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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 
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Gisteren is voorbij. Vandaag is nu 

en morgen komt 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,   
 

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!!! 

(Zaterdags wordt op alle 
tijden de volledige rit 

gemaakt !) 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 17.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 17.56 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  

Tuinbouwvereniging 
Kreileroord 

Voorzitter Gerard van der Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord  
Secretaris Gerard Miedema  Korenstraat 28 te Kreileroord  
e-mail: tuinbouwverenigingkreileroord@quicknet.nl 

tel: 663485 
tel: 06-11321175 
 

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. (ook in de vakantie periode!!) 

 
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, in de speciale plastic 
verzamelzak van HVC, aan de weg te zetten zodat het niet weg kan 
waaien. 

28 okt 2014 
25 nov 2014 
23 dec 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 overlast van maden en stankoverlast.  

30 okt 2014 
13 nov 2014 
27 nov 2014 
11 dec 2014 
24 dec alleen restafval! 

Algemene informatie 2014  

Update: 30-09-2014 
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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,  

VAN DE VOORZITTER 
 

Uitleen Dorpsraad Kreileroord 

Verenigingen en groepen van Kreileroord kunnen materialen lenen van de Dorpsraad Kreileroord. Om dit 
goed te kunnen plannen en eventueel onderhoud te kunnen plegen is het nodig dat iedereen deze 
materialen reserveerd. (Minimaal 2 dagen van te voren aanvragen!) Dit kan via: 

Online formulier - Downloaden                    
Online formulier - invullen op de website     

(http://www.dorpsraadkreileroord.nl) 

Ingevulde en uit geprinte formulieren kunt u in de brievenbus gooien bij:  
Enny van der Kruit, Bollenstraat 24  

Wat kun je lenen: 
 

Muziekinstallatie , zeskamp spelletjes (div op aanvraag), Bingo spullen, Rad van fortuin, 
Flipover. 
 

Geleende artikelen ophalen op de dag, dat deze materialen nodig zijn en inleveren op dezelfde 
dag. Inleveren kan eventueel in overleg op een andere dag! 
 

Met vriendelijke groeten                                                                                                     
Jaring Dam 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
 
Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
algmeen lid: Mevr. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 

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 10 nov 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 9 nov 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. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 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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O.a. in deze  krant: 
 
 Van de voorzitter       pagina   3 
 Wintertijd klok terug zetten!     pagina     6 
 Buurtbus lijn 416/lijn253     pagina    8 
 Chipknip stopt!        Pagina    9 
 ANBO           pagina  12 
 Gaat het opa? Lezing Henk Torrenvliet  pagina 19 
 Grasmaaier         pagina  25 
 Pupil van de week       pagina 31 

 
Er wordt steeds minder copy ingestuurd voor de Dorpskrant. Er 
zijn wel veel pagina’s op o.a. facebook waar verslagen staan 
over diverse activiteiten welke in het dorp hebben plaats 
gevonden. Helaas heeft niet iedereen facebook en niet alles mag 
zomaar van facebook overgenomen worden. Dus iedereen wordt 
verzocht om als je iets over het dorp (of evenement) plaats, 
stuur dan even een mailtje aan de redactie zodat dit voor 
iedereen in de dorpskrant geplaats kan worden. Alvast bedankt 
 

De Redactie 
 

 

U kunt verschillende dingen bij ons brengen:  
 - Alle soorten metalen  
 - Witgoed  (Géén koelkasten)  
 - Accu's , Auto's en auto onderdelen  
(Deze metalen kunnen ook opgehaald worden) 
 
Wij handelen niet alleen in de metalen maar 
doen meerdere dingen:  

Zoals Sloopklussen , Huizen leeghalen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of kom 
langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                of b.g.g. 06-57174581/22985191 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
K.V.K. Nr. 55875653 
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Wintertijd 2014 en Zomertijd 2015 
 

Klok uur vooruit of klok terug / achteruit zetten? 
Een handig ezelsbruggetje om te onthouden wanneer de klok vooruit gezet moet worden:  

In het Voorjaar de klok Vooruit zetten (Zomertijd 2015).  
Dat betekent automatisch dat de klok in het najaar een uur terug gezet moet worden (Wintertijd 2014).  

Wintertijd begint op zondag, 26 oktober 2014 
en eindigt op zondag, 29 maart 2015 
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Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 

Van maandag tot en met zaterdag 
Op zaterdag maakt de buurtbus de volledige ritten op alle tijden! 

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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Chipknip leegmaken 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort uw Chipknip-
saldo te- rug op uw 
bankrekening 
Zorg dat u ruim voor 1 januari 2015 het saldo van uw Chipknip op-
maakt. Of stort uw saldo bijtijds terug op uw bankrekening. Dit kan bij 
ieder oplaadpunt van Chipknip. 

Ga met uw pas naar een Chipknip oplaadpunt: toets 1 en zet uw saldo 
op 0. 
 
Na 2 werkdagen staat het bedrag op uw bankrekening. Uw Chipknipsal-
do is direct  
€ 0,-. 
  

Saldo terugstorten kan tot 1 januari 2015 bij ieder oplaadpunt 
U kunt uw saldo in 2014 nog snel en gemakkelijk zelf terugstorten bij 
ieder oplaadpunt van Chipknip. Het maakt dus niet uit als het bankfili-
aal niet van de bank is waarvan u uw betaalpas heeft. 

