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

.  
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Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.  
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.  

(Nelson Mandela)  
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

Loes en Herman Blokdijk, Vlasstraat 29. 
 Op dit adres is een defibrillator en de gebruikskennis aanwezig!! 
Ook in De Doorbraak is een defibrillator aanwezig. 

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

Centrale Huisartsen Post 
Geopend: maandagavond en nacht- t/m vrijdagavond en nacht: 
Zaterdag en zondag: 

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
April wordt de opfris/bijscholing cursus weer gegeven meer info in de 
volgende Dorpskrant 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-25093845 

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

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve  
zon- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 19.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 19.41 u 

CONNEXXION  
lijn 253 

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

Van maandag tot en met vrijdag. Niet  op feestdagen 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

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

 Maandag, 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. 

  
0227-663365 

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  

Koningsdag 
Kermis 2014 

 

Oranjevereniging Kreileroord Oranjebal kids 
De Kermis voor Kreileroord staat weer in de 
agenda. (onder voorbehoud) 

26 april 2014 
16 mei (vrijdag) 
17 mei (zaterdag) 
18 mei (zondag) 

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

 
2de maandag van de 
maand. Vanaf 18.45 uur 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

18 maart 2014 
15 april 2014 
13 mei 2014 
10 juni 2014 
8 juli 2014 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

Restafval/huisvuil kunt u verpakt in plastic (vuilnis)zakken aanbieden 
in de grijze minicontainer.  U kunt het gft-afval kwijt in de groene 
minicontainer.  Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de 
(mini)container. Is dit niet mogelijk, gooi het dan verpakt bij het 
restafval. U voorkomt hiermee stankoverlast en overlast van maden.  

6 maart 2014 
20 maart 2014 
3 april 2014 
17 april 2014 

Algemene informatie 2014  

Update: 24-02-2014 
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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 3 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,  

Wij mogen een nieuw (tijdelijk) bestuurslid welkom heten, 

Hartelijk welkom Carin Klercq Visser als (tijdelijk) bestuurslid van 
onze Dorpsraad Kreileroord tot de volgende ledenvergadering waarin 
zij zich beschikbaar steld als permanent bestuurslid. 

Door middel van deze aankondiging willen we je tevens graag 
voorstellen aan onze leden van de Dorpsraad Kreileroord. 
In de volgende Dorpskrant mag Carin zich voorstellen aan de leden. 
Carin Klercq zal als algemeen (tijdelijk) bestuur aantreden tot de 
eerst komende jaarvergadering. 

Hierbij willen Louisa Prevo en Raymond Sanders bedanken voor de 
jaren die zij, als bestuursleden, ons hebben bij gestaan. 
Door de drukke werkzaamheden heeft Raymond geen tijd meer voor 
het bestuur. En door de gezinsuitbreiding van Louisa heeft ook zij 
geen tijd meer om het bestuur te ondersteunen. 

Er zijn nu 2 leden van het Dagelijks Bestuur (voorzitter, 
penningmeester en secretaresse) en 1 algemeen bestuurslid 

Secretaris/penningmeester 
Enny van der Kruit 
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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 
algmeen lid: Mevr. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
Lid : vacant 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

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

Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor 17 maart 2014/13.00 uur 
(hardcopy zondag 16 maart voor 16.00 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. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 820022 
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   

Communicare necesse est  
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Beste dorpsgenoten, 
  
Na bijna 30 jaar in 
Kreileroord te hebben 
gewoont, gaan wij aan 
een nieuwe start 
beginnen. 
We gaan verhuizen  
naar Drenthe. 
Onze grote droom was 
altijd al, om de paarden 
bij huis te hebben en dat 
gaat nu voor ons 
uitkomen. 
Het zal wel heel vreemd 
wezen, al het vertrouwde achterlaten en helemaal opnieuw beginnen. 
Maar deze stap, willen wij, als gezin nog een keer ondernemen. Wij, 
willen alle bewoners, die ons op wat voor manier dan ook, ons hebben 
geholpen, gesteund, een hart onder de riem gestoken, dan ook heel 
hartelijk bedanken. Het gaat jullie allen goed. Laat Kreileroord maar 
heerlijk uniek blijven. 

