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

.  
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Lachen is een kalmeringsmiddel  

zonder bijwerkingen. ! 
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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. 

 
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: 11-11-2014 
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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,  

 
Contributie Dorpsraad Kreileroord 2015 

Het is weer tijd de contributie te betalen voor 2015. U kunt dit doen door  
€ 8,- over te maken ,  het bedrag (in een envelop) of contant af te geven 
aan de Penningmeester. 

Vermeld in alle gevallen wel uw naam (met voorletters)  
en het volledige adres. 

Rabobank: IBAN: NL67RABO0370422546   
t.n.v. Dorpsraad Kreileroord 

Of in de brievenbus gooien bij:  
Enny van der Kruit, Bollenstraat 24  

 

De Penningmeester 
Enny van der Kruit 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
 
Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
algmeen lid: Mevr. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
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 1 dec 2014/08.00 uur 
(hardcopy zondag 30 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/Penningmeester   pagina   3 
 Oud papier voor de school!     pagina     6 
 Buurtbus lijn 416/lijn253     pagina    8 
 Uitslag lampion maken door school   Pagina    9 
 ANBO           pagina  12 
 Bladerkorf voor Kreileroord     pagina 17 
 Grasmaaier         pagina  24 
 Pupil van de week       pagina 29 
 Verslag ALV SV Kreileroord     Pagina  33 

 
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 ontruimen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of 
kom langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
K.V.K. Nr. 55875653 
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Oud papier voor school 
 

 
Beste dorpsgenoten, 

Al heel wat jaren haalt de school 
elke maand het oud papier bij u 
op. Enkele jaren geleden is be-
sloten dat de vrachtwagen niet 
meer door de straten mocht. 
Vanaf toen werd het op de hoek 
van elke straat gezet en opge-
haald door enkele vaders. We 
snappen dat het op de hoek zet-
ten  extra werk is, daarom willen 
we graag iedereen die die moei-
te neemt bedanken. Met de op-
brengst van het oud papier kan 
de school namelijk leuke ( ex-
tra ) dingen doen. U kunt op on-
ze facebook pagina zien wat 
voor leuke dingen en binnenkort gaat ook onze vernieuwde website in 
de lucht. 

De OWG van het Creilerwoud 

Berichtje van het Hummelhonk 
 
Onderstaande liedjes hebben wij de peuters geleerd voor het Sint 
maarten. 
 
11 november is de dag dat mijn lichtje, dat mijn lichtje, 11 november 
is de dag dat mijn lichtje branden mag. 
 
a b c ik neem mijn lichtje mee. langs de deuren, snoepjes zeuren.a b c 
ik neem mijn lichtje mee. 
 

 
groetjes Tamara en Diana 
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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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De Dorpsraad Kreileroord condoleerd , names het bestuur en 
haar leden, de famile met het verlies van  

Johan Frederik Rokven 

 
 

Langs deze weg willen wij als gezin laten weten het overlijden van 
 

                                     Mijn Echtgenoot, Onze Vader en Opa 
 
                                Johan Frederik Rokven 

 
    s’Hertogenbosch Kreileroord 
 
    26-09-1945  06-11-2014 
 

 
Een ieder die ons als gezin een warm Hart toedraagt is van  

 
Harte Welkom 

 
Mijn Man, Onze Vader en Opa ligt opgebaart in de aula van het katholieke begraaf-
plaats van Middenmeer waar wij U de gelegenheid geven als belangstellende om 
afscheid te nemen. Op woensdag 12 november 2014 om 11:00 uur in de Katholieke 
kerk Maria Sterre Der Zee, Brugstraat 36, 1775 BG te Middenmeer zal de afscheids-
mis worden gehouden waarna dan wij mijn Man, Vader en Opa begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats. 
 
