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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 
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Een goede beslissing neem je niet vandaag maar morgen. .  
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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. 

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.  

17 april 2014 
1 mei 2014 
15 mei 2014 
31 mei 2014 zaterdag!! 
12 juni 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,  

In deze  krant: 
 
 
 
 Herhalingscursus AED pagina   5 
 Oranje Gala in Glitter stijl pagina   6 
 Familie pagina pagina   7 
 Klaverjas verslag pagina   8 
 Buurtbus lijn 416/lijn253 pagina 10 
 Biljartverslag MFC de Doorbraak  pagina 11 
 Kermis pagina 13 
 Kreileroord schoon 2014 pagina 14 
 ANBO pagina 15 
 Beddenrace 2014 pagina 21 
 Grasmaaier pagina 24 

 
 

Op somige pagina’s komt u nu een QR code afbeelding tegen.  
Op veel mobiele telefoons kan men deze lezen 

en wordt je direct doorverwezen naar de webpagina  
waarover het artikel gaat. 

 
 
 



 

Pagina 4  

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 maandag 28 april 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 27 april 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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Herhaling AED cursus 2014  
 

 
 

Wie er aan wil deelnemen mag zich op geven bij Enny van der Kruit. 
 
 

Er zijn nog maar een paar plaatsen over! 
 
 
Kosten zijn 25.00 euro, opgave voor 20 april, door vooraf, overmaken op  
NL67RABO0370422546 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. 
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Kentekenplaat. 
 
Op vrijdagavond 28 maart ben ik op weg naar de biljartavond, door een 
ongelukkige botsing met een dikke eend midden op de weg, mijn kentekenplaat 
verloren. Na afloop van de avond stond de kentekenplaat keurig tegen een 
paaltje bij de uitgang van het dorp. Naar mijn gevoel moet iemand hem daar 
neer hebben gezet. Ik ben de onbekende daar zeer erkentelijk voor en hij of zij 
wordt in ieder geval daar zeer hartelijk voor bedankt. 

 

 

 

Henk van Bodegom. 

BE-DA-NKT 

.. 

Raad de straat! 
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29 -3- 2014. 
Klaverjassen. 
In  deze op één na laatste drive van het seizoen kwamen net als de 
vorige keer 7 enthousiaste koppels opdraven. Op zo’n  avond wordt 
er niet alleen gezellig gekaart, maar ook worden de laatste 
nieuwtjes met elkaar uitgewisseld. Want tijdens het schudden van 
de kaarten is daar volop gelegenheid toe. Bovendien maken de 
meeste deelnemers er een gewoonte van om na afloop nog even 
gezellig een drankje na te genieten en dan kan het wel eens intiem 
worden. Alles binnen de perken en muren natuurlijk, maar het zorgt  
wel voor een soort binding met elkaar. Goed; laten we het 
gefilosofeer maar even daar en ons op de wedstrijd van de avond concentreren. De strijd om de grootste 
boodschappenmand ging tussen twee koppels, namelijk Jannie en Foeke van Wanrooij en Thea van der 
Ploeg en Henk van Bodegom. Het gat met het koppel wat uiteindelijk als derde eindigden, namelijk 
Dick Keuken en Mike Weermeier, bedroeg ruim 600 punten. Jannie en Foeke begonnen in hun eerste 
partij vliegend tegen het “ladies”koppel Simone Cardol en Elina Bandringa. Enige tijd geleden wonnen 