  

Ook na 2014 blijft het Chipknipsaldo van u. Het terugstorten is vanaf 
2015 meer complex en het kan zelfs tot enkele weken duren voordat 
het voormalige Chipknipsaldo op uw betaalrekening staat. 
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Contactloos betalen 
Contactloos betalen met betaalpas of mobiele telefoon 

Steeds meer Nederlandse banken verstrekken betaalpassen of mobiele telefoons waarmee u kleine bedragen contactloos kunt betalen, dus zonder 
een betaalpas in de betaalautomaat te steken. 

 

Bij deze vorm van betalen moet u de betaalpas of de mobiele telefoon kortstondig dichtbij de betaalautomaat houden om  
te betalen. Bij bedragen tot en met € 25,- is geen pincode nodig. Boven dit bedrag moet u wel een pincode intikken op de  
betaalautomaat of op de mobiele telefoon. 

Wanneer uw contactloze of mobiele betalingen bij elkaar de drempel van € 50,-overschrijden, moet u alsnog een pincode  
intikken. Er zijn banken waar u eventueel zelf kunt instellen dat u altijd een pincode moet intikken, net als bij gewoon  
pinnen. 

Bij contactloos of mobiel betalen is het niet nodig om de betaalpas of telefoon van tevoren ‘op te laden’ zoals bij Chipknip.  
Iedere betaling wordt direct van uw betaalrekening afgeboekt, zoals bij een gewone pinbetaling. Contactloos betalen is in  
het buitenland al langer mogelijk. Het is gemakkelijk en snel. 

U kunt zelf kiezen of u contactloos of mobiel wilt betalen. Het is een aanvulling op gewoon pinnen. 

Kan ik met mijn betaalpas contactloos betalen 
Is uw betaalpas geschikt voor contactloos betalen? U herkent het aan het logo op de voor- of achterkant van uw betaalpas.  

 

Waar kan ik contactloos betalen 

 

Op steeds meer plaatsen kunt u contactloos betalen. Een betaalautomaat die geschikt is voor  
contactloos betalen is te herkennen aan bijgaand logo. Het staat op de zijkant van een automaat  
of in het scherm. Het geeft de plaats aan waar u uw betaalpas of mobiel tegen de betaalautomaat  
moeten houden als u wilt betalen. Daarnaast is er speciaal promotiemateriaal voor op en bij de  
betaalautomaat. 

Meer informatie over contactloos betalen 
Vraag uw bank naar de mogelijkheden en gebruiksvoorwaarden van een contactloze betaalpas of mobiele telefoon met betaalfunctie. Niet alle ban-
ken bieden dit aan en de voorwaarden en mogelijkheden verschillen per bank. 
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15 November 2014  
 
Muziekvereniging Creona is met haar Fan-
fare en Malletband, bij de Sinterklaas op-
tocht in Wieringerwerf. 
  

meer informatie over dit gebeuren, in de volgende Dorpskrant.  
  
  

Groet, Joke Kroegman. 

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 

 

In de week van 5 tot en met 11 oktober collecteerden in heel Nederland meer 
dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in 
Kreileroord gingen de collectanten langs de deuren. Gezamenlijk werd een 
bedrag van € 120,95 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de 
Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden 
voort te zetten. 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms 
jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsie-
rende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nage-
staard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen 
daarbij. 

Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fron-
ten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psy-
chosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voort-
zetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in 
Kreileroord voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’. 

Jolanda van der Draai 

Zaterdag, 25 oktober de 2014  is het weer  
de traditionele spokentocht in Kreileroord.  
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Afdeling Kreileroord 

Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Kreileroord 

ANBO Nieuws: 
 
Het bestuur van ANBO Kreileroord heeft het volgende bedacht. 
Henk Torenvliet uit Middenmeer wilde graag een lezing houden over Spitsbergen in 
het MFC de Doorbraak voor de “ouderen” in Kreileroord.  
Dus niet alleen voor mensen die lid zijn van de ANBO, maar ook voor mensen in Krei-
leroord die 50 plusser zijn. Deze lezing wordt gehouden op donderdag 13 november 
om 13.30 uur in de biljartzaal van de MFC de Doorbraak.  
 
Henk Torrenvliet is 2 jaar geleden zelf op Spitsbergen geweest en ging kijken hoe zijn 
vader en opa daar gewerkt hadden in de mijnbouw. Hij laat prachtige beelden zien 
over de natuur op Spitsbergen met o.a. dieren zoals ijsberen, walrussen, enz. Trek de 
stoute schoenen aan en kom 13 november naar het MFC de Doorbraak.  
 
Het kost u niets, de koffie met een koekje wordt u aangeboden door de ANBO.  
En u leert er ook weer andere mensen kennen, dus DOEN!.  
 
Bij het slagen van deze middag, organiseeert het bestuur van de ANBO Kreileroord in 
het voorjaar van 2015 nogmaals een lezing. 
 

Namens het bestuur 
G. v.d. Velden 

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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Nieuws van het biljartfront 18 oktober. 
Bert Hanff grote winnaar! 