 
 

Heel veel lieve groetjes van ons. 
Piet en Grietje Keesman 

Chantal, Royke en Roxanna 
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De winter heeft het dit jaar af laten weten. Jammer, want dit had 
een positieve invloed kunnen hebben op de structuur van de grond. 
Als de grond goed door gevroren is, net als in 2012-2013 valt de 
grond bij het ploegen in het voorjaar mooi uit elkaar en is de 
bewerking stukken makkelijker. Helaas hebben we nu alleen maar 
heel veel water gehad. Hopelijkzijn de verschillende tuinders naar de 
info-avond van de Agrotheek Wieringermeer op 19 februari geweest. 
Ik heb al contact gehad met Jan Bron uit W’Werf, die de meeste 
tuinen ploegt voor onze vereniging. Als het weer het toelaat komt hij 
ploegen in de week van 10 maart—15 maart. Dus, degene die wil 
ploegen, kan alvast z’n tuin geginnen op te ruimen. Palen weg, gaas 
weg, stronken in de groenbak, andere gewassen stuk steken en 
graspollen los steken en omdraaien. Het ligt in de verwachting om 
op maandag 10 maart de jaarvergadering te houden. Dan kunt u 
zich weer opgeven voor het ploegen en/of fraisen en dan kunt u ook 
alvast de huur en contributie betalen voor het jaar 2014. De 
Tuinbouwvereniging heeft nog 3 are grond in de aanbieding. 
Gegadigden kunnen zich aanmelden bij G. v.d. Velde, Korenstraaat 
11 te Kreileroord. Tel. 0227-663485. 
 

G. v.d. Velde 
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horizontaal 
 1  Onmenselijke handeling 
 
 7  Godsdienst 
 
11 Roofdiertje 
 
16 Aangeslibd land 
 
19 Tam te maken 
 
20 Woonlaag 
 
21 Magische handelingen verrichten 
 
22 Vogel 
 
24 Europees gebergte 
 
26 Lucht inzuigen en weer uitblazen 
 
28 Insect 
 
30 Basso continuo 
 
31 Bouwland 
 
33 Deel van voormalig JoegoslaviÃ« 
 
35 Uitroep van berusting 
 
37 Niemand uitgezonderd 
 
40 Onderuithalen 

 
42 Meisjesnaam 
 
44 Rookgerei 
 
47 Karakter 
 
48 Muzikaal drama 
 
51 Aangename geur 
 
53 Snoepgoed 
 
55 Rivier in Spanje 
 
56 Eenkleurig 
 
57 Schroeien 
 
59 Bejaarde 
 
61 Tuingereedschap 
 
63 Dorsvloer 
 
64 Jongensnaam 
 
65 Strafwerktuig 
 
67 Zogenaamd 
 
69 Niet ver onder de oppervlakte 
 
71 Boogvormig been 
 
72 Land in AziÃ« 

 
74 Kracht, moed geven 
 
76 Dorp op Ameland 
 
77 Aantekenboek 
 
79 Kunstmatige inseminatie 
 
80 Deel van een jaloezie 
 
83 Apensoort 
 
84 Enthousiasme 
 
85 Maaltijd 
 
87 Profeet 
 
89 Bezitter 
 
92 Uitroep 
 
94 Vrouwelijk dier 
 
96 Tijdseenheid 
 
98 Gevat 
 
100 Sommige 
 
101 Dof geluid 
 
102 Bewoner van Afrika 
 
104 Bier 
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106 Gistmiddel 
 
108 Bekaf 
 
110 Bioafval 
 
112 Opgooien 
 
114 Geen enkel ding 
 
117 Rivier in ItaliÃ« 
 
118 Deel van een kachel 
 
120 Circulatie 
 
122 Vroegere justitieambtenaar 
 
124 Zieke 
 
128 Afname 
 
129 Schande 
 
130 Binnensmonds zingen 
 
131 Breedbandverbinding 
 
132 Druktechniek 
 
133 Zuid-Amerikaanse dans 
 
134 Plaats in Zuid-Holland 
 

Verticaal: 
 