de beide dames nog een drive, maar op deze drive ging het niet geweldig met ze. De start tegen Jannie 
en Foeke was nog niet zo verkeerd, maar in het tweede deel van de partij lieten ze het flink liggen. En de 
van “Wanrooijtjes”zijn geroutineerd genoeg om de kansen niet te laten liggen. Met 2086 punten startten 
ze ijzersterk. Marianne Scholten en David Clerc waren de volgende slachtoffers. Marianne en David 
hadden in hun eerste partij tegen Lenie en Co Cardol al wel laten zien dat ze het spelletje beheersen, 
want de “Cardollen” werden met 1988 punten zoek gespeeld. Een kleine honderd punten was dus het 
verschil tussen de twee koppels. Maar Jannie en Foeke gingen onverdroten voort op de ingeslagen weg 
en met 1736 punten tegen 1556 punten voor Marianne en David, kwam de hoofdprijs al een beetje in 
beeld. Ook de tweede partij tegen Jannie en Foeke verloren Marianne en David, maar met een nog groter 
verschil. Voor het sympathieke koppel uit Wieringerwerf, waarvan Marianne zich nog verontschuldigde 
dat ze er niet helemaal verzorgd bijzat, omdat ze straal was vergeten dat er weer een drive was, viel 
daardoor het doek voor de prijzen. Na drie potten hadden Jannie en Foeke 5536 punten bij elkaar 
gespeeld. Thea en Henk begonnen met stilzitten, goed voor 1500 punten, maar in de tweede partij 
maakte ze gehakt van Amy en Rob Schokkenbroek. Het werd een partij met 4 marsen en 700 punten aan 
roem voor Thea en Henk. Met het ongekende aantal van 2516 punten, wij kunnen ons niet heugen ooit 
zoveel punten bij elkaar gespeeld te hebben, bleven ze dicht in de buurt van Jannie en Foeke. In hun 
derde partij tegen Dick en Mike gingen ze weliswaar de boot in, maar het verschil met Jannie en Foeke 
bleef te overzien. Na drie partijen spelen hadden Thea en Henk 5499 punten. Een kleine achterstand dus 
op Jannie en Foeke voor de laatste partij. En in de laatste partij lieten Jannie en Foeke het jammer 
genoeg liggen. Voor de tweede maal speelden ze tegen Simone en Elina en de meiden waren er gebrand 
op om het slechte resultaat van hun eerste partij tegen Jannie en Foeke weg te poetsen. Met 1485 punten 
moesten  Jannie en Foeke genoegen nemen, maar kwamen daardoor krap 100 punten tekort voor de 
hoofdprijs, omdat  Thea en Henk  een degelijker partij tegen Lenie en Co speelden. Zij gingen met iets 
meer dan 1600 punten aan de loop tegen de “Cardollen” en werden dus eerste. Lenie en Co werden voor 
de zoveelste keer laatste, maar zaten daar gelukkig helemaal niet mee, want niets gaat hen boven een 
onvervalst gezellig avondje klaverjassen in de Doorbraak! 
De uitslag: 1. Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom 7118 punten. 2. Jannie en Foeke van Wanrooij 
7021. 3. Mike Weermeier en Dick Keuken 6411. 4. Marianne Scholten en David Clerc 6384. 5. Elina 
Bandringa en Simone Cardol 5883. 6. Amy en Rob Schokkenbroek 5318 en als laatste dus Lenie en Co 
Cardol met 5131 punten. 
Greta Keuken had natuurlijk voor prachtige mandjes gezorgd; zij waren bijna niet te tillen en je vraagt je 
af hoe ze ‘m dat elke keer weer flikt! en zus Gonnie zorgde weer prima voor de hapjes en drankjes. 
De volgende en laatste drive van dit seizoen is op zaterdag 19 april. Op deze avond zullen ook de 
winnaars bekend worden gemaakt van het afgelopen seizoen. 
 