Wij als Gein hebben aan ieder die aanwezig is de uitdrukkelijke Wens om niet zo-
maar weg te gaan zonder eerst een broodje en koffie aan te bieden voor Uw belang-
stelling 
 
Na de plechtigheid zal de koffietafel worden gehouden bij Cafe Bij De Buren, 
Brinkweg 15, 1771 CN, Wieringerwerf 
 
Names 
 
Geertruida Rokven-van Wanrooy 
 
Kinderen en Kleinkinderen 
 
Fam Rokven 
Korenstraat 31 
1773 AP Kreileroord 
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VVE-visie unaniem vastgesteld 
 

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad heeft donderdag het visiedocument over 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) unaniem vastgesteld. Dat gebeurde na een 
lange discussie, vooral omdat wordt gevreesd voor de toekomst van de peuterspeel-
zalen en die wil een meerderheid van de raad graag behouden. 
De gemeente vindt de kinderopvangcentra de beste accommodatie voor kinderen 
met een VVE-indicatie. Dat zijn kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling, 
die extra aandacht behoeven. Daar staat een vergoedingenstelsel van rijk tegenover. 
Iets anders dat speelt is, dat tweeverdieners die hun kinderen naar de opvang bren-
gen, daarvoor een toeslag kunnen krijgen. 
De gemeente is vooralsnog niet van plan iets bij te dragen aan de kinderopvang, 
waardoor kinderen zonder VVE-educatie, van wie de ouders geen aanspraak op een 
toeslag kunnen maken, tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Een meerder-
heid van de raad vindt dat ongewenst. Vrijwel alle fracties vinden dat alle kinderen, 
hetzij via de opvang of via de peuterspeelzaal, in een doorgaande lijn naar het basis-
onderwijs moeten kunnen worden geleid. 
Er zou ook geld voor zijn, zo werd vanuit de raad tegengeworpen. Het rijk zou de ge-
meente 165.000 euro hebben gegeven, om de vorming van integrale kindcentra te 
bevorderen. Dat geld zou gebruikt kunnen worden om de niet gecategoriseerde kin-
deren twee dagdelen per week opvang te bieden. Wethouder Frits Westerkamp stel-
de echter dat dit bedrag daar niet voor bedoeld is en dat er een begrotingswijziging 
nodig zal zijn om het geld voor dat doel te mogen gebruiken. 
Dat de peuterspeelzalen per 1 januari 2016 zullen verdwijnen, staat nog lang niet 
vast, zegt het college. De peuterspeelzalen worden omgevormd tot peuteropvang-
centra met een soortgelijke status als de kinderopvangcentra. Dat gebeurt tegen de 
achtergrond van de integrale kindcentra, die de opvangcentra met de basisscholen 
gaan vormen. Westerkamp beloofde in het eerste kwartaal van 2015 met een plan 
daarvoor te komen. Met die toezegging lieten de partijen met bedenkingen hun ver-
zet voorlopig varen. 
De peuterspeelzalen spelen een belangrijke rol in de vroege signalering van ontwik-
kelingsproblemen bij kinderen. Maar dat wil in de ogen van het gemeentebestuur 
niet zeggen, dat andere instellingen dat niet zouden kunnen. De GGD is er zeer wel 
toe in staat, via de consultatiebureaus, zegt Westerkamp, die daarmee praktijkerva-
ring heeft opgedaan in de regio Alkmaar. “De sociale wijkteams, waarmee we in ja-
nuari gaan beginnen, gaan die kinderen ook ontdekken. Ik wil me verzetten tegen 
het beeld dat kwetsbare kinderen niet meer aan bod zullen komen. Juist zij komen in 
aanmerking voor een VVE-indicatie. En ik ben er ook niet bang voor dat partijen om 
gaan vallen. We hebben nog een jaar de tijd.” 
 
 
 
 
 
 

(Met toestemming overgenomen uit de  
Wieringer Courant/Wieringermeerbode) 
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15 November 2014  
Dorpsvereniging de Ruimte orga-

niseert zaterdag 15 november 
 het Sint-Nicolaas gebeuren in 
Wieringerwerf.  
Het begint om 

14:00 uur, op het bordes van 
de Cultuurschuur, waar Sin-
terklaas een toespraak zal 
houden. Hierna om ongeveer 
kwart over twee  zal de Fan-
fare en de Malletband van 
Creona, met sinterklaas en 
zijn pieten een optocht hou-
den van 40 minutten door 
Wieringerwerf, en weer ein-
digen bij de Cultuurschuur.  

Groet, Joke Kroegman. 