Vrijdagavond 17 oktober vond de prijsuitreiking plaats aan de winnaars van vorig seizoen. Michel Hanff kwam na een dikke 
week rekenwerk tot de volgende einduitslag van de competitie 2013/ 2014. 
 Veteraan Bert Hanff was zowel in de reguliere competitie als in de spelsoort honderd beurten de winnaar. Het verschil met zijn 
achtervolgers was niet groot, maar toch blijft het een knappe prestatie van het oudste lid van de vereniging. Hij gaat dus met een 
goed gevoel donderdag op vakantie en laat de jeugd met een kater zitten! Bert ging er vandoor met, zoals de traditie voor-
schrijft,  een grote ronde kaas en de leverworst. De kampioen van vorig seizoen in de reguliere competitie, Jaap Plagmeier, ein-
digde  als goede tweede en kreeg de taart uitgereikt. Pnt. Hij bood nog aan om de taart te verdelen, maar daar zagen de spelers 
vanaf, want Bert liet de leverworst gul doorgaan. Ger Edens behaalde onverwachts de derde plaats. Daar had  hij totaal niet op 
gerekend en dus was de metworst een ongekende meevaller voor hem. “Die komt wel op”, was de mededeling van Ger en daar 
twijfelt de stamtafel geen moment aan, gezien de aanvallen die Ger normaliter op de bitterballen en frikadellen pleegt die op de 
tafel staan. Onze beste biljarter Michel Hanff werd kort achter Ger vierde in de reguliere competitie, maar in de honderd beurten 
competitie kon hij zijn draai niet vinden, want hij werd laatste. Uitgebreid werd daar nog over gefilosofeerd, maar een eenduidi-
ge oorzaak is niet aan te wijzen. Of het moet zijn dat hij wel minimaal 74 caramboles moet maken, waar een ander biljarter ge-
noeg heeft aan 20 caramboles. Pascal Edens deed het helemaal niet verkeerd in de gewone competitie, want hij deed het beter 
dan zijn “grote”voorbeeld Martin Rebel, Kriebel in de volksmond, maar hij is de jongste en kan dus nog een hoop leren en op-
steken van de “Hanffen”.  De lessen zijn  geheel kosteloos; zelfs een biertje wordt afgeslagen door onze beste biljarters!  In de 
honderd beurten competitie deed Kriebel wel iets beter mee, maar over het geheel gezien was dit geen topseizoen voor onze 
rondbuikige biljartgenoot. Fran Schelfhout moet nog  behoorlijk veel leren op biljartgebied, maar heeft de onderste plaats van 
vorig seizoen wel over gedaan aan voorzitter Henk van Bodegom. Er is vooruitgang en ook in de honderd beurten competitie 
liet hij Pascal en Michel achter zich. Bovendien: op deze avond van de prijsuitreiking zette hij wel Bert weer met beide benen 
op de grond door in twaalf beurten korte metten te maken met de kakelverse kampioen! Henk eindigde dus als laatste in de ge-
wone competitie, maar in de honderd competitie had hij het verrassend goed gedaan. Hij eindigde met 3% verschil kort achter 
maat Bert. U mist Ruud van Eeken; Ruud was dit seizoen totaal niet in beeld vanwege zijn spaarzame opkomst door werkom-
standigheden en natuurlijk hield zijn Astrid hem bezig. Bij Ruud zijn in ieder geval de witte broodweken op biljartgebied nog 
niet voorbij, want hij presteert buitengewoon matig. Ook in het slotspelletje van deze avond ging hij met Fran, tegen Bert en 
Henk genadeloos onderuit en de stamtafel maakt zich daarom toch wel enige zorgen, omdat de indruk bestaat dat hij nog steeds 
in de wolken is. Maar Ruud is een bijtertje en komt wel weer terug, hopen we…! 
De uitslagen: 
Reguliere competitie; 1. Bert 86 pnt. 2. Jaap 81. 3. Ger 78. 4. Michel 74. 5. Pascal 58. 6. Martin 55. 7. Fran 27. Henk 28. 
 

Honderd beurten competitie.  
               Gemaakt  Moest maken  Percentage 
Bert  284   217   130% 
Henk  125   98   127% 
Jaap  196   175   112% 
Ger  168   154   109% 
Martin  165   161   102% 
Fran  94   98   95,9% 
Pascal  67   70   95,7% 
Michel 442   518   85%. 
 

Tot slot. 
Onze gastvrouw Gonnie Klein heeft aangegeven een stap terug te 
willen doen o.a. door veranderingen in het beheer van het MFC. 
Geert de Vries nam deze avond de honneurs goed waar. 
Lieve Gonnie!: Je hebt jarenlang de biljarters op een keurige wijze van een drankje en een hapje voorzien. Namens de biljarters 
van biljartvereniging de Doorbraak en met welgemeend respect waarop je ons altijd ter wille bent geweest: Gonnie!, grote 
klasse en bedankt! 
 

Henk van Bodegom. 
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Hippolytushoef 
spookstad tij-

dens Halloween-
markt 

 

HIPPOLYTUSHOEF - Het 
centrum van Hippo-
lytushoef wordt op vrij-
dag 25 oktober van 
14.00 uur 's middags tot 
22.00 uur 's avonds 
weer omgetoverd tot 
'spookstad'. Voor de 26e 
keer houden angstaan-
jagende figuren het dorp in hun greep tijdens de Halloweenmarkt. Ook deze editie houdt de 
organiserende Ondernemersvereniging Midden-en West Wieringen vast aan het beproefde 
concept, waar griezelen en plezier maken hand in hand samen gaan. 
 