 
 

Henk van Bodegom. 
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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. 
 
Biljartnieuws. 30-3-2014 
ANBO – Doorbraak      10 – 8. 
Op vrijdag 21 maart speelden wij, de 
biljartvereniging de Doorbraak, tegen de biljarters 
van de ANBO. Wij verloren krap van de thuis 
spelende ploeg en konden dus met  redelijke 
opgeheven hoofd het strijdperk verlaten. 
Vrijdagavond 28 maart, op onze reguliere 
competitieavond vond de evaluatie plaats van deze wedstrijd. Na ampel beraad kwamen wij tot de 
volgende heldere en eenvoudige conclusie: Wij zijn opnieuw “ingepakt “ door de dames van de ANBO! 
Jaap Plagmeier verwoordde het aldus; “ik zit nog te schudden in mijn tuig”. Het begon al direct met de 
ontvangst. De koffie en koek werden rondgebracht door de “ever smiling” Lenie Cardol met aan haar 
zijde de lieftallige jonge dames Elina Bandringa en Simone Cardol. De toon voor een gezellige avond was 
gezet, maar onderhuids verscholen lag natuurlijk de ambitie van de ANBO om de grote nederlaag 
opgelopen in november 2013 weg te poetsen. De meeste spelers van de Doorbraak lieten de afgelopen 
periode zien dat ze in goede vorm staken. Zo werd Jaap Plagmeier kampioen in de Postboot ( Haukes ) en 
deed Michel Hanff het in het open kampioenschap van de Wieringermeer niet verkeerd. Hij werd derde. 
De overige spelers deden het in de eigen competitie ook helemaal niet slecht. Met andere woorden; als er 
een kans was om de hegemonie van de thuisspelende ploeg te doorbreken dan was het deze avond. De 
loting voor deze avond werd weer verricht door wedstrijdsecretaris Piet Raven van de ANBO en dat gaf 
spannende combinaties. Bert Hanff startte voor de Doorbraak tegen Marian van der Velde en beiden  
begonnen aarzelend. Na drie beurten stond er nog geen carambole op papier. Er was dus sprake  van 
ontzag voor elkaar, maar in de vierde beurt ging Bert los. In de zesde beurt maakte Bert een serie van 7 en 
hoorden wij hem weer “hummen”. Een teken dat hij goed in zijn velletje zit. Kat in het bakkie dachten de 
leden van de Doorbraak, temeer daar Marian nog geen enkele carambole gemaakt had. Maar nadat Marian 
zichzelf vermanend toesprak dat ze nog nooit zo slecht gespeeld had, ging de knop bij haar om en vocht 
ze zich terug in de wedstrijd en begon aan een stevige inhaalwedstrijd. Bert raakte door dat vrouwelijke 
geweld zo  van slag dat zijn biljarten daarvan kreeg te lijden en toen Marian in de 18de beurt er nog een 
serie van 4 caramboles uitperste was het, geheel onverwachts, met Bert gedaan. Een valse start dus voor 
de Doorbraak, want hier was niet op gerekend. Voorzitter Henk van Bodegom van de Doorbraak lootte 
tegen de beste speler van de ANBO, Piet Raven. In een vorige editie had Henk door te winnen van Piet 
laten zien niet geheel kansloos te zijn tegen de kampioen van de ANBO en het werd nu weer een 
spannende en evenwichtige pot tussen beiden. In de 19de en 20ste beurt miste Piet, twee voor zijn doen 
gemakkelijke te maken caramboles op identieke wijze op een haar en bood Henk de gelegenheid om de 
partij winnend af te sluiten. Door zijn onkunde heeft Henk het  geluk nodig en dat ontbrak hem, waardoor 
hij de partij nipt verloor. Deze nederlaag was min of meer ingecalculeerd door de Doorbraak, dus er was 
nog geen man overboord. En dat bleek, want in de volgende partij speelde Gerrie Edens ( Doorbraak )
tegen Wietse Bijlstra en hamerde er flink op los. De aanmoedigingen van de enige, hoe kan het ook 
anders, vrouwelijke supporter van de ANBO Elly Bijlstra hielpen haar man niet en ze moest toezien hoe 
de tegenstander niets aan het toeval overliet. Jaap Plagmeier, die de laatste tijd liet zien in bloedvorm te 
verkeren, zou, daar mocht toch zeker vanuit gegaan worden, de stand weer gelijk trekken in zijn partij 
tegen Jannie Hanff, de tweede vrouwelijke vertegenwoordiger van de ANBO. In het begin van de partij 
zag het er aanvankelijk goed uit voor Jaap, niets wees erop dat hij op welke manier dan ook de partij kon 
verliezen, maar Jannie begon vanaf de 8ste beurt flink gas terug te geven. Eerst met een serie van drie, 
vervolgens maakte ze weer twee caramboles op een rij en Jaap raakte aan het prutsen. En toen Jannie 
opnieuw twee prachtige caramboles op tafel legde en Jaap daar geen antwoord op had, voltrok Jannie 
koelbloedig het vonnis door in de 12de beurt drie fabelachtige caramboles te produceren en daarmee 
speelde zij tevens haar 14 te maken caramboles in twintig beurten ,ruimschoots vol. Met ruim een 
moyenne van 1 speelde zij ongetwijfeld de mooiste en meeslepende partij van de avond. Dit verlies was 
natuurlijk helemaal niet ingecalculeerd en dus een zware tegenvaller voor de Doorbraak. Er mocht 
natuurlijk niet teveel mis meer gaan, want anders kwam de overwinning in gevaar. In de vijfde partij 
kwam, zo leek het, alles weer op zijn pootjes terecht voor de Doorbraak. Martin Rebel, Kriebel in de 
volksmond, begon niet sterk tegen Evert Bron, maar vanaf de 14de beurt ging Kriebel er met zijn volle 
gewicht tegen aan en Evert blokkeerde daardoor volledig. In zes opvolgende beurten maakte Evert geen 



 