Uitslag lampionnen keuring 2014 

Leeftijd: 0 t/m 1 
Milja 
Peuters: 
1. Milo   2. Fien 
Groep 1&2 
1. Roos   2. Liz   3. Daynen 
Groep 3&4 
1. Esther  2. Didier  3. Danique 
Groep 5&6 
1. Aline   2. Femke  3. Kyra 
Groep 7&8 
1. Lyanne  2. José Bijlstra 3. Peter Balogh 
Andere school 
1. Ruben Bruin 
 
Alle kinderen kregen een zakje chips mee naar huis. 
Veel plezier dinsdag met Sint-Maarten 
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ANBO Nieuws 
Afgelopen dinsdag moesten de biljarters 
van Kreileroord aantreden tegen de 
collega’s uit Middenmeer. Ondergetekende 
mocht de eerste wedstrijd spelen, het lukte 
echter voor geen meter en dat was met 
meerdere spelers(sters) van ons team zo. 
Het duurde 20 beurten en l won deze 
wedstrijd toch nog met 17-15. Daarna voor 
mij even heen en terug naar het WFG in 
Hoorn. Zo doende miste ik toch de tussen uitslag, halverwege. Maar het was 8-
8. 

Dus vol goede moed de 2de helft in. Ik zag Piet Raven winnen, dus ik dacht dat 
gaat prima. Maar helaas de andere vijf partijen werden allemaal verloren. 
Ondanks de traktatie van kaas en worst en het drankje dat je kon nuttigen (op 
eigen kosten). 

Nu moest ik de laaste partij spelen! Het ging niet bijster goed, tot ik een serie 
van vijf punten maakte. Dat gaf hoop! Maar helaas, twee keer een 
ogenschijnlijk punt, doch op het laatste moment raakte de speelbal in de klos, 
weg punten! 

Mijn tegen speler profiteerde hiervan en maakte in 2 beurten 3 punten! Zo 
doende weer een verlies partij met 18-15 

De eind uitslag was 22-10 voor Middenmeer. Dus rest ons allen oefenen en 
hopen op een beter resultaat bij de volgende wedstrijd tegen Slootdorp. 

Veel succes 
G. v.d. Velde 

Op Vrijdag 31 oktober kregen we de Koersbalploeg uit Slootdorp op bezoek. 
Het team van Kreileroord was iet wat gehandicapt, naar ons idee. Maar hoe 
anders pakte het uit. We moesten het stellen zonde Diet Raven, Co Cardol,  
Lenie Cardol, Jan en Mia Veen. Dus kreeg Jacqueline de Boer de kans zicht te 
bewijzen. En ook Gerard v.d. Velde moest na keren afwezigheid zijn kunnen 
weer tonen. Gerard v.d. Velde heette Slootdorp van harte welkom, waarna hij 
het word gaf aan Co Cardol die deze middag onze wedstrijdleider wat met als 
secondant Lenie Cardol. De wedstrijd kon beginnen. Het ging bijna gelijk op tot 
Jacqueline de Boer moest gooien. Die heeft werkelijk haar kunnen getoond. Zij 
gooide over de hele wedstrijd 13 punten. Grandioos! De overige leden van het 
team deden het ook prima, maar Dieuw was van slag omdat ze moest gooien 
tegen allemaal bekenden cq vrienden en bleef onder haar kunnen. Het bleef 
lang gelijk opgaan, tot Kreileroord een versnelling hoger schakelde en uitliep 
naar 66 punten. Slootdorp bleef steken op 49 punten. De overwinning was 
prima ondanks onze handicap. Nu deze lijn doorzetten tegen Middenmeer, 
beste koersballers(sters). 

To de volgende keer 
G. v.d. Velde 

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 



 

Pagina 14  

  

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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Maassluis, 5 november 2014 
 
 
P E R S B E R I C H T 
 
 
 

MS Collecteweek start op 17 november 
 
Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van 
start. Een bijzonder jaar, omdat de MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georga-
niseerd met 500 collectanten. Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). 
Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het 
flink kan regenen, langs de deuren te gaan. 
 
Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS 
Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift 
overmaken op giro 5057. 
 
