ter be-
schikking stellen  van de aanwezige spullen in het dorp, waren daarbij onontbeer-
lijk volgens het comité. We kunnen vaststellen dat die opzet zonder meer geslaagd 
is. We hebben op niemand, maar dan ook op werkelijk niemand een tevergeefs 
beroep gedaan. Daardoor hebben we als gemeenschap met elkaar een geweldige 
kermis kunnen vieren en kunnen we trots zijn op elkaar. 
Donderdagavond werd onder leiding van Dick en aan de hand van de foto’s van 
Enny en René de tent opgezet. Met hulp van enkele potige mannen zoals Geert de 
Vries, Barry Bruin, Raymon van Tuyl, Marco de Ridder, Rob Schokkenbroek en Ja-
ring Dam werd de tent in een paar uur opgezet en alvast gedeeltelijk ingericht. 
Vrijdagmorgen werd de tent definitief voorzien van  gezellige verlichting etc.. 
 Vrijdagmiddag was alles klaar en kon het feest beginnen. De  aftrap was zoals ge-
bruikelijk weer voor de jeugd. Enny en Louisa zorgden weer voor de muntjes voor 
de jeugd en ’s avonds werd in de tent het rad van avontuur volop gedraaid. Lydia 
Bruin en Klaziena van Tuyl hadden  de hele week de benen onder hun achterste 
gelopen om allerlei prijsjes voor zowel de tombola als het rad van avontuur bijeen 
te sprokkelen. Later op de avond was er gezellig feest in de tent voor de volwasse-
nen met zang van Reuben Morero. Het spijkermeppen werd weer een succes. 
Spontaan werd er ook voor de dames een aparte competitie opgezet. Uiteindelijk 
werd er bij de mannen in een spannende finale gewonnen door Raymon van Tuyl, 
Klaas Blauwiekel werd goede tweede en bij de dames ging Lydia Bruin vol overga-
ve met de winst strijken.  
 
Zaterdag hadden we weer het voetballen op het speelveldje. De winnaars staan 
onder  dit verslag vermeld. ’s Avonds ging na een aarzelende start en met zang 
van Adrie Hiemstra het dak volledig van de tent. De tent was nokvol en tegen mid-
dernacht werden de pannen van het MFC gedanst. Er leek geen houden aan. Ie-
dereen liep over  van een ongekende energie, spontaniteit en gezelligheid. Wij 
hebben mensen uit hun plaat zien gaan die normaliter de bescheidenheid zelve 
zijn. Een ongekende apotheose! Door een geluk bij een ongeluk, er werd een glas 
bier gemorst op het mengpaneel waardoor de muziek ging haperen, ging het dans-
festijn als de bekende nachtkaars uit zonder één wanklank. Echt, neemt u dat 
maar  van ons aan; we hadden echt niet geweten hoe we anders de bruisende 
massa tot stoppen konden brengen, want er waren mensen bij die tot wel de vol-
gende dag konden doorswingen. Gonnie en Femmie Klein achter de bar, kosteloos 
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geleverd door Geert de Vries, hadden geen moment de tijd om na te 
denken; de bierkraan stond maar op één stand. Volledig open! 
Als comité deden we natuurlijk ook bescheiden mee, maar zondagmor-
gen was iedereen al weer vroeg op appel voor het klaarzetten van de 
zeskamp. Jaring Dam was al vroeg op pad gegaan met de vrachtwagen 
van Barry Bruin op voor het tobbedansen warm water te halen uit Lut-
jewinkel bij de melkfabriek. We hadden de aanvangstijd iets verschoven 
in verband met het naderende kampioenschap van Ajax, maar om ca. 
twee uur konden we dan toch beginnen met de zeskamp. Het speelveldje 
stond vol publiek, je kon over de hoofden lopen en onder aanmoedigin-
gen van Dick en ondergetekende lieten de deelnemers zich ongedwongen 
van hun beste kant zien. Het was berengezellig en een echt feest en de 
nieuwe spelletjes, zoals water naar de zee dragen waren een succes. Uit-
eindelijk werden  bij de jeugd de Dutch Bastards winnaar en bij de vol-
wassenen de “Watjes”, een naam zegt dus niets! 
Zondagavond werd er door de “die-hards” nog even gezellig nagepraat 
en gedronken en werd het evengoed nog even laat doordat de mensen 
het weer op hun heupen kregen en weer aan het swingen waren gesla-
gen. Dick, Reinhaud en Tim zorgden voor de uitstekende muzikale omlijs-
ting van deze avond. 
Maandag; opruimen. Het kermiscomité was weer om elf uur aanwezig, 
met de nodige vrijwilligers om de tent af te breken en alles op te ruimen 
en de boel aan te vegen. Geert de Vries stond er al tegen negenen omdat 
Eric- Jan Kuipers, de man van de mengtafel, de kachel in de tent etc.. 
hem om 8.15 uur wakker had gebeld voor een spoedklus. Greta Klein had 
tegen de middag weer kadetjes laten aanrukken om de inwendige mens 
te versterken en tegen een uur of drie was de klus geklaard. 
Tot slot; met dank aan een ieder, zowel vrijwilligers, sponsoren en deel-
nemers die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen tot het slagen 
van dit kermisweekend….. diep en diep respect. 
Samenvattend: het was allemaal in één woord groots! 
Het kermiscomité. 
Uitslagen voetbal zaterdag 4-05-2013 kermis.   
 