Pagina 12  

enkele carambole meer en hoewel Martin aan het eind van de strijd ook nog 4 missers had kwam 
zijn overwinning niet meer in gevaar. De jongste speler van de Doorbraak, Pascal Edens, maakte er  
een spannende wedstrijd van tegen Gerrit van der Heide. Gerrit kwam bijna buiten adem de ANBO 
ruimte in, want hij kwam terug van een reis naar zoonlief in Duitsland. Maar hij wilde de 
ontmoeting tegen de Doorbraak voor geen goud missen en dus was het gas erop om op tijd in 
Kreileroord te zijn. En, dat werd beloond. In de 17de beurt had hij zijn zeventien caramboles bij 
elkaar  en Pascal kwam er helaas net 1 tekort om gelijk te kunnen spelen. Vanaf dit moment moest 
alles gewonnen worden door de Doorbraak om er nog een overwinning uit te halen. Michel Hanff, 
de beste speler voor zover bekend van in ieder geval Kreileroord, kreeg te maken met voorzitter 
Gerard van der Velde van de ANBO. En net zoals de 
voorzitter van de Doorbraak moet Gerard het ook hebben van 
wat geluk. Michel kon om onverklaarbare redenen in deze 
partij maar niet op stoom komen. Dat kwam ook doordat 
Gerard de ballen op de meest onmogelijke plekken 
neerlag. Meestal in een rechte lijn achter elkaar, zodat 
Michel er weinig mee kon. Het werd de langste partij van de 
avond, want pas in de 27ste beurt had Gerard na een mooie 
serie van drie zijn 18 caramboles bij elkaar gespeeld. 
Door dit verlies kwamen de spelers van de Doorbraak met 
een enorme kater te zitten, want er kon niet meer gewonnen 
worden door de Doorbraak en daar was wel vanuit gegaan. 
Dat Ruud van Eeken van de Doorbraak eenvoudig de punten 
pakten tegen Co Cardol was natuurlijk wel weer leuk voor de 
Doorbraak, want het gaf de stand een dragelijker aanzien. En 
het moet Ruud nagegeven worden dat hij meestal in deze 
wedstrijden zeker goed is voor twee punten. “Het 
puntenpakkertje”van de Doorbraak dus. In de evaluatie 
aan de stamtafel werd dan ook geopperd om Ruud voortaan als het enigszins kan als eerste te laten 
beginnen; dan zijn de eerste twee punten al binnen! In de laatste partij van de avond speelden Fran 
Schelfhout en Piet Raven tegen elkaar. Fran was totaal niet geïmponeerd van de status van Piet op 
biljartgebied en ging geconcentreerd  en gebrand op de overwinning het gevecht met Piet aan. En tot 
het laatst bleef het spannend tussen deze twee, maar in de 22ste beurt trok Fran opgelucht aan het 
langste eind en kon met opgeheven hoofd het strijdperk verlaten. Na afloop van de wedstrijd werd er 
nog door een ieder  in volle borst gezongen voor de jarige secretaris van de ANBO, natuurlijk Lenie 
Cardol. Als stralend middelpunt nam ze de felicitaties in ontvangst. Nogmaals gefeliciteerd en nog 
vele jaren! Tot slot feliciteerde de voorzitter van de Doorbraak de ANBO met haar overwinning en 
afgesproken werd om ergens in november de strijd voort te zetten. 
 
Uitslagen:  
Bert Hanff – Marian van der Velde 0 – 2.  
Henk van Bodegom – Piet Raven 0 – 2.  
Gerrie Edens – Wietse Bijlstra 2 – 0.  
Jaap Plagmeier – Jannie Hanff 0 – 2.  
Martin Rebel – Evert Bron 2 – 0.  
Pascal Edens – Gerrit van der Heide 0 – 2.  
Michel Hanff – Gerard van der Velde 0 – 2.  
Ruud van Eeken – Co Cardol 2 – 0.  
Fran Schelfhout – Piet Raven 2 – 0. 

 

Henk van Bodegom. 
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Kermis 2014 
 
Schrijft u het alvast maar op in uw agenda; in het weekend van 16 tot en met 18 mei 
wordt de jaarlijkse kermis weer in ons dorp gehouden. De Dorpsraad, JEECEE en de 
voetbalclub hebben op woensdagavond 5 maart gezamenlijk besloten om er weer 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”. Nieuw is dat we op 
vrijdagavond 16 mei een kinderdisco gaan organiseren in de tent vanaf 20.00 uur tot 
21.00 uur. Het hilarische spijker meppen op de vrijdagavond in de tent komt sowieso 
weer in  het programma voor. In plaats van het voetballen gaan wij op zaterdagmiddag 
een beddenrace houden in de Korenstraat. Wij zoeken daarvoor nog enkele teams met 
handige jongens en meisjes die een bed van wielen kunnen voorzien en mee willen 
doen aan de beddenrace. Het rad van avontuur e.d.  en de zeskamp op de zondag 
blijven gehandhaafd met daarin het populaire tobbedansen en de “muur”. Zowel de 
vrijdagavond en zaterdagavond zullen muzikaal omlijst worden door zangers. 
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. Hopelijk hebben we mooi weer, want 
daar valt en staat een hoop mee. 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,  
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De leerlingen van de school 
bijgestaan door enkele ouderen 
deden dit jaar ook mee met 
Nederland schoon. Enthousiast 
is er door het dorp gelopen en 
werd er veel zwerf afval 
gevonden en verwijderd door de 
schooljeugd. 

 
 

 PRIMA GEDAAN.  
een pluim voor jullie inzet! 
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ANBO nieuws. 
 