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er ongeveer 300 nieuwe men-
sen 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 be-
steed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting 
 
Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl 
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact op met Pamela Zaat, van het Nationaal MS Fonds, 
010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl 

  NLdoet. 20 en 21 maart 2015 

Alvast voor uw agenda 
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Bladkorf voor inzameling bladeren bomen Kreileroord 
 
De herfst komt eraan en daarmee ook het vallen van het blad. De 
gemeente Hollands Kroon zet op verschillende plaatsen bladkor-
ven neer; hier kan het afgevallen blad die afkomstig is van bomen 
in verzameld worden. De Dorpsraad Kreileroord heeft geregeld dat 
er ook een in Kreileroord komt. Bladeren kunt u ook kwijt in uw 
groene container of gratis bij de milieustraat. 
 
Wat mag er in de bladkorf? 
In de bladkorven kunt u alleen het afgevallen blad van bomen 
kwijt.  
 
Wat mag er NIET in de bladkorf? 
Er mogen geen takken, stronken, plastic, papier, puin, onkruid, of 
andere vormen van afval in de korven gegooid worden. Dat maakt 
het legen moeilijker en de stortkosten onnodig hoog. 
 
Bij misbruik en/of vernieling wordt de korf verwijderd 

en niet vervangen. 
 
Waar komen bladkorven? 
Het aantal beschikbare bladkorven is beperkt. Er kan daarom niet 
in elke straat een bladkorf geplaatst worden. De bladkorven komt 
op een centrale plek in het dorp te staan.. Als er geen bladkorf in 
uw straat staat en er valt blad van bomen in uw tuin, dan kunt u 
dat blad verzamelen en in de bladkorf deponeren. De bladkorf 
wordt regelmatig geleegd door de gemeente.  
 

 
Lokatie:  

grasveld op de hoek van Klaverstraat/Gijs van Gaalenstraat/Bollenstraat 
 

De planning is dat uiterlijk vrijdag  14-11-2013 de bladerkorf wordt geplaatst 
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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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Alle leden mogen hier (familie) berichtjes kwijt. Ook mogen alle leden 1x per kalender jaar gratis een ad-
vertenitie plaatsen, voor bijvoorbeeld spulletjes die ze over hebben en tekoop/of weggeven, willen zetten. 

TE KOOP 

 Leren 2,5 zits bank. Leverkleurig en in goede staat. T.e.a.b. 

 Ruime ladenkast met drie laden. Gebruikt als commode. Hoogte 95 cm, breedte 108 cm en diepte 50 cm. 
Offwhite met ronde ijzeren knopjes. Vraagprijs €40,- 

 Autostoeltje groep 1 (9 tot 18 kilo). Voor kinderen vanaf 9 maanden. Merk Romer. Zwart met grijze bekleding. Vier 
jaar oud. Nieuwprijs €199,-. 
Vraagprijs €50,- 

Bent u geïnteresseerd  
of heeft u vragen?  Bel gerust. 

C. Klercq 
Vlasstraat 23 
0227601777 
0616888260 

Wat een geweldige Spokentocht!!!!   2014 
  

Het verhaal werd op film getoond! , de verdwenen  oude man, en dan 
die tien psychopaten, verbrand in hun woning, zwevende zielen boven 
Kreileroord…. 

We zijn ze allemaal tegen gekomen,… de zwijgende Heksen met hun 
super lang vingers…veel rook  

zelf een doolhof waar je niet meer uit kwam,.. vrouw met baby uit 
haar buik, spoken met houwelen, Man zonder hoofd, een heel groot 
exemplaar, dat staat dan ineens voor je,… 

Veel spookachtige griezels, ze sprongen gewoon tegen een muur van 
gaas op, om ons zo veel mogelijk de stuipen op het lijf te jagen, nou 
bij mij is dat weer heel aardig gelukt!!!! 

Sorry voor de gebeurtenissen die ik niet heb genoemd het waren er nog al veel, 
maar wel heel erg bedankt voor jullie inzet, en het plezier waarmee jullie weer 
dat oud-wijfje hebben laten schrikken. Het was allemaal heel spookachting, 
griezelig maar ik heb ook genoten en dubbel gelegen van het lachen! 