kinderen: 
4de plaats team C : Sven, Dirk, Joran, Damien.  
3de plaats team D: Silly, Danylo, Iris, Deborah.  
2de plaats team A : Julia, Femke, Esther, Sophie. 
1e   plaats team B : Tamara. Reuben, Jason, Myrthe. 
Uitslagen voetbal zaterdag 4-05-2013 kermis  
Volwassenen: 
4de plaats team 4 : Paul, Marco, Annet, Elisa + Michiel  
3de plaats team 1: Deborah, Iris, Jesse, Kriebel.  
2de plaats team 2 : Melvin, Tim, Remco, Bart. 
1e    plaats team 3 : Gerard, Barry, Geert, Wim. 
Uitslagen zeskamp jeugd: 1. Dutch Bastards. 2. Team Blue3. Demco one 
4. Kreileroord juniors en 5. De oranje meiden. 
Uitslagen zeskamp volwassenen: 1. Het team “Watjes” 2. De Muppets. 
3.Team Fluitenkruid en  team “Weet ik niet”. 5. Team ZZ en als laatste 
eindigden geheel in lijn der verwachting het team van de dikke buiken! 
Namens het kermiscomité; 
Henk van Bodegom. 
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Deelneming. 
En dan….. ineens word je geconfronteerd met de dagelijkse realiteit van 
het leven. Stuwende kracht Lydia Bruin , die zo vol overgave alles gaf 
voor dit afgelopen weekend moest plotseling op maandag 5 mei afscheid 
nemen van haar vader, Rinse van der Draai. Ook zijn vrouw Suze, die 
zondagmiddag ook nog bij de zeskamp aanwezig was en Barry, Wim en 
Jolanda wensen we net als de rest van de familie veel sterkte in deze ko-
mende tijd. 
Het comité. 

De kermis in Kreileroord wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Loonbedrijf van Bodegom & Zn 
Boersma Drainage Bedrijf B.V. 
Bruin Bronbemaling & Verhuur 
John van Assen Sierbestrating 
De Goudvis 
Erik Kuipers 
Melvin Bakker 
Jan Wiersma Ferro-Non Rvs 
PVM Logistiek 
Sanders bouw en handelsonderneming 
Gebr. v Wanrooy 
SNK Cementvloeren 
Snackwagen Cees & Rietje 
Bouwbedrijf Voorsluijs 
J Dam Dienstverlening 
Blaauwiekel Klussenbedrijf  
Bakkerij Slijkerman 
Formido 
Xtr Ordinary Nails’s  
Loonbedrijf Hopmans 
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Terug kijken. 

Normaal gesproken heb je niet veel aan achterom kijken, maar de gebeurtenissen van de laatste tijd geven mij 
toch wel een apart gevoel. 