21 Maart was de dag waar reikhalzend naar 
uitgekeken werd. Want dan was de biljart 
wedstrijd tussen de biljartclub van het MFC 
de Doorbraak en de ANBO gepand. Werd de 
vorige ontmoeting nog met grote cijfers 
gewonnen door de “MFC biljarters”, de 
ANBO senioren waren getergd en uit op 
revanche. De senioren van de ANBO hadden 
op hhun biljart middag een discipline toegevoegd nl bandstoten, om meer 
inschattingsvermogen te creëren bij het spelen met 3 ballen. Iedereen had op deze 
avond z’n beste humeur weer meegebracht, de beker stond te lonken naar de eventuele 
nieuwe winnaar! 
Voorzitter G. van de Velde heette een ieder van harte welkom en wenste iedereen een 
leuke en sportieve strijd toe. Daarna kreeg P. Raven de wedstrijdleider, deze avond, 
het woord, Hij vertelde de spelregels en zei hoe de loting uitgevallen was. Na een paar 
bakjes kofie ging de strijd van start. Marjan van de Velde mocht tegen de good-old 
Bert Hanff het spits afbijten. Hoewel het eerst met Marjan niet erg lukte, begon het 
beter te lopen toen zij wat geacclimatiseerd was. Met een serie van 5 punten, sloeg bij 
Bert de angst toe. Hij miste een paar ballen en Marjan maakte daar gebruik van door 
de partij uit te spelen en te winnen!. Pang en de eerste klap was een daalder waard  
2 - 0. De tweede partij was voor P. Raven en ook deze partij werd gewonnen (4 - 0). 
Tjonge, jonge wat een start. De vreugde werd nog vergroot toen Janny Hanff 
onverwachts haar beste spel sinds jaren liet zien en zodoende de als sterke speler van 
het MFC team, Jaap Plagmeijer, versloeg. Jaap is dit de hele avond niet meer te boven 
gekomen (6 - 0). Daarna speelde het ANBO team iets minder en brachte de tegenpartij 
de stand terug tot 6 - 4. Ger Edens en Ruud van Eeken waren daar verantwoordelijk 
voor. De hapjes en drankjes in de pauze deden beide partijen blijkbaar goed. G. van de 
Velde en Gerrit van de Heide haalden voor het ANBO team nog 4 punten binnen. 
Hetzelfde deed Franny Schelfhout en Kriebbel voor de tegenpartij. Noemenswaardig 
is nog dat Franny Schelfhout de sterkste man, nl P. Raven, van het ANBO team 
versloeg. Eind uitslag 10 - 8 voor de ANBO. De voorzitter van het MFC team, Henk 
van Bodegom, overhandigde de beker met de grote oren aan de voorzitter van het 
ANBO team, G. van de Velde. Deze werd onder luid gejuich in ontvangst genomen. 
Iedereen werd hartelijk bedankt voor z’n inzet en ook de catering nl Eveline en Lenie 
kregen waardering voor hun inzet dmv een luid aplaus. Er werd nog even gezellig 
nagezeten. 
 
PS: Jammer van deze avond, we hebben er geen foto’s van genomen 
 

Een deelnemer 

Afdeling Kreileroord 
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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, kunnen wij kijken of het ons wel lukt om 
uw computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 7,50 per onderzoek. Verder betaald 
u de kosten van eventuele “nieuwe” hardware 
of software en een vast afgesproken bedrag 
voor het te verrichten werk. Maar daarvoor 
nemen wij eerst contact met u op. 
 

Neem gerust contact op voor een afspraak of 
voor meer informatie 

0227-820022 
computer@le-la-gaspi.nl 

 
(Voor niet leden van de Dorpsraad Kreileroord  

is het onderzoek € 10,—!) 

  

 

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

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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Afdeling Kreileroord 

ANBO nieuws. 
 
Op vrijdag 28 maart moest het ANBO biljart 
Team, voor de Regio spelen tegen Slootdorp. 
Het zou een belangrijke wedstrijd kunnen 
worden want tussen de club met de meeste  
punten, Middenmeer in dit geval, en de club met 
het laagste aantal punten, wat Wieringerwerf was, 
Is het verschil in punten maar 8 stuks 
(resp. 75 en 83 pnt) 
 