Heel erg bedankt aan de organisatie, maar het meest bedankt, aan al die spook-
achtige mafketels. 

  

Liefs Joke Kroegman. 
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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 

 

Pedicuren 

0227-608235 
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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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Biljartnieuws 1 november 2014. 
Terwijl onze senior Bert Hanff met Jannie mooi op zijn ruggetje ligt te genieten 
van het prachtige weer op een Canarisch eiland werken de minder gelukkigen zich 
in een slag in de rondte om punten bij elkaar te sprokkelen voor de reguliere com-
petitie. Bert ging overigens met een goed gevoel weg, want hij had de nodige 
punten al weer bij elkaar gespeeld en als hij helemaal uitgerust terug keert is hij 
zeker een kandidaat voor de leverworst! Wie opvallend sterk speelt  in het begin 
van de competitie is Pascal Edens. De junior van de vereniging heeft verreweg de 
meest gewonnen partijen op zijn naam staan, een stuk of negen. En het zijn geen 
flauwe winsten. Henk van Bodegom speelde hij in 4 beurten van tafel, maar ook 
onze beste biljarter Michel Hanff werd in enkele beurten omgelegd. Nee, hij wordt 
een serieuze kandidaat voor de titel. Trouwens, de spelers in de onderste regio-
nen waar ook Pascal toe behoort, doen het op zich niet verkeerd. Fran Schelfhout 
versloeg bijvoorbeeld de kampioen Bert Hanff , maar ook Michel en Ruud van Eek-
en, en zoals bekend zijn dit de beste drie biljarters van de vereniging. Met een  
gemiddelde van 1 veegde hij Ruud van tafel in 
14 beurten. Henk doet het wat rustiger aan, 
maar weet af en toe toch wat puntjes bij elkaar 
te snoepen en zal zeker niet voor de worst in aan-
merking komen. De mid- denmotors spelen 
wisselvallig en er is nog geen peil op te trek-
ken waar dat naar toe gaat. Gerrie Edens, Martin 
Rebel en Jaap Plagmeier houden elkaar aardig 
in evenwicht. Jaap heeft een lichte voorsprong 
van een half punt, maar of dat genoeg is aan het 
eind van de streep moet worden afgewacht. 
Hun onderlinge partijen zijn soms zeer spannend 
en wordt soms beslist met een carambole ver-
schil.  Michel Hanff en Ruud van Eeken presteren 
matig en de stamtafel kan er niet goed achter 
komen wat daar de oorzaak van is. Ruud moet 
wel eens vroeg weg vanwe- ge zijn werk en speelt 
misschien daarom wel eens te gehaast. Of het op-
passen op de hond van zijn ouders, een behoorlijke keffer,  Michel parten speelt 
wordt door de stamtafel plausibel geacht, want al weken is hij met de komst van 
het “beessie” bezig en dat kan natuurlijk nooit goed zijn voor de concentratie. Al-
leen al de gedachte dat hij bezig is met zijn partijen op vrijdagavond en de hond 
moederziel alleen in zijn huis is, is voor de gevoelige natuur van Michel een regel-
rechte aanslag. Gelukkig komen Jannie en Bert donderdagavond thuis en valt 
Bert, natuurlijk!,meteen met zijn neus in de boter, want vrijdagavond gaan de bil-
jarters wokken bij Tommie. 
 En tot slot; de wokavond was zeer geslaagd, want aan het eind van de avond kon 
Ger meedelen dat het potje zo goed als leeg was. Past nog om Nel Edens en Fem-
mie Plagmeier te bedanken voor het veilig naar huis brengen van de in lichte be-
schonken staat zijnde biljarters, want de in volle glorie opererende eigenaresse Bo 
hield het tempo er aardig in.Op vrijdagavond 28 november spelen de biljarters 
van de Doorbraak weer tegen de ANBO; opvallend genoeg hebben wij nog geen 
spionageactiviteiten waargenomen, maar misschien komen die toch nog uit een 
onverwachte hoek. 