Ondanks de economisch mindere tijden zijn we er toch weer in geslaagd om een kermis te organiseren die 
veel stof tot napraten geeft maar dan wel in positieve zin. 

Dat deze kermis niet mogelijk is zonder onze sponsoren hoeft geen betoog, we zijn dan ook erg blij met deze 
groep ondernemers die ondanks de mindere tijden ons toch blijven steunen. 

Ook zonder vrijwilligers al dan niet in een commissie is het niet te doen om zoiets op poten te zetten, en zon-
der namen te noemen wil ik graag iedereen die wat voor bijdrage dan ook geleverd heeft van harte bedanken 
voor de enorme inzet. Ook al was het soms maar op de achtergrond, het was prachtig om met jullie te mogen 
samenwerken. Geweldig gewoon. 

Zo hebben we laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. 

En geloof me als ik zeg dat we misschien steken hebben laten vallen, en dat mag u ons best laten weten. We 
nemen dit mee als leermomenten voor een volgende kermis, want dat die er komt is voor mij wel zeker. 

 

Voorzitter dorpsraad 
Jaring Dam 
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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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Record aantal deelnemers Florisdag Medemblik 
18 e Florisdag op eerste Pinksterdag (19 Mei) 

 

 
De smederij van het Stoommachinemuseum (12) is al om tien uur open. Er kunnen 
zwaarden gemaakt worden, zodat de kinderen als ware ridders de Florisdag kunnen 
beleven. Praktisch is het dat er hier ook voldoende parkeergelegenheid dus ideaal 
voor een mooi begin van Florisdag. 
Kasteel Radboud (1) pakt groots uit met het Verbond van Christophorus: ‘live’ de 
middeleeuwen meemaken en eten, spelen, schieten en schrijven zoals in het verre 
verleden. 
Museum ‘Zo was ut’ (11) is gevestigd op de Oostersingel 46. Hier, aan de rand van 
het agrarisch achterland, komt de sfeer van de ‘bouwtjes’ van vroeger weer tot leven. 
Met de schuit, de schoffel en bollen rooien achter de Holder… Maar ook een paling 
rokerij. 
Als stad heeft Medemblik nog steeds een Waag (10). Als een van de mooiste maar 
ook interessantste gebouwen van Medemblik kunt u haar gedurende heel Florisdag 
het verhaal van haar geschiedenis horen. 
Parallel aan de Nieuwstraat ligt in de Tuinstraat de Doopsgezinde Vermaning (8) een 
beetje geheimzinnig verscholen. Dat dit geen toeval is kunt u hier binnen ontdekken, 
er gaat achter de gevel een hele verrassing schuil. 
In het Bakkerijmuseum (3) staan de transport- en bakfietsen buiten opgesteld. Bin-
nen zijn de inmiddels traditionele activiteiten zoals het koekhakken. Kinderen mogen 
zelf Floriskoeken maken.  
Op het nabijgelegen Station (2) zal het ook een grote bedrijvigheid zijn want naast de 
stoomtrams komen er ook oude bussen aan waarmee u zich kan laten vervoeren. Met 
de Florisdag strippenkaart  kunt u ook opstappen in de paardentram en de elektrische 
bus die vanaf het naastgelegen Stadhuis vertrekken en onder andere naar het kasteel, 
het stoommachinemuseum en de bijenstal rijden. 
Er zijn twee nieuwe deelnemers aan Florisdag en de eerste is het Stadhuis (13). Daar 
heeft de werkgroep ´Huis van de Stad´ de gelijknamige tentoonstelling geopend. De 
tentoonstelling gaat over de geschiedenis en toekomst van het gebouw.  
Ook de deelname van de Bijenstal in Opperdoes (14) is nieuw. Vanuit het thema de 
middeleeuwen is daar echte ‘Mede’ te proeven, niet zozeer een Opperdoezer verwij-
zing naar Medemblik maar lekker honingdrank… 
Het oudste monument, de Bonifaciuskerk (4) stelt het prachtige interieur, met onder 
ander het beroemde Pieter Backer Orgel, graag open. 
Aan de voet van de Bonifaciuskerk (5) ligt het voormalig Weeshuis met in het Poort-
gebouw de Oudheidkundige vereniging Medenblick. Zij exposeren schatten uit het 
verleden en zoals duidelijk mag zijn Medemblik heeft veel verleden.  
In de Martinuskerk (7), zijn de activiteiten samen te vatten met ‘devotie’. Er is een 
schat aan oude devotieprentjes te bewonderen, maar er is veel schoolser ook een 