De mensen uit Slootdorp waren met goede spelers naar Kreileroord gekomen. Maar 
omdat de meeste spelers van ANBO—Kreileroord maar tussen de 13 en 20 punten 
hoefden te spelen, was het voor ANBO Slootdorp bepaald geen voordeel om met 
goede spelers met een hoog gemiddelde te komen. Marjan opende de wedstijd met 
winst op Ben Elfring. Ben joeg Marjan schrik aan door in de 2de beurt al een serie van 
10 punten te scoren. Daarna ging het steeds minder lopen met hem en verloor hij 
uiteindelijk de partij . Piet Raven moest tegen Nico Marsman, Nico is de beste speler 
van Slootdorp. Nico kon het echter redden, de zon speelde hem parten vertelde hij. Zo 
krabbelde de wedstrijd voort, maar ook voor, werden leuke wedstrijden gespeeld. Rust 
stand 10 - 6 voor Kreileroord. De 2de helft ging voor Kreileroord cresendo. Na de 
koffie en een versnapering voelde Kreileroord zich als een vis in het water. De ene na 
de andere partij werd gewonnen en moesten we slechts 3 partijen afstaan. Eind uitslag 
20 - 12. Omdat Middenmeer 17 - 15 speelde tegen Wieringerwerf, eindigden 
Kreileroord en Middenmeer allebei met 100 punten. Maar omdat de onderlinge 
confrontatie tussen Middenmeer en Kreileroord in het voordeel van Middenmeer 
uitviel, wordt Middenmeer de Regio kampioen. Al met al een leuke middag 
 

Een speler. 
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Leeftijdsgrens kopen alcohol vanaf 1 januari 2014 => 18 jaar  

Dit jaar is de nieuwe Drank- en Horecawet ingegaan. Eén van de belangrijkste doelen 
van deze wet is het terugdringen van het alcoholgebruik door met name jongeren. 
Daarom is in het wetsvoorstel opgenomen dat de leeftijdsgrens voor het kopen van 
alcohol opgeschoven moet worden van 16 jaar naar 18 jaar. 

Gevolgen nieuwe wet 
Door het invoeren van de verhoging van de leeftijdsgrens wordt het verboden om 
alcoholhoudende drank te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het gaat dan niet 
meer alleen om de verkoop van sterke drank, maar ook om zwak alcoholische dranken 
als wijn en bier. Verder wordt het met het aannemen van de nieuwe wet het bezit van 
alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor jongeren onder de 18 jaar. 

Boete 
Vanaf 1 januari 2014 kunnen jongeren onder de 18 jaar een boete krijgen als ze alcohol 
kopen of consumeren in een openbare ruimte. Sinds januari 2013 riskeren jongeren 
onder de 16 jaar deze boete al.  

De gemeente heeft de clubs en besturen van verenigingen in Hollands Kroon een brief 
gestuurd, waarin de regels worden uitgelegd en aangekondigd dat hier strenger op 
gecontroleerd gaat worden. Eerst wordt er een waarschuwing gegeven, hierna een boete 
en daarna kan eventueel de vergunning worden ingetrokken. 

Voor Kreileroord betekend dit dat er dus in het MFC geen alcohol meer verkocht 
wordt aan jongeren onder de 18 jaar. 

Tevens gaven zij in deze brief aan dat er ook strenger gecontroleerd gaat worden op het 
rook verbod in openbare ruimtes. Dit wordt niet gedaan door de gemeente maar door de 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) . Bij de NVWA voeren 
controleurs het toezicht op de Tabakswet uit. Deze controleurs houden niet alleen 
toezicht op de Tabakswet maar ook op andere terreinen zoals voedselveiligheid op basis 
van de Warenwet. Deze controleurs controleren:  

 gebouwen of instellingen in de publieke sector, zoals de overheid, zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen, sportkantines en instellingen voor sociaal cultureel werk, 
kunst en cultuur;  

 
De controleur heeft op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Tabakswet de 
bevoegdheid om iedere ruimte te inspecteren en kan dus niet geweigerd worden. De 
controleur van de NVWA heeft altijd een legitimatiebewijs bij zich. 
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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 05 10-04-2014 
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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:  
Zaterdag 12 April   
Kreileroord F1G – Fc Den Helder  aanvang 10:00  uur  
  
 

D1-Jeugd:  1e klasse 01  
Zaterdag 12 April 
Flevo D3M – Kreileroord D1G   aanvang 9:00 uur    
 

 
Senioren 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag  6 April 
Kreileroord 1- Oudesluis 1  aanvang 14:00   
Zondag 13 April 
WSW 1 – Kreileroord 1    aanvang 14:00 uur  
Zondag 27 april   
Kreileroord 1 –Schellinkhout 1  aanvang 14:00 uur. 
 

 

Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  6 April 
Vios w 6- Kreileroord 2  aanvang 13:00 uur 
Zondag 13 April 
Schagen 5- Kreileroord 2  aanvang 11:00 uur     
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Kreileroord houdt tot de rust stand. 
 