Zoals te doen gebruikelijk wordt deze vrijdagavond bevolkt door een bonte stoet van hek-
sen, trollen, zombies, vampiers en alle andere figuranten. Meer dan zeventig vrijwilligers 
hebben inmiddels weer toegezegd om zich uit te dossen in de meest angstaanjagende ver-
schijningen. Ze doen dit niet alleen om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen maar 
ook om voor de nodige vertier te zorgen in de vorm van spelletjes, caberet en ander soort 
volksvermaak. Naast de vele spookfiguren geven vele marktkooplui gehoor aan het thema 
van deze markt. Getooid in prachtige creaties bieden ze hun hun koopwaar aan, dat ook dit 
jaar zeer divers zal zijn. Waaronder ook veel kraampjes met diverse etenswaren.  

 

De Herfst Fair 2014 – Den Oever 
 zaterdag 8 en zondag 9 november 

van 11:00 tot 18:00 uur 
GESTERWEG 30 – 1779 EH – DEN OEVER 

  

Jannie en Sjoertje organiseren voor het 8e jaar een gezellige herfst fair. We kennen allemaal de ge-
moedelijke sfeer, het interessante aanbod van 50 kramen en de tip-top aankleding van de fair. In en 
rond de boerderij staan 50 kramen met uiteenlopende koopwaar, van kruiden, kaas, speciale broden 
en olijven tot tassen, kleding gordijnen en meubels uit de jaren dertig. Mineralen, sieraden, eigenlijk 
te veel om op te noemen, je moet het gewoon zien! Uiteraard is er ook weer genoeg lekkernijen op de 
fair te koop, vers gebakken appeltaart, koffie en thee, glühwein en bier maar ook worstenbroodjes, 

erwtensoep en poffertjes. Wij verwelkomen u graag met een gratis lot voor de verloting. 
 Gratis parkeren – Toegang vanaf 12 jaar € 1,- p.p. 

DUS GEWOON EEN KIJKJE KOMEN NEMEN 
EN GENIETEN! 

… dat is pas echt najaars gezelligheid! 
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Coöperatie Breedband Hollands Kroon legt glasvezelnetwerk aan in Hollands Kroon 
(Gemaakt door alexanderopdeweegh op 17. juli 2014) 

 
Op 15 juli 2014 is Coöperatie Breedband Hollands Kroon U.A. opgericht. Deze coöperatie heeft zich tot doel gesteld de volle-
dige gemeente Hollands Kroon te voorzien van een hoogwaardig glasvezelnetwerk. Met dit netwerk zullen inwoners en bedrij-
ven nu en in de toekomst voorzien zijn van een stabiele en snelle internetverbinding. 
 
Een betrouwbare breedbandverbinding is bijna een eerste levensbehoefte geworden. Bedrijven kunnen niet meer zonder, maar 
ook in de privésfeer is de aanwezigheid van een snelle internetverbinding niet meer weg te denken. Niet alleen voor de ontspan-
nende activiteiten zoals het spelen van games of het kijken naar digitale televisie is snel internet nodig. Ook voor serieuze toe-
passingen zoals voor zorg op afstand is een betrouwbare breedbandverbinding randvoorwaardelijk. 
 
Hollands Kroon is een grote gemeente met veel woningen en bedrijven verdeeld over 22 kernen en een groot buitengebied. 
Hoewel de meeste kernen zijn voorzien van kabelinternet, hebben de buitengebieden en een aantal industrieterreinen nog geen 
beschikking over een adequate internetverbinding. Via de coöperatie zullen alle inwoners en bedrijven op korte termijn kunnen 
beschikken over een glasvezelverbinding, zodat ook de "witte vlekken" straks verbonden zijn. Vanaf september zal er een 
grootschalige campagne worden opgestart waarin wordt uitgelegd hoe dit project wordt aangepakt en hoe inwoners en bedrij-
ven aangesloten kunnen worden. In tussentijd wordt de website van de coöperatie (www.breedbandhk.nl), ondersteund door 
Facebook en Twitter, gebruikt voor de nodige informatieverschaffing. 
 

 
Informatiebijeenkomsten 

 
Vanaf eind september worden er door de hele gemeente Hollands Kroon informatiebijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkom-
sten zijn bedoeld voor alle inwoners (zowel particulier als bedrijf) van Hollands Kroon. Tijdens de bijeenkomsten wordt toege-
licht wat het project Breedband Hollands Kroon precies inhoudt, hoe u aangesloten kunt worden op het supersnelle, stabiele en 
goedkope glasvezelnetwerk, wat het kost en hoe u zelf kunt meewerken aan het succes van dit project. 
 
Hieronder vindt u de data en locaties. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Iedere informatiebijeenkomst begint om 20:00 
uur. Aanmelden hoeft niet, iedereen is welkom. 
 
Wij waarderen het zeer als u onderstaande bijeenkomsten zoveel als mogelijk onder de aandacht brengt bij vrienden, familie en 
kennissen. Via onze Facebook pagina en Twitter worden de data en locaties ook kenbaar gemaakt. Deel deze berichten zoveel 
mogelijk. 
 
Datum   Locatie     Doelgroep 
ma 20 oktober Het Wapen van Holland, Anna Paulowna Anna Paulowna, Van Ewijcksluis en omgeving 
wo 22 oktober Kerk Slootdorp, (Cultureel Centrum) Slootdorp en omgeving 
ma 27 oktober De Harmonie, Hippolytushoef  Hippolytushoef en omgeving 
di 28 oktober  Wendy's Detra Bar, Middenmeer  Middenmeer en omgeving 
wo 29 oktober Het Vikingschip, Den Oever  Den Oever en omgeving 
  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door 
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Niet alleen voor ANBO leden maar voor alle 50+ mensen  
uit Kreileroord en omgeving 
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Gaat het Opa? 
 