 1  Speeltuig 
 
 2  Omroep 
 
 3  Doorgestikte deken 
 
 4  Vriend 
 
 5  Friese jongensnaam 
 
 6  Gegevens 
 
 7  Land in AziÃ« 
 
 8  Melaatsheid 
 
 9  Onheilsgodin 
 
10 Wijze van doen 
 
11 Maatslag 
 
12 Plaats in Limburg 
 
13 Aanstaand 
 
14 Gegroet (Latijn) 

 
15 Luchtig verblijf 
 
16 Aanplant 
 
17 Engels telwoord 
 
18 Politieke partij 
 
23 Zeewaarts 
 
25 Hongaars componist 
 
27 Koord 
 
29 Langdradig 
 
32 Vogel 
 
34 Doortrapt 
 
36 Aziaat 
 
37 Water (Fr.) 
 
38 GeÃ¯rriteerd 
 
39 Zandheuvel 
 
41 Vaartuig 
 
43 Kunst (Lat.) 
 
45 Handwerkgereedschap 
 
46 Lergerafdeling 
 
49 Boom 
 
50 Hereniging 
 
52 Rauwkostgerecht van granen 
 
54 Grootouder 
 
57 Deel van blad 
 
58 Onderscheiden persoon 
 
60 ploeteren 
 
62 Gedateerd 
 
66 Rivier in Utrecht 
 
68 Hard gesteente 
 
70 Fabeldier 
 
71 District 
 
73 Wedloop 
 
75 Drijvend eilandje 
 
78 Thans 

 
81 Grond 
 
82 Rivier in Duitsland 
 
86 Aansporing 
 
88 Werpstrik 
 
90 Tekort 
 
91 Defibrillator 
 
93 Frans persbureau 
 
95 Uitroeping van verbazing 
 
97 Groente 
 
99 Hetzelfde 
 
101 Souteneur 
 
103 Gelijkmatig 
 
105 Bronstig 
 
107 Geweldig 
 
109 Recht van voorkeur 
 
111 Winkel 
 
113 Reclameboodschap 
 
115 Vulkaan 
 
116 Goedje 
 
118 Jonge asielzoeker 
 
119 Verbinding 
 
121 Pijpverbinding 
 
123 Mannetjesdier 
 
125 Oppervlaktemaat 
 
126 Slot 
 
127 Getemd 



 

Pagina 9  

  

 

Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.36 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.36 u  laatste rit:  19.36 u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.41 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.41 u  laatste rit:  19.41u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Van maandag tot en met zaterdag 
Kijk op internet voor meer informatie 

 
CONNEXXION VAN KREILEROORD via Middenmeer,  eerste  rit:  07.14 u 
LIJN 253  Kolhorn e.v. naar SCHAGEN    tweede rit: 08.14 u 
  Van maandag tot en met vrijdag. Niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen 
 