Kreileroord moest het in 6A uit opnemen tegen het op de tweede plaats staande 
Haarlemse THB. Opmerkelijk was dat de smaakmakers voor Kreileroord in 
deze wedstrijd zoon Dennis en vader John Zee waren. Net als  vorige week 
tegen Callantsoog keek Kreileroord al snel tegen een achterstand. Al in de 
vijfde minuut kwam THB door spits Michel Treffers op een 1 – 0 voorsprong. 
Werd het verleden week na een kwartier voetballen al 3 – 0 voor Callantsoog, 
nu herpakte Kreileroord zich. De rode lantaarndrager van 6A maakte namelijk 
na tien minuten gelijk. Een knappe pass van de inmiddels 47- jarige John Zee, 
trainer Jan Wiersma had hem meegenomen voor de werkende Melvin van der 
Zee,  bracht zoon Dennis alleen voor de keeper en hij faalde niet. 1-1. THB was 
de meest aanvallende ploeg en bleef door de snelle spitsen voortdurend gevaar 
stichten in de achterhoede van Kreileroord. Een tweede goal kon niet uitblijven. 
Een lange pass van uit de achterhoede van THB werd knap opgepikt door 
Jeffrey Blom die doelman Roeland Blok met een prachtig lobje kansloos liet. 2 
-1 . Dat Kreileroord zich daarna nog niet gewonnen gaf pleitte voor de ploeg, 
want het antwoord kwam al vrij snel. Een prachtige combinatie tussen dat 
vader en zoon Zee, waaruit bleek dat ze  elkaar feilloos aanvoelden, zette 
Dennis voor de tweede keer alleen voor de keeper.  Met een droge schuiver in 
de uiterste hoek schoot Dennis de ploeg na 35 minuten spelen naar een gelijke 
stand 2 -2. Tot de rust hielden de ploegen elkaar  in evenwicht. Direct na de 
thee ging het mis voor de ploeg uit Kreileroord. Een misverstand in de 
achterhoede werd afgestraft door middenvelder Terence van Kampen 3- 2. Toen 
vlak daarna Bram de Jong van Kreileroord tegen een tweede gele kaart aanliep, 
dus rood, knakte er iets in de ploeg uit de polder. Tot overmaat van ramp 
maakte 2 minuten later na het knap  omzeilen van de buitenspelval Michel 
Treffers er ook nog 4 -2 van. Dat vlak voor tijd THB de vijf volmaakte in deze 
sportieve wedstrijd deed er al niet meer toe. Op 6 april speelt Kreileroord thuis 
tegen middenmotor Oudesluis. 
 

Henk van Bodegom. 
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Ruben is zijn naam. Onze snelle middenvelder die 
vanaf rechts lange ballen voor het doel kan geven. 
Maar daarnaast ook snel terug kan zijn om de 
verdediging bij te staan en zelf ook het net weet te 
raken.  Kortom een onmisbare kracht in ons F team. 
 
De dag waarop Ruben pupil van de week is schijnt het 
zonnetje flink, maar is het nog best fris. Daar heeft 
Ruben echter geen boodschap aan. Hij staat met 
geconcentreerde blik langs de kant en trapt een 
balletje in met de grote mannen alsof hij nooit anders 
heeft gedaan. Wanneer het tijd is loopt hij naar de 
middenstip, gaat staan voor de fotograaf en wacht 
daarna tot hij mag. Zodra het start fluitje klinkt gaat 
hij als een speer op het doel af, vastbesloten om te 
scoren. De fotograaf klikt een heel rolletje weg, want 
dit schot wil je niet missen. En zoals te zien in deze 
krant, staat Ruben er prachtig op. Maar goed dat de 
foto’s voor zich spreken, want veel commentaar voor 
de pers was er niet. Zijn taak zat erop en hij ging de 
wedstrijd kijken. 
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Kreileroord doet zichzelf  tekort. 

  