 
Hoewel Medemblik de kleinste stad in Westfriesland is, is het ook de oudste en ligt het vol met Cultuur historische pareltjes. De Florisdag bewijst 
dat al 17 jaar. En dit jaar wordt het op eerste Pinksterdag, 19 Mei, gevierd met nieuwe deelnemers en extra activiteiten. Het samenwerkingsproject 
van de Medemblikker cultuur historische instellingen groeit enthousiast door, met op elk van de deelnemende locaties een soms 
zelfs uitdagend maar in elk geval een interessant programma. Sommige deelnemers zijn vrijwel dagelijks open maar bieden een bijz
ma, andere deelnemers zijn alleen op Florisdag open en zijn al een attractie op zich. Vele deelnemers zijn in historische kledij gestoken. Nieuw zijn 
dit jaar het Stadhuis en de Bijenstal in Opperdoes. Hernieuwd zijn het Stoommachinemuseum en de Waag. En ook over het vervoer
ties hoeft u zich geen zorgen te maken, er rijdt een paardentram, een historische en een elektrische bus! Een overzicht, waarbij opgemerkt de num-
mers verwijzen naar de plattegrond: 
 



 

Pagina 12  

overzicht aan oude schoolprenten waarin Bijbelverhalen verbeeld zijn. 
Molen de Herder (6) staat boven op de dijk. Uiteraard kunt u hier de werking 
van de molen en het maalproces bekijken, maar er is ook een opstelling met 
verschillende types molen op schaal. En als u dan de molen uitloopt merkt u ; 
het is heerlijk cultureel uitwaaien op de Florisdag in Medemblik! 
 
Het Stoommachinemuseum is al eerste al om 10 uur open. Het Kasteel, het 
Bakkerijmuseum en museum ‘Zo was ut’ zijn vanaf 11 uur open. De overige 
deelnemers zijn vanaf 12 uur open. Verdere info bij de VVV Medemblik (0227-
547997) of het Bakkerijmuseum (0227-545014). Bij het Bakkerijmuseum, het 
Kasteel, de Bijenstal en het Stoommachinemuseum zijn ook de museumkor-
tingskaarten verkrijgbaar, waarmee u met korting deze instellingen kunt bezoe-
ken. De instellingen 5 en 6 vragen een bescheiden vergoeding. Alle overige in-
stellingen zijn gratis te bezoeken. 
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Koninginnedag 2013 
 
Dit jaar vierden we voor het laatst onze Koninginnedag. 
We begonnen de ochtend met een optocht door het dorp 
met versierde fietsen. 
Er waren een hoop mooie versierde fietsen. De jury liep 
mee om de versierde fietsen en verkleedde kinderen te 
beoordelen. 
Bij aankomst bij de doorbraak kregen alle kinderen een spelletjeskaart 
en ging de jury samen in overleg. 
De kinderen konden beginnen met de spelletjes, ons thema was dit 
jaar Idolen dus hadden we daar een aantal spelletjes op bedacht. 
We deden spelletjes zoals, Raad de artiest en artiestenmemory, 
maar ook hadden we een centrifuge om een verftekening te maken, 
een waterracespel, reuzenbal-voetbal, en duo skippybal 
Ook kregen de kinderen popcorn met drinken en konden ze natuur-
lijk grabbelen! De kinderen waren allemaal even enthousiast. 
Na de spelletjes was het tijd voor de prijsuitreiking: 
 
0 - 3 jaar Quinten 
4 – 6 jaar Senna 
7 –9 jaar Luna 
10+  Myrthe 
 
Na de prijsuitreiking was er voor iedereen een broodje knakworst en 
wat drinken. 
Voor degene die wilde was er na het eten nog de mogelijkheid om hun 
favoriete artiest na te doen en natuurlijk werd er ook gedanst op het 
liedje van de koningsspelen ( bewegen is gezond ) wat de kinderen 
ook allemaal op school hadden geleerd! 
 