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

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

Lijn 253 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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Nieuws van het biljartfront. 
Tot grote hilariteit van de stamtafel nam Bert 
Hanff alweer enkele weken geleden 
inderdaad witte handschoentjes en een 
borsteltje mee om het laken optimaal te 
preparen. Mocht u de illusie hebben dat het 
nivo van de biljarters terstond omhoog ging, 
dan kan ik u uit de droom helpen; er werd 
niet beter gepresteerd dan op welke andere 
avond! Maar leuk was het wel om te zien hoe Bert gewapend met geleende witte 
handschoentjes van Jannie op geheel eigen wijze de ballen optimaal schoon poetste. Bert 
blijft het trouwens de laatste tijd goed doen in de competitie. Hij kende de afgelopen 
periode slechts één slechte partij en dat was tegen de junior van de club Pascal Edens, die 
in de laatste drie weken geen partij verloor en dus langzaam in beeld komt voor de ultieme 
hoofdprijs; namelijk de leverworst! Michel Hanff en Jaap Plagmeier wonnen de laatste 
drie weken ieder drie partijen, maar verloren er ook ieder drie. Tegen Henk van Bodegom 
wist Michel in vijftien beurten zijn 74 caramboles bij elkaar te spelen, maar dat was ook 
zijn enige opmerkelijkste wapenfeit de laatste tijd. Jaap wisselt sterke partijen af met flut 
partijen en is iets van zijn onverslaanbare glans verloren, maar het blijft een bijtertje en hij 
komt dus wel weer terug. Martin Rebel ( Kriebel voor de stamtafel en verdere ingewijden) 
heeft moeite om zijn hogere ingeschaalde moyenne waar te maken. Na de winterstop ging 
hij namelijk  van 20 naar 23. Hij verloor 4 partijen redelijk kansloos en afgelopen 
vrijdagavond  was hij in geen velden of wegen te bekennen. Tegen Fran Schelfhout en 
Henk van Bodegom, beiden bewegen zich in  de kelder van de club, ging hij flagrant de 
mist in. Henk ( moyenne 14 ) had Kriebel in 17 beurten plat en Fran deed het nog weer 
beter door in 12 beurten 
Kriebel met de staart tussen 
de benen naar de stamtafel te 
verwijzen. De opgaande lijn 
die bij PSV, Kriebel is daar 
een ongelooflijke fan van,  is te 
bespeuren zou hem goed 
moeten doen, maar het 
kwartje is zeker bij hem nog 
niet gevallen! In alle tumult 
timmert Gerrie Edens stilletjes 
door. Met 4 gewonnen 
partijen volgt hij zoonlief op de 
voet. Je zou zowaar 
kunnen denken dat de “Edentjes” op weg zijn een coupe te plegen op de eindoverwinning, 
maar zeker op de “Hanffen” .  Wie bijna wordt vergeten is onze wedstrijdsecretaris en de 
man van de “basisstootjes” Ruud van Eeken. Ruud werkt in ploegendienst op de 
luchthaven van Schiphol en bevoorraad vliegtuigen van proviand. Grote kans dus als je 
naar de Canarische eilanden vliegt een maaltijd krijgt voorgeschoteld die Ruud aan boord 
heeft gebracht. En aangezien een deel van de biljartclub zeker jaarlijks de reis maakt, blijft 
hij op de achtergrond toch aanwezig ondanks zijn sporadisch optreden aan de tafel in de 
Doorbraak. Hij speelde slechts twee partijen waarvan hij er één won tegen Bert en tegen 
Pascal kansloos de boot inging. Fran Schelfhout heeft een opwaartse lijn te pakken. Michel 
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en Kriebel waren slachtoffer van zijn dadendrang en vooral de partij tegen laatst 
genoemde was van verbluffende eenvoud. Henk smaakte eindelijk weer eens het 
genoegen om een partij te winnen. Hij won afgelopen vrijdagavond overtuigend van 
Kriebel. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, want in de partij tegen Gerrie op 
deze avond was het in zeven beurten met hem gedaan en blijft hij dus stijf onderaan 
staan. Dat hij toch iets  aan de beterende hand is bleek in het slotspelletje. Samen met 
maat Bert won hij net zoals verleden week van het duo Kriebel en Gerrie. Zijn rol in dit 
spel is net zoals die van Kriebel. Beiden geven hun maat  Bert en Ger  de nodige 
mentale  ondersteuning, want van de spaarzame caramboles die Henk en Kriebel maken  
moeten Bert en Ger het niet hebben. Maar het helpt natuurlijk wel iets. Afgelopen 
vrijdagavond stonden beide partijen na twee spelsoorten, net zoals verleden week 
precies gelijk. Het kwam dus weer op het moeilijke driebanden aan. Daar moeten er 
door iedere partij drie van worden gemaakt. Kriebel kan met deze spelsoort gewoonlijk 
goed uit de voeten, maar deze avond zat hem niet mee. Hij trof het slecht doordat hij 
zijn beurten na Henk had. En Henk gaf niet thuis door de meest onmogelijke te maken 
ballen weg te leggen voor de steeds wanhopiger wordende Kriebel. Nadat Bert twee 
mooie driebanders  achter elkaar maakte was het Gerrie die voor de aansluiting zorgde. 
En geloof het of anders  niet, maar met een berekende zuivere “geluksbal” maakte Henk 
de winnende carambole. Kriebel kon zijn ogen niet geloven en kwam aan de stamtafel 
verhaal halen bij Henk. Omstandig legde Henk aan een ieder die het wilde horen uit, dat 
er twee opties waren om tot de winnende carambole te geraken. Kriebel kon ook zijn 

oren niet geloven en bleef met een  katerig gevoel 
zitten. Na het drankje van het verliezende  duo bood 
daarom het winnende koppel Bert en Henk de verliezers 
spontaan een pilsje aan. Sportverbroedering boven alles 
dus!  
 