Het is 1923. Het gezin Torenvlied leeft in Rotterdam in diepe armoede. Dit ondanks dat vader en een paar van de jongens  
overdag in de haven werken en natuurlijk niet in een achturige werkdag zoals wij die kennen. Om bij te verdienen fungeert mijn’s 
avonds regelmatig als figurant in de schouwburg en ’s nachts wordt er in het eigen wasserijtje gewerkt. Wanneer er dan ook ineens 
de mogelijkheid verschijnt om een jaar lang in Spitsbergen, daar 
ergens in het hoge noorden, te gaan werken, is het besluit gauw genomen. Deze werkzaamheden onder leiding van de bekende Ne-
derlandse mijnexploitant (later in Nederland beroemd geworden poolreiziger) Sjef van Dongen. Opa, 47 jaar, en zijn achttienjarige 
zoon Henk, mijn vader, gaan op weg, 

 
 

slapend in hangmatten in het ruim van een stampend en slingerend stoomschip, naar die onbekende wereld daar in het hoge koude 
noorden. Hun taak wordt het helpen bij het beton storten, in een plek met de naam Barendsburg, voor de twee enorme muren waar-
tussen de uit de mijn afkomstige kolen kunnen worden  
opgeslagen totdat deze door een schip naar de bewoonde wereld worden afgevoerd. Als kleine jongen hoor ik mijn vader regelmatig 
vertellen dat hij dit zo’n enorm mooie tijd heeft gevonden. In de weinig vrije tijd die hij had maakte hij  
 
 
lange wandelingen door ijs en sneeuw in de bergen rond Barendsburg, nog niet  
volkomen het gevaar beseffend in welke situatie hij terecht zou komen als hij 
bijvoorbeeld een ijsbeer zou tegen komen, hetgeen helemaal niet ondenkbaar was. Er is zelfs een keertje vanuit het kampement naar 
hem gezocht om dat er een moeder ijsbeer met jong in de buurt gesignaleerd was. “Dit was een van de mooiste jaren van mijn le-
ven!” aldus mijn vader. U begrijpt dat ik er een levenswens van gemaakt heb dit barre oord ooit eens te bezoeken en nu is dit gelukt. 
En…. m’n ouwe heer had gelijk! Het is een om nooit te vergeten wereld daar tussen ijsberen, walrussen en nog veel meer. Ook ik  
voelde mij daar volkomen gelukkig. Natuurlijk wel in, bij hen vergeleken, zeer luxueuze omstandigheden en kleding enz.  Ik heb, nu 
precies 90 jaar later, de betonnen muren en de oude mijningangen gezien en de atmosfeer geproefd. 
 

 
 
 

Op donderdag 13 november om 13.30.uur hoop ik u hierover veel meer te vertellen en… natuurlijk te laten zien. 
H.T. 
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Hollands Kroon 
De gemeente Hollands Kroon heeft via de website www.schakel.info een interessante mogelijkheid om vrijwilligers dan 
wel vrijwilligerswerk te vinden. In Schagen blijkt deze gratis bemiddeling een groot succes. 
 
 

Vrijwilligers  
Nog niet zo lang geleden werden ze het cement van de samenleving genoemd. Maar in de schaduw van de overheidsbezui-
nigingen worden ze meer en meer het fundament. Zeker bij zorg en welzijn. Daarom is het voor allerlei organisaties, ver-
enigingen en stichtingen essentieel om een goed kader te hebben met mensen, die bij hun inspanningen het geldelijk gewin 
terzijde schuiven. 
 
De Schakel, een onderdeel van Wonen Plus Welzijn, biedt daarvoor de handvatten. Op de site www.schakel.info kunnen 
clubs en stichtingen aangeven wat voor mensen ze zoeken. En waarom het zo leuk is om dat werk te doen.  
 
Bij De Schakel snijdt het mes aan vele kanten. Zo is het voor de vrijwilliger vrijwel altijd heel goed om actief te blijven. 
Het is gezond, het opent nieuwe contacten en het voorkomt vereenzaming. Maar dat niet alleen. Het biedt mensen, die al 
een tijdje niet meer werken, de kans om weer te wennen aan het ritme van het arbeidsproces. Waardoor de kansen bij een 
sollicitatie stijgen. 
 
Hoe werkt het? Via de website kan men zich aanmelden als vrijwilliger of als vrijwilligersorganisatie. Waarbij een ieder 
uiteraard zijn of haar voorkeuren kan aangeven. De organisatie achter de Schakel zal zich dan inspannen om tot goede mat-
ches te komen. 
 
 

Wij nodigen u van harte uit om direct een kijkje te nemen op www.schakel.info om zo een indruk te krijgen wat Vrijwil-
ligerspunt De Schakel voor u of uw organisatie te bieden heeft.  
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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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Maassluis, 30-9-2014 
 
P E R S B E R I C H T 
 
 
 

Nationaal MS Fonds zoekt extra collec-
tanten 

 
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek extra collectanten. Er zijn meer handen nodig om 
bij iedere voordeur te kunnen aanbellen. 
 
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er 300 nieuwe mensen met MS bij. 
MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. 
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan 
onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting 
 
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid en is volledig afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoren. 
 
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. 
 