 
En als afsluiter van de ochtend heeft de 
wethouder Jan Steven van Dijk de 1e offi-
ciële koningsvlag van de gemeente Noord 
Hollands Kroon bij ons mogen onthul-
len!!! 
 
Jolanda, Linda, Stephanie, Enny en Anita 
 
Wij willen nogmaals de vrijwilligers 
en alle kinderen en ouders bedanken 
voor deze leuke en gezellige ochtend! 
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Piratenavond  in de Doorbraak 
Met Radio BlackCity en de Kleine Man 

Vrijdag 21 Juni  -  aanvang 20:30 uur 
Dit alles vanaf vinyl. 

Met de oprichter van radio BLACKCITY 

   Klaas Blaauwiekel (sen)        
en 

Vinylverzamelaar  Dirk de Kleine Man 
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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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Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer en de Dorpsraad 
Kreileroord hadden de handen ineen geslagen voor een themamiddag: 
“De Geschiedenis van Kreileroord” 
 

De Voorzitter van het Genootschap, dhr M.J. Koolen heette een ieder 
welkom. We mochten ± 40 personen ontvangen die geïnteresseerd 
waren in de geschiedenis van Kreileroord. 
Hierna gaf hij een korte opsomming van de geschiedenis van Kreileroord 
en introduceerde hij Mevr. I. Kootstra, Dhr. H van Bodegom en Dhr. P. 
Bos. Allemaal bewoners, of oud bewoners, van Kreileroord die (bijna) 
vanaf het begin in Kreileroord zijn komen wonen. Deze sprekers vertelen 
vanuit hun eigen belevenis over de begin jaren van Kreileroord en 
daarna. 
 

Het 4de Dorp. 
 
Het jongste dorp in de wieringermeer heeft 30 jaar het 4de Dorp geheten. Ook de 
plaats waar dit dorp zou komen,wisselde nog eens van locatie. Maar 30 jaar 
plannen en opnieuw plannen gaf als resultaat,  
dat het 4de Dorp gebouwd werd.  
In de wieringermeer waren nog niet veel dorpen en een paar “kampjes”. Bij de 
“Oude Zeug” was een KNIL kampje (Foto 1). En er was een kamp voor de 
arbeiders die mee geholpen hadden aan de drooglegging van de Wieringermeer.  
Het was een ambitieus plan van meer als 1000 woningen, 3 kerken en o.a. 20 
winkels. De tijd zou leren dat dit plan te ambitieus was. Nu moest er nog een 
naam voor het dorp komen. Op de oproep een naam te verzinnen voor dorp IV (of 
dorp A) kwamen begin jaren vijftig 125 suggesties binnen. Het had Veni Vidi Vici, 
Kwelhuis, Biggendorp of Kenau kunnen zijn. Het had allemaal nog een stuk 
triester kunnen worden wanneer Kreileroord niet naar het verdwenen oerbos De 
Kreil was vernoemd.  
Men begon met 3 straten, Bollenstraat/Vlasstraat/Korenstraat, 4 winkels en 2 
scholen.  
Hierna begon men met het selecteren van de winkeliers en bewoners. Er werd 
streng geselecteerd op criteria’s als, geen strafblad en o.a. men mocht niet 
drinken. Ook werd er een selectie gemaakt op geloof. Alle gezindten moesten in 
het dorp evenredig vertegenwoordigd zijn en uit alle provincies uit het land 
komen.  
Door de voortschrijdende mechanisatie van de landbouw, waren er minder 
landarbeiders nodig en kwam er niks van de uitbreidingsplannen van het dorp. 
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Hierna Kreeg Mevr. I. Kootstra het woord. Zij begon 
te vertellen over haar herinneringen en zij gebruikte 
hiervoor het boek 25 jaar Kreileroord als leidraad. 
Ook vertelde zij over de vele verenigingen die dit 
kleine dorp, met toen ongeveer 800 inwoners (het 
zijn er nooit meer geworden. Het aantal blijft nu 
ongeveer op 600 steken: redactie). Er was o.a. een 
toneelvereniging (Stella) waar zij vele jaren in 
diverse functies bij gezeten had. Een schaak 
vereniging, een kaart vereniging, een 
Floraliaverening,een schietvereniging,Oranjevereniging, een 
voetbalvereniging, een Kaatsclub en Kreileroord stond bekend om zijn 
Tuinbouwvereninging waar bijna het gehele dorp lid van was. Deze 
Tuinbouwvereninging zorgde er wel voor de  groenteboer als eerste 
winkel stopte omdat iedereen zijn groente uit eigen tuin haalde. Ze 
vertelde dat deze verenigingen alleen mogelijk was door de vele 
vrijwilligers (waaronder de bestuursleden). En dat door de loop van de 
jaren het aantal vrijwilligers drastisch was gedaald en de weinige 
verenigingen die nog over zijn draaien op de tomeloze inzet van de 
enkele vrijwillige (bestuurs)leden. 
 