Henk van Bodegom. 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 12 11-11-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 11-11-2014 

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 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 
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Bestuursdienst sv Kreileroord 
Datum     bestuursdienst   
          
Zaterdag 15-nov   Thijs Klein Roeland Blok 
Zondag 16-nov   Rob Schokkenbroek Ci y Visser 
          
Zaterdag 22-nov   Thijs Klein Roeland Blok 
          
Zaterdag 29-nov   Thijs Klein Roeland Blok 

Zondag 30-nov   Henk v Bodegom Frannie Schel out 

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. 

De uit Kreileroord afkomstige Bastiaan van den Broek 
heeft aan de faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 
Groningen op vrijdag 7 november zijn bul behaald. 

Hij heeft onderzoek gedaan naar de leegstandsproblema-
tiek in winkelgebieden in Oost-Groningen. 

 Bastiaan van harte gefeliciteerd, wij zijn  trots op je! 

  

 
Corrie, Johan,  

Henk en Annie 
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Kreileroord blijft stijf onderaan door met 5-2 te verliezen van Petten. 
 
Na drie kwartier voetballen  was het eigenlijk al bekeken met Kreileroord en 
ging Petten uiteindelijk  terecht met de overwinning naar huis. Daar zag het 
aan het begin van de wedstrijd niet naar uit. Kreileroord kon Petten in de 
eerste twintig minuten goed bijbenen, maar toen Menno ten Pierinck uit een 
goede doorgekopte vrije schop vanaf het middenveld alleen voor keeper 
Brain Boekel van Kreileropord  kwam te staan, schoot hij feilloos in. 0 -1. 
Petten bleef de aanval zoeken en kreeg verschillende goede mogelijkheden, 
maar het duurde nog wel een kwartier voordat de 2-0 kon worden aangete-
kend. Die goal ontstond uit een dubieuze situatie, want keeper Brain Boekel 
werd in zijn doelgebied bewust onderste boven gelopen door spits Joshua 
Groot, waardoor linkermiddenvelder Frans Ernst de bal in het lege doel kon 
tikken. Scheidsrechter van Etten wilde niets van een overtreding weten en 
keurde het doelpunt goed. Die tegenvaller was wel een tik voor de ploeg van 
Jan Wiersma en toen vlak daarna Kevin Stins dwars door de achterhoede liep 
van Kreileroord en 3 – 0 liet aantekenen was een nederlaag niet meer af te 
wenden. Toen vlak voor rust Jeffrey Quak een corner in één keer knap over 
Brain Boekel inschoot leek het helemaal over en uit voor de ploeg uit Krei-
leroord. Maar na de thee ging Kreileroord toch op zoek naar een beter resul-
taat en er ontstonden kansen voor de thuisploeg. Vooral door de ingebrachte 
wissel Stan Visser, die met zijn snelheid de achterhoede van Petten voortdu-
rend verraste. Na een uur spelen werd Visser door Teun Hof vastgehouden in 
het strafgebied en schoot aanvoeder Bart Scholten de penalty onhoudbaar in. 
En toen vlak daarna keeper Niels Kooy van Petten opzichtig over een dwar-
relbal van Stefan Perton dook waardoor het 2-4 werd, kreeg Kreileroord in-
eens de geest en kwamen er kansen voor de ploeg. Eerst was het Marco 
Keuken die te zacht inschoot, toen Melvin Zee die voor open doel miste en 
vervolgens wist Kevin Linde zich geen raad met de bal. Maar toch wist Petten 
zich onder de druk uit te voetballen en toen Menno ten Pierinck uit een goed 
opgezette aanval de 2- 5 scoorde was het pleit beslecht. Over veertien dagen 
speelt Kreileroord uit tegen HOSV. 
 
Het tweede deed het in de eerste helft tegen buur DWOW helemaal niet 
slecht en wisten goed stand te houden. Thijs Klein maakte na een prachtige 
pass van Marc Marsman de 1 -1. Na de rust werd de ploeg vooral door condi-
tiegebrek de onderliggende partij. DWOW had een jonge ploeg en die bleef 
voortrazen. Dat het uiteindelijk maar 4- 1 werd kwam door de goede inzet 
die het tweede leverde. 
 

Henk van Bodegom. 
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Het is alweer een aantal weken geleden dat Karim de 