 
Zoals het er naar uitziet wordt op vrijdag 21 maart tegen 
de ANBO gespeeld. Er worden voor zover nu bekend 
door de biljarters van de Doorbraak geen extra 
trainingen ingepland. De smadelijke nederlaag van de 
laatste keer geleden door de ANBO heeft naar onze 
informatie er wel toe geleid dat er stiekem op elke 
donderdagmiddag druk wordt geoefend om de 
Doorbraak waardig partij te kunnen geven. 
 

 

 

Henk van Bodegom. 
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ANBO nieuws. 
Regiokoersbal  
Slootdorp – Kreileroord. 
 
Op vrijdag 21 februari j.l. ging een 
delegatie van zes koersballers uit 
Kreileroord naar Slootdorp voor de 
op één na laatste wedstrijd voor de 
regio van het seizoen 2013/2014. 
Na een hartelijke ontvangst met 
een kopje koffie begon de wedstrijd om 14.00 uur.  
De Kreileroorders hadden al wat geoefend op de mat, want nu 
kregen wij te maken met een ondergrond van vloerbedekking. Dit 
zijn wij niet gewend en er moet wat harder gegooid worden dan in 
De Doorbraak.  
Slootdorp begon goed aan de wedstrijd, maar zakte al snel in. Er 
werd door ons goed gescoord en de topscore was deze middag voor 
Lenie Cardol.  
Na de pauze gingen wij er weer flink tegenaan en dat resulteerde in 
een einduitslag van 21 punten voor Slootdorp en 55 punten voor 
Kreileroord. 
Het was weer een gezellige en sportieve middag en wij gingen 
natuurlijk met een heerlijk gevoel huiswaarts.  

        Een deelnemer 
 

Woonzorggroep Samen aanwezig op Lentetuin in Breezand. 
 

Van 27 februari tot en met 3 maart staat Woonzorggroep Samen op de Lentetuin 
in Breezand.  Bezoekers van deentetuin kunnen bij Samen terecht met al hun 
vragen over wonen, welzijn, behandeling en zorg. 
 
 Het huishouden doen wordt steeds zwaarder, hoe kunnen jullie mij daarin helpen? Ik 
moet binnenkort een operatie ondergaan en kan daarna tijdelijk niet terug naar huis, 
waar kan ik terecht? Mijn partner heeft lichte dementie, waar kan hij naartoe als hij 
niet langer thuis kan blijven wonen? Hoe kan ik zo veilig mogelijk over straat met 
mijn scootmobiel? Op al deze en nog veel meer vragen geeft Woonzorggroep Samen 
een antwoord tijdens de Lentetuin. Woonzorggroep Samen is te vinden op de Expo 
beurs.  De Lentetuin in Breezand is van 27 februari tot en met 3 maart. De Expo beurs 
is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur en op maandag van 10.00 uur tot 
18.00 uur. Kijk voor meer informatie over de Lentetuin op www.lentetuin.nl. 
 

Over Woonzorggroep Samen  
De zorg is en blijft mensenwerk waarbij warmte en persoonlijke aandacht centraal 
moet staan. De cliënten van Woonzorggroep Samen gaan voor die persoonlijke 
aanpak. Overigens is Woonzorggroep Samen er niet alleen voor ouderen. Met 
professionele behandeling en revalidatie richt zij zich op volwassenen van alle 
leeftijden. Kijk voor meer informatie op www.woonzorggroepsamen.nl 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO nieuws. 
Regio Klaverjassen 
Op vrijdag 14 februari was er weer een Regio 
klaverjas drive voor 55+’ers in Middenmeer. 
Deze drive werd gehouden in het Posthuis, het 
splinter nieuwe onderkomen van de ANBO Middenmeer.  

Er hadden zich 26 spelers gemeld maar er konden er 
maar 24 meedoen. Dat betekende zes tafels en 2 
bankzitters. Willem Schippers maakte deel uit van het 
team Kreileroord om punten te verzamelen en Lenie 
Cardol stelde zich beschikbaar voor Middenmeer om 
de punten te vergaren.  Helaas ging dit helemaal de 
mist in. Lenie eindigde als 24ste met 3536 punten. 
Soms zit het me en soms zit het tegen.  