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl. 
Of neem contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinator van de MS collecteweek,  
010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 11 20-10-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 30-09-2014 

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. Mevr. Citty Marsman a.i.  G. v. Gaalenstraat 25 Kreileroord tel. 663602               cittyvisser@gmail.com 

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

Trainers en coaches 
Trainer   1ste elftal dhr. J. Wiersma   G. v. Gaalenstraat    9 tel. 663233 
Trainer   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers C pupillen: dhr. P. v.d. Sleen  Landbouwstraat  17  tel. 06-31185550 
 dhr. M. van der Zee  Korenstraat  65 tel. 06-41552483 
Trainers E pupillen: dhr. M. Bijlstra  Landbouwstraat  22  tel. 502322 
 dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
Trainer   F pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat       25 dinsdag avond 
 Mevr. D. Keuken  Korenstraat                 65 donderdag avond 
 Mevr. I. Warmerdam   donderdag avond 
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 Kreileroord 2 ass dhr.  M. de Ridder Landbouwstraat         21  tel. 06-52876855 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches C pupillen mevr. A. van der Meer Landbouwstraat         17 tel. 06-51163439 
 Dhr. P. van der Sleen Landbouwstraat  tel. 06-31185550 
Coaches E pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat      25 tel. 06-55254052 
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 

Vacant tot de algemene ledenvergadering 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 
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Laatste waarschuwing! 
Contributie. 
Er zijn nog enkele leden die hun contributie van vorig seizoen niet hebben betaald. Voor 1 november dient die voldaan te 
zijn, anders volgt een tijdelijke schorsing tot het moment dat de contributie is voldaan. De club heeft voldoende coulance 
betracht, maar er zijn grenzen. 
Henk van Bodegom, voorzitter. 
 

 

Vrijwilligers.  
Inmiddels zijn nu alle paaltjes wit geschilderd, dames geweldig bedankt! en zijn ome Co, Dick en Bart druk bezig om de 
bankjes te vervangen aan de westzijde. Ome Co zal de balken, geschonken door Bart Scholten, schilderen in de clubkleuren. 
Grote klasse! 
 
Een lamp van de middelste mast op het veld deed het al een tijdje niet meer. Gelukkig had de club nog een lamp liggen, maar 
nog mooier is dat Ramon van Tuyl de mast is ingeklommen om de lamp te vervangen. Geweldig bedankt! 
 
Je moet mij maar niet kwalijk nemen dat ik niet alle namen weet van degene die de tent hebben neergezet en het oktoberfeest 
hebben geregeld, maar in ieder geval geweldig bedankt en ik kom er nog op terug in de volgende Grasmaaier. 
 

Henk van Bodegom. 

Bestuursdienst sv Kreileroord 
Datum     bestuursdienst   
          
Zaterdag 25-okt   Thijs Klein Roeland Blok 
Zondag 26-okt   Henk v Bodegom Fran Schel out 
          
Zaterdag 1-nov   Thijs Klein Roeland Blok 
          
Zaterdag 8-nov   Thijs Klein Roeland Blok 
Zondag 9-nov   Bart Scholten Dick Keuken 
          

bestuursdienst regels:    
       
 Openen kleedkamers    
 Ontvangen scheidsrechter en tegenpar j   
 Wedstrijdbal,vlaggen,cornervlaggen,grote vlaggen enz klaarleggen 
 Zorgen voor de thee in de rust(thuis,gasten en de scheidsrechter) 
 Na wedstrijd : wedstrijdballen,vlaggen opruimen  . 
 Kleedkamers controleren .    
       

Als je bent verhindert, dan zelf voor vervanging zorgen. 
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Kreileroord kan geen potten breken tegen Wieringerwaard (0 – 3.) 
 
 
In een sportief duel bleef de schade voor Kreileroord beperkt, doordat Wieringerwaard nonchalant met de kansen omsprong. 
Het voetbal van de thuisploeg was van een bedenkelijk nivo. Grote makke van de ploeg is dat van fouten gemaakt in eerdere 
wedstrijden niets schijnt te worden geleerd. Rechtsback Stefan Perton  van Kreileroord ging voor de zoveelste keer in een 
wedstrijd opvallend in de fout door de bal in een vol middenveld door het midden uit te willen verdedigen. Spits Casper Bak-
ker van Wieringerwaard was er als de kippen bij om de bal te onderscheppen en zei net nog geen dank je wel tegen Perton, 
maar liet invaller doelman Brain Boekel kansloos door de bal feilloos laag over de grond in de hoek te schieten. 0 – 1. Die 
opgelopen vroege achterstand in de wedstrijd kwam Kreileroord eigenlijk mentaal  niet meer te boven. Wieringerwaard bleef 
goed voetballen en maakte het de thuisploeg lastig. Gelukkig voor Kreileroord miste zowel Marcel Wonder en Gert- Jan Kater 
alleen voor keeper Boekel en ging Kreileroord met een kleine achterstand de rust in. Na de thee ging Wieringerwaard meteen 
op zoek naar de tweede goal, maar het duurde tot  in de 70ste minuut voordat Kevin Kater na goed doorzetten van rechtsback 
Tom van Buuren een niet te missen pass dwars door de achterhoede van Kreileroord  kreeg en de stand op 0- 2 bracht. Vlak 
daarna kreeg Marco Keuken van de thuisploeg nog een goede kans om de 1 -2 op het scorebord te zetten  door een leuke aan-
val via Arnold Timoszek  en Patrick Sleen, maar hij had net niet de kracht om de bal voldoende snelheid te geven om keeper 
Jan Nijholt van Wieringerwaard te passeren. Toen direct daarna dezelfde Kevin Kater voor de 0- 3 tekende was de vijfde ne-
derlaag op rij voor Kreileroord een feit. Volgende week moet de ploeg uit naar Zuidermeer. 
 