Dhr. H. van Bodegom naam het stokje over en begon te vertellen over 
zijn jeugd met zijn 2 broers en zus. Alle kattenkwaad die ze uithaalden, 
waaronder het plukken van fruit. Als de boer dan 
vroeg of Henk hiervan af wist dan antwoorden hij 
steevast natuurlijk niet meneer. Men sprak nog met 
2 woorden naar ouderen. Hij vertelde dat zijn vader 
het goede voorbeeld voor hem geweest is. Anderen 
helpen waar dit mogelijk was. De liefde voor de 
voetbal vereniging Kreileroord begon daar. Hij 
vertelde dat zijn vader vele jaren in het bestuur zat 
en voorzitter is geweest. (Henk is nu ook al weer 25 
jaar voorzitter van de voetbal: redactie) 
Toen was het even tijd voor een pauze met een 
kopje koffie of thee of  frisdrank aangeboden door 
het Genootschap. 
Ook werden de uitgestalde foto’s en 
albums,krantenknipsels en collages door de bezoekers deskundig 
bestuderend vaak met een verhaal erbij een mooie herinnering hoe het 
was in die tijd.  
  
Na de pauze nam de Dhr. P. Bos het woord.  
Een leuke anekdote vertelde hij over hoe dun de muren waren en als de 
buurman, naar boven ging was dit bij zijn buren nog hoorbaar. Je hoorde 
goed wie er naar boven liep, daar de buurman op 
klompen liep. Ook was de vliering niet geheel 
betimmerd en halverwege was een muurtje met 
een klein gat erin en toen hij hierdoor klom merkte 
hij gelijk dat daar niet betimmerd was en lag hij 
een verdieping lager. Zelfs nu hij verhuisd is uit 
Kreileroord heeft hij nog een aandenken aan 
Kreileroord. Iedereen had de schuifdeuren, in die 
tijd tussen de voor en achterkamer, al weggehaald 
om een grotere kamer te krijgen. Maar hij wist dat een van de buren 
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deze nog op zolder had liggen. Deze heeft hij gekocht en in zijn nieuwe 
woning ingebouwd. Uit Kreileroord maar toch altijd een stukje Kreileroord 
bij je. Ook vertelde hij over zijn vader die een van de eerste 
bollenbedrijven willen beginnen in Kreileroord. Hiervoor wilde hij een 
schuur bouwen. Maar omdat men toen nog rekening hield met uitbreiding 
van Kreileroord kreeg hij na lang onderhandelen dat de Schuur er mocht 
komen maar als de op die plaats geplande kerk gebouwd mocht worden 
dan moest de schuur direct weg. De Kerk is zoals men weet nooit 
gebouwd. De scholen in Kreileroord (ook die bij Gijs van Gaalen) waren 
niet katholiek. Daarom moesten de katholieke jongeren op de fiets naar 
Wieringerwerf. Als men opperde om deze jongeren ook naar de scholen 
in Kreileroord te laten gaan dan kwam de pastoor op bezoek en was dit 
idee al snel verdwenen. Vele jaren later mocht dit wel. 
Hierna werd er een film gestart en werden oude herinneringen door de 
aanwezigen opgehaald. Met als hoogtepunt 25 jaar Kreileroord en het 
bezoek van Koningin Beatrix aan het dorp. 
Al met al een leuke informatie middag die een andere kant van 
Kreileroord liet zien. 
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Even terug in de tijd 

 

Afgelopen zaterdag hebben we bezoek gehad van het historisch genootschap Wieringermeer. 