Kreileroord had zeker in de eerste helft en een kwartier na de rust het betere van het 
spel. Als er één  ploeg was die de overwinning verdiende dan was het de ploeg van 
trainer Jan Wiersma. De ploeg kreeg door goed aanvalsspel  in de eerste helft dotten 
van kansen, maar op de een of andere raadselachtige manier ging de bal net 
voorlangs of stak de tegenstander er een been tussen. Dennis Zee en Remco Klein 
hadden al twee keer alleen voor keeper Jeroen Koperdraad van Oudesluis  gestaan en 
faalden, maar Patrick Noppert van Oudesluis onderschepte na een kwartier spelen 
een bal van de Kreileroord achterhoede en schoot hem hoog en feilloos over keeper 
Roeland Blok in de kruising. 0 – 1. Kreileroord bleef volhardde in goed spel en na 
een overtreding van Paul Dijkshoorn van Oudesluis op Tim van der Vaart liet 
aaanvoerder Bart Scholten zien ook over een goed schot te beschikken, want hij 
krulde de toegekende vrije schop van zeker 25 meter onhoudbaar over doelman 
Koperdraad van Oudesluis. 1 -1. Kreileroord ging voor meer en met een paar 
prachtige aanvallen werd de achterhoede van Oudesluis weggespeeld. Een 3 -1 of 4- 
1 voorsprong voor de rust was gezien het spelbeeld gerechtvaardigd, maar noch het 
vizier van achtereenvolgens Dennis Zee, Tim van der Vaart en Kevin Linde stonden 
op scherp. Het was daarentegen Oudesluis dat met een voorsprong  de rust inging. 
Want in hun tweede aanval in deze eerste helft kwam de bal uit een scrimmage per 
ongeluk voor de voeten van Roy Bloem die met wat geluk de bal in de uiterste hoek 
wist te werken. 1 – 2. ( 42 min. ) Kreileroord bleef het eerste kwartier na rust de 
dominante ploeg en dat had al snel resultaat. Een voorzet van links van Dennis Zee 
op Tim van der Vaart werd door de laatste keurig over doelman Jeroen Koperdraad 
gekopt 2- 2. ( 50 min.) Het spel van beide partijen werd feller, want beide ploegen 
gingen voor de overwinning. Scheidsrechter Kan zag zich genoodzaakt om de 
teugels wat strakker aan te trekken en zijn beslissingen werden door beide ploegen 
wel eens niet begrepen, maar het zorgde er wel voor dat de  wedstrijd niet uit de 
hand liep. Een kwartier voor tijd gaf hij Oudesluis volkomen terecht een penalty , 
nadat routinier Dick Keuken van Kreileroord  iets te laat was met zijn ingreep op 
Maarten Groot. Doelman Roeland Blok bewees weer eens voor Kreileroord dat hij 
een goede kijk heeft op penalties, want ook Ronald Muntjewerf kon hem vanaf de 
stip niet verslaan. ( 75 min. ) Oudesluis werd daarna steeds gevaarlijker en trok de 
wedstrijd meer en meer naar zich toe. Vijf minuten voor tijd kreeg Oudesluis een 
vrije schop toegekend. Uit de voorzet van Paul Dijkshoorn wist Robert van der Lei 
met wat geluk raak te koppen. 2 – 3. Kreileroord had daarna niet meer het vermogen 
om de stand gelijk te trekken, wat het gezien het wedstrijdbeeld over de negentig 
minuten  wel op zijn plaats zou zijn  geweest. Volgende week moet Kreileroord uit 
naar  koploper WSW in Wijdenes. 

Uitslagen zondag 6 april: 
Kr’oord 1 – Oudesluis 1  2 -3 
VIOS W 4  - Kr ‘oord 2      9 – 1. 
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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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Anbo Nieuws 
Jaarvergadering 
 
Op 6 maart 2014 hield de ANBO Kreileroord haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Om ± 14:00 
uur opende , voorzitter, G. van de Velde de 
algemene vergadering. Hij stond nog even stil bij 
het overlijden van de heer Jan Mulder en Wim 
Scholten.  
De Notulen en het jaarverslag, beiden gemaakt 
door Lenie Cardol, werden door de vergadering, onder luid applaus goed gekeurd. De 
penningmeester, P. Raven, had de financiële overzichten aan de leden uitgedeeld. De 
voorzitter gaf iedereen een kwartier de tijd om de cijfers te bestuderen. Er kwamen weinig 
vragen en de Algemene Ledenvergadering beloonde de penningmeester met een luid 
applaus. De kascontrole commissie, in persoon van Co Cardol, deed verslag. Hij haalde 
enkele punten aan die of verandering of verbetering konden ondergaan. Maar de 
kascontrole commissie kon de cijfers toch goedkeuren. Dieuw Bron was het andere 
commissie lid. De bestuursverkiezing leverde ook weinig op. De aftredende leden, Lenie 
Cardol en W. Pieloor, werden beide herkozen. De rondvraag leverde ook geen 
onoverkomelijke problemen op, zodat voorzitter rond half vier de ledenvergadering kon 
afsluiten. Daarna werden nog 3 spelletjes Bingo gespeeld en ook het Vlotbruggen werd 
weer met veel enthousiasme  gespeeld. Na nog een uurtje gezellig samenzijn werd het 
geheel afgesloten 
 

Een deelnemer 
 

Herhaling AID cursus 2014  
 

 
 

Wie er aan wil deelnemen mag zich op geven bij Enny van der Kruit. 
 
Kosten zijn 25.00 euro, graag vooraf, opgave voor 1 april, overmaken op  
NL67RABO0370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord onder vermelding AID 
cursus. (niet betaald is niet meedoen!) 
Bij voldoende opgave kan de datum in april besproken worden en wordt 
de datum bekend gesteld. 
 
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. 

Afdeling Kreileroord 
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