 

Kreileroord komt net tekort voor gelijkspel. 
 
In een matige wedstrijd greep Kreileroord net naast een gelijkspel. Het zou het eerste punt voor de ploeg betekend hebben in 
dit nog niet al te plezierige seizoen voor het elftal van trainer Jan Wiersma. Al na vijf minuten kwam Zuidermeer op voor-
sprong doordat laatste man Andries de Fouw de spits van Zuidermeer in het strafschopgebied opzichtig onderuit trok. De toe-
gekende penalty werd goed ingeschoten door spits Marcel Zomerdijk. Het bleek achteraf genoeg voor de winst voor de ploeg 
uit Zuidermeer, want beide ploegen wisten zich geen raad met de spaarzame geboden kansen. Kreileroord staat nu puntloos 
onderaan en ontmoet op 26 oktober thuis tegen Oudesluis dat slechts 1 punt meer heeft. Wellicht kan Kreileroord dan van de 
onderste positie afkomen. 
 
 

Henk van Bodegom. 
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Jeugd SVK 
Vorig jaar heeft de vereniging na heel wat jaren afscheid genomen van Dennis Voor-
sluijs, die naast zijn taken voor het eerste ook nog eens het jeugdbestuur regelde. 
( vanaf hier namens de jeugd nog bedankt voor alle jaren inzet ) Na zijn vertrek is/
was deze vacature open, en aan het begin van het nieuwe seizoen is/was deze nog 
niet ingevuld. Het seizoen begon daardoor wat rommelig. Er zijn dit jaar zo veel 
jeugdleden dat er niet genoeg tassen op voorraad waren ( deze zijn wel onderweg ), 
en ook de kleine sokken bleken op te zijn. Daarnaast was er ook nog niets geregeld 
qua feest voor de jeugd. Dat kon natuurlijk niet. Een van de ouders heeft dit aange-
geven, en is ook meteen zelf met een idee gekomen en heeft met alles geholpen om 
er een mooi feest van te maken ( Lydia bedankt ). 
 

Het werd een slaapfeest met voetballen tegen de ouders, penalty’s schieten, disco 
en een film. En s ’morgens met zijn allen aan het ontbijt. We begonnen om zes uur, 
eerst met zijn allen de slaapspullen klaar leggen in de gymzaal en omkleden voor 
een potje tegen de ouders. Het weer was super, dus dat hadden we al mee. We be-
gonnen bij de F pupillen. Deze waren zeer gebrand op een overwinning, eerder die 
dag hadden ze ondanks de vele kansen tegen CVW niet kunnen winnen, dus nu 
moesten er wat ballen raak. En dat lukte. Het werd een mooie 6-1 voor de jeugd. 
Daarna door met de E pupillen. Deze gaan het hele seizoen al prima, maar tegen de 
ouders moet het natuurlijk nog n tandje beter. Er werd net als in  de competitie 
wedstijden goed overgespeeld, en dat zorgde voor een 4-2 winst. En toen op het he-
le veld door met de C. De ouders wilde niet toegeven, en gingen er vol voor. On-
danks het vele boegeroep van het publiek. Dat zorgde voor een mooi gelijkspel van 
2-2. Toen als afsluiting van het voetbal gedeelte nog een penalty bokaal ( gespon-
sord door Jaring en Gitta Dam ). Het werd verdeeld in 3 groepen. F, E en C. Ze 
mochten allemaal schieten, en wie miste ging aan de kant, zo bleef er na enkele 
rondes in elke groep 1 winnaar over. ( zie foto ) 
De ouders werden bedankt en kregen n kopje koffie en het verzoek nu toch maar 
naar huis te aan zodat het echte feest los kon gaan. De muziek ging aan, Samen 
met de vuurvaten ( JEECEE bedankt voor het lenen ). De jeugd verdeelde zich over 
het terrein. Er werd nog wat gevoetbald, s’moors en broodjes geroosterd en natuur-
lijk gedanst in de disco. Rond de klok van elfen ging de muziek uit en enkele kin-
deren trokken vast de pyjama’s aan. De disco werd een filmzaal. Maar er was nog 
veel te veel energie over dus het werd niet een filmpje en naar bed.. Of wel naar 
bed na de film, maar van slapen kwam het voorlopig nog niet. Ons jongste lid dat 
bleef slapen kreeg het voor elkaar om ondanks de herrie in slaap te vallen, maar de 
meesten bleven wakker tot een uur of vier, en enkele diehards haalde de klok van 
vijf uur…. En toen, alsof we nog maar net sliepen ( wat ook wel een btje klopte ) 
werden we gewekt door de geur van warme broodjes en een vriendelijke “goede 
morgen” ( of iets van dien aard ). Met zijn allen aan de ontbijt tafel met warme 
broodjes, gekookte eitjes ( gesponsord door Gonny en Martin ) en overig beleg. Nog 
even opruimen en toen rond half tien iedereen naar huis. 
Alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt worden vriendelijk bedankt, zon-
der jullie kunnen we dit soort dingen voor de jeugd niet organiseren. En natuurlijk 
ook een groot : dank je wel naar al onze jeugdleden voor alle gezelligheid!!!! 
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Zondag 28 september 2014. Femke is pupil van de 
week bij het tweede. Vorig seizoen heeft ze al eens 
meegetraind met de F, maar daar bleef het toen 
nog bij. Dit seizoen was ze echter niet meer te 
houden. Het trainen begon deze keer tegelijk met 
de eerste schoolweek. En meteen het weekend 
daarna was de eerste wedstrijd. Femke hoorde op 
school dat het allemaal begonnen was, en ging zelf 
bij de coach van de F langs om te vertellen dat ze 
graag mee wilde doen. En daar stond ze op die za-
terdag ochtend, klaar voor haar eerste wedstrijd. 
En wat zijn we blij dat ze er was en nog blijer dat 
ze is gebleven. 
En dan ook nog eens pupil van de week. Op tijd 
aanwezig, omkleden, inspelen. Een drukke zon-
dagochtend. Maar ook dit gaat haar af alsof ze al 
jaren een voetbalspeler is. Nog een foto op de 
middenstip en dan de aftrap. Samen met oom Barry richting het doel. Maar het laat-
ste schot is voor Femke, en hij zat er prachtig in. Wel iets te snel voor de fotograaf, 
maar gelukkig hebben we deze mooie ingezonden foto. 
 