Bij het koppel klaverjassen op zaterdagavond(en) voor 
de voetbal in het MFC geldt dit vaak ook zo! De ene 

keer laatste en de volgende keer kampioen.  Maar iedereen deed weer verschrikkelijk 
zijn best wat resulteerde in het feit dat Piet Groen en z’n vrouw uit Wieringerwerf  
no. 1 en 2 werden met resp. 5436 en 5165 punten. Kreileroord deed het ook niet gek 
met een 5de, 12de, 15de en 20ste plaats. Met resp 4808, 4498, 4403 en 4112 punten. 
Het was weer een gezellige middag en iedereen ging met een prijs naar huis.  
Co en Lenie bedankt voor de organisatie. 

Een speler 

Afdeling Kreileroord 

Oplossing  
puzzel  
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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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Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kan ik kijken of dit mij wel lukt om uw 
computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 5,- per onderzoek. Verder betaald u 
alleen de kosten van eventuele “nieuwe” 
hardware of software. Maar daarvoor neem ik 
eerst met u contact op. 
 

Maak gerust een afspraak op voor meer 
informatie of een afspraak 

0227-820022 
 

r_vd_kruit@yahoo.com 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 

René van der kruit 
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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 03 25-02-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 15-12-2013 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf    tel. 663534      henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek  Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502        info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout  Boeier   54 Wieringerwerf     tel. 602061        schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat   16 Kreileroord tel. 663228         djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4   Kreileroord tel. 724553        bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522               voorsluijs@quicknet.nl 

 
Bankrelatie: 

Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:   NL17RABO03704.10.351 
  

  
Trainers en coaches 

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

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

  
Sportaccommodatie: 

Terrein: Bollenstraat 66    Kreileroord      tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: G.de Vries      Korenstraat 85     tel  :0227-663312 
Consul: dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg 20  tel. 663534 
  
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken         tel. 06-66988979 / 663228 
  

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

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
F1-pupillen:  (voorjaar) 6e klasse 02 
zaterdag  8 maart,   aanvang 10:00  aanwezig 09.00 
Kreileroord F1G (zat) - Helder Den FC F6 (zat)  
zaterdag15 maart,   aanvang 10:00  aanwezig 09.00 
Kreileroord F1G (zat) - JVC F5 (zat)  
 
   
D1-Jeugd:  1e klasse 01  
Zaterdag  8 maart,   aanvang 09:45 vertrek 08.45 naar Abbekerk 
ALC D3M (zat) - Kreileroord D1G (zat) 
Zaterdag 15 maart,  aanvang 12:00 vertrek 11.00 naar Den Oever 
Wiron D2M (zat) - Kreileroord D1G (zat) 
   

 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN 

 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag 16 mar,    aanvang 14:00 aanwezig 13.00 
Kreileroord 1 (zon) - Callantsoog 1 (zon)  
 
Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  2 maart,   aanvang 11:00   aanwezig 10.00 
Kreileroord 2 (zon) - Flevo 4 (zon)  
 
Zondag  9 maart,   aanvang 11:00   aanwezig 10.00 
Kreileroord 2 (zon) - DWOW 3 (zon) 
 
Zondag 16 maart,   aanvang 12:00  vertrek 11.00 naar Nieuwe Niedorp 
Nieuwe Niedorp 5 (zon) - Kreileroord 2 (zon)  

Klaverjassen. 
Aangezien er op zaterdag 1 maart in de Doorbraak carnaval wordt gehouden is 
het klaverjassen verplaatst naar zaterdag 8 maart. 
Wij zien u dus graag op 8 maart verschijnen. De koffie staat, net zoals altijd weer 
voor u klaar en gezelligheid is troef. 
Tot ziens. 
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Op zondag 26 Januari was het spannend voor 
Leila, ze speelt altijd een prachtig spelletje 
voetbal bij de F’jes. Deze dag was ze de pupil 
van de week bij Kreileroord 1. 
Ze vond het allemaal maar gek dat ze in de 
kleedkamer gingen zitten en de opstelling 
doornemen. Voor de wedstrijd in de midden 
cirkel werden namen geroepen en 
aanwezigheid gecontroleerd door de 
scheidsrechter, "Dat doen ze bij ons nooit". En 
toen, het moment van het fluitsignaal, samen 
met Bart overspelen en dan helemaal alleen 
richting het doel. Der eerste kans ging naast, 
ze kreeg de bal terug van de keeper en benutte 
der kans en maakte het doelpunt. helaas voor 
Kreileroord1 hebben ze met 1-2 verloren. 
Leila vond het helemaal geweldig om dit mee 
te mogen maken, ze was zo trots dat de 
certificaat de volgende dag mee naar school 
ging. 
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Kreileroord 1 – Flevo 1 0  - 4. 
 