Onder voorzitterschap van dhr. R Koolen hebben we genoten van een leuke middag. 

Door een drietal sprekers werden we meegenomen van de beginfase van ons dorp tot heden. 

De uitgenodigde sprekers wisten ieder op eigen manier een beeld te schetsen van de vaak moeilijke omstan-
digheden in het begin waarin men echt op elkaar aangewezen was. 

Ook de vertoning van filmbeelden bracht een stroom van reactie en vooral herkenning te weeg. Dat er op 
een gegeven moment een soort van reünie ontstond gaf goed weer wat de sprekers teweeg hadden gebracht 
met hun mooie verhalen. 

Voor diegene die deze middag gemist hebben komt er zeker een herkansing,in het najaar of winter komt er 
waarschijnlijk een nieuwe kans 

 

Voorzitter dorpsraad 
Jaring Dam 

De Dorpskrant gaat met vakan e de eerstvolgende krant komt 
na de zomervakan e. De Dorpsraad Kreileroord en de redac e 

wenst iedereen alvast een heel pre ge en zonnige vakan e 
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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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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 
heeft bekeken hij niet meer precies weet hoe één en ander in elkaar zat. 

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 40 Nr 07 14-05-2013 

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 ! 
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Op zondag 14 april waren Gyan en Collin Heeringa de pupillen van de week. 
Gyan is de keeper van E1 en Collin stond zijn mannetje bij de E2. 

 

Op zondag 12 mei waren Elisa van der Meer en Lyanne Sanders pupillen van de week. 
Elisa staat laatste man(vrouw) bij de E1 en Lyanne balt lekker mee met de E2. 
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Klaverjassen. 
Komende zaterdag op 18 mei spelen we onze laatste drive van dit sei-
zoen. De aanvang is om 20.00 uur en de inleg is € 3.50 p.p. Tevens wordt 
er dan bekend gemaakt welk koppel dit  seizoen het sterkst heeft ge-
speeld. 
Henk van Bodegom. 
 

Het 55-jarig jubileum. 
Vergeet u het niet! Op zaterdag 25 mei viert de club haar 55- jarig 
bestaan. 
Op dinsdagavond 14 mei zullen in een vergadering door de club de laat-
ste puntjes op de i gezet worden, maar het beloofd net als de kermis een 
onvergetelijke evenement te worden, dat u eigenlijk niet kan missen. Ook 
dan zal er in de tent, maar nu naast het MFC  ’s avonds weer een groots 
feest gehouden worden. Overdag wordt er ‘s morgens een toernooi ge-
houden voor de jeugd en ’s middags voor de senioren. Wij hopen u graag 
onder het genot van een hapje en een drankje in de tent te ontmoeten, 
want de tent is de gehele dag geopend. 
Het bestuur. 
 
 
 
Kreileroord 2- VZV 4.  1-1. 
Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen 2012- 2013, waarin het team 
met wisselend resultaat in de reserveafdeling heeft meegedraaid. De 
wedstrijd had afgelopen zondagmiddag dus niet veel meer om het lijf, 
aangezien beide teams nergens meer aanspraak op konden maken. Een 
terechte 1-1 uitslag met de vermelding dat Patrick Sleen met een schitte-
rende dribbel het doelpunt voor de club scoorde in het begin van de eer-
ste helft is het enige wat rest. 
Inmiddels is de club druk doende om de overschrijvingen van het toe-
komstige standaardteam rond te krijgen. Dat valt soms in sommige ge-
vallen niet mee, maar als bestuur houden we het gas erop om er voor te 
zorgen dat we komend seizoen met dat standaardteam kunnen starten. 
We zullen u als bestuur van de ontwikkelingen op de hoogte houden . 
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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