 

 

 

 

Femke 
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Zondag 28 september 2014. De beurt aan Jose om 
de aftrap te nemen bij het eerste. Jose speelt dit 
jaar voor het eerst in een team bij Kreileroord. 
Maar Jose is al veel langer verbonden met de club. 
Ze is hiervoor n.l. als assistent trainer bij de ka-
bouters actief geweest. Waar ze wel gemist wordt, 
maar de trainer begrijpt heel goed dat ze nu wel 
eens zelf wil spelen. En ze is inmiddels onmisbaar 
bij het E team. 
Jose is op tijd aanwezig en kleed zich meteen om. 
Een beetje onwennig en zenuwachtig kijkt ze om 
zich heen, maar zodra de mannen van het eerste 
het veld opkomen loopt ze keurig met het geheel 
mee. Na wat inlopen gaat ze de keeper inschieten. 
Straks moet de bal er ook in, dus zo kan ze mooi 
vast even oefenen. De pascontrole wordt in e 
kleedkamer gedaan. Jose hoeft haar pas niet te la-
ten zien, maar ze gaat natuurlijk wel even mee. 
De aftrap. Geen probleem voor Jose. Vastbesloten gaat ze op het doel af en scoort.  
Daarna nog even het eerste aanmoedigen natuurlijk. 

Jose 
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Zondag 5 oktober 2014. Spits bij de F Leila is pupil 
van de week bij het eerste. Zeker niet nieuw voor 
haar. Vorig seizoen mocht ze ook al, dus de zenu-
wen waren iets minder. Ondanks dat ze al jaren 
( en dat op haar jonge leeftijd ) bij SVK speelt is 
ze bij elke wedstrijd toch een beetje gespannen. 
Het eerste jaar trainde ze mee voor de gezellig-
heid, nog geen echte wedstrijden, want die waren 
er niet voor haar. Maar ze trainde al snel wel met 
de F mee. Het jaar daarna kon ze meespelen met 
een wekelijks potje voetbal bij onze buren DWOW 
samen met nog een paar kinderen van SVK. En 
met het Verheul toernooi won ze met haar SVK 
team een mooie beker, die zij mocht ophalen op 
het podium. Toen vorig jaar eindelijk competitie 
spelen in het F team met voornamelijk 
“grote”jongens. En dit seizoen als 1 van de grote 
kinderen. En ondanks dat er nog geen punten zijn gehaald zet ze zich elke week volledig 
in en kreeg haar coach al een paar keer van tegenstanders te horen: zo, dat meisje kan 
goed voetballen. 
De dag van de aftrap. Ondanks dat we al in oktober zitten zat het weer niet tegen. Bij 
het inlopen nam Leila een kleine pauze, want naar eigen zeggen had ze t wel erg warm 
gekregen. Gelukkig kon ze nog ff op adem komen in de kleedkamer, en fris naar de 
middenstip voor de aftrap. Even wachten tot alle spelers waren gecontroleerd, fluitje 
van de scheids, en daar ging ze. Rechte lijn naar het doel, en paf, zo in het doel. Want 
tja, ze is wel de spits van het F team. 

Leila 
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Graag nodigen wij alle leden uit op de algemene ledenvergadering van Sportvereniging Kreileroord. De leden-
vergadering wordt gehouden op donderdag 30 oktober 2014 aanvang 21.00 uur, direct na de training. 

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

Opening en mededelingen. 
Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering. 
Jaarverslag van de secretaris. 
Jaarverslag van de penningmeester. 
Verslag van de kascommissie. 
 

De verslagen zullen 1 uur voor aanvang van de vergadering ter tafel worden gelegd. 

Vaststellen van de begroting. 
Vaststellen van de contributies. 
Jeugd. 
Senioren 
Accommodatiebeleid Hollands Kroon. 
Barbeleid kantine 
Hulp vrijwilligers 
Rondvraag 
Sluiting . 

. Als bestuur hopen we natuurlijk op een grote opkomst en elke inbreng wordt door het bestuur verwelkomt. 

Het bestuur. 



 

Pagina 36  

 