Flevo terechte winnaar derby. 
 
De ploeg uit Middenmeer was de gehele wedstrijd het betere voetballende team en won 
daarom ruim verdiend met 4 – 0. Kreileroord werd niet echt weggespeeld, maar was niet bij 
machte een echte vuist te maken. Te veel persoonlijke fouten lagen ten grondslag aan de 
nederlaag. Al na een kwartier kwam de thuisploeg op een achterstand. Een vrije schop van 
Stefan van ’t Veldt hoog in het strafschopgebied werd door de complete achterhoede van 
Kreileroord verkeerd ingeschat en voor Mats Vrenegoor was het toen een koud kunstje om 
de bal keurig over doelman Roeland Blok te schieten. 0- 1. Nog geen kwartier later ging 
voorstopper Tim van der Vaart van Kreileroord in de fout  met uit verdedigen. In plaats van 
de bal langs de zijlijn te spelen koos hij  ervoor om de vrijstaande Arnold Timoszek in het 
midden aan te spelen. Net tekort, waardoor Roel de Graaf van Flevo nog precies de bal wist 
te onderscheppen en vrij naar het doel kon 
opstomen. Simpel lag hij de bal achter de keeper 
van Kreileroord. 0- 2. Kreileroord vocht 
terug en de wedstrijd werd grimmiger. Bram de 
Jong van Kreileroord blesseerde zichzelf bij 
een felle actie en trainer Jan Wiersma besloot 
routinier Dick Keuken als vervanger in te 
brengen. In dit kwartier voor de rust moest 
scheidsrechter Peereboom uit Nibbixwoud  twee 
keer handelend optreden tegen Remco Klein en 
Dennis Zee door ze allebei een terechte gele kaart 
te geven. Tien minuten na de rust viel het doek 
voor Kreileroord. Een knappe pass van 
aanvoerder Mark Westerlaken op de 
snelle Brandon van der Sluis, die de gehele 
wedstrijd al  voortdurend voor gevaar zorgde, 
was de achterhoede van Kreileroord teveel. Op 
snelheid liep hij dwars door de achterste linie 
en keeper Blok was kansloos 0 – 3. Tien minuten later maakte routinier Paul Gouwenberg 
van Flevo, door alweer een misverstand in de achterhoede van Kreileroord, er simpel 4 – 0 
van. Vlak voor tijd lag keeper Roeland Blok van Kreileroord de doorgebroken Brandon van 
der Sluis onnodig hard neer. Leidsman Peereboom toonde zich genadig door de keeper van 
Kreileroord slechts met geel te bestraffen. Door deze overwinning handhaaft Flevo zich op 
de tweede plaats en houdt daarmee koploper WSW in het vizier. 
 
 
Ook het tweede speelde thuis en verloor met 5 – 1 van Schagen 5. Daar zag het in het begin 
niet naar uit. Kreileroord was zeker in het begin de meest aanvallende ploeg, maar liet 
teveel kansen liggen. Als de ploeg met  zeker een 2 – 0 voorsprong de rust was ingegaan, 
was dat terecht geweest. Schagen kwam al vrij snel voor, maar Tim Sijm tekende voor de 
gelijkmaker. Kreileroord had kans op 2 – 1 maar dezelfde speler miste een penalty 
toegewezen na hands in de zestien meter. Even later maakte Schagen er 1 – 2 van en dat 
was ook de ruststand. Na de thee was het vlammetje gedoofd bij Kreileroord en Schagen 
liep uit naar een iets geflatteerde eindstand van 1- 5. Het spel in de eerste helft zag er 
veelbelovend uit om dit seizoen toch nog wat puntjes bij elkaar te sprokkelen. 
 

Henk van Bodegom. 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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Regelmatig komen hier vragen over de 
spelregels van voetbal te staan.   
Probeer eens of je de juiste antwoorden 
weet.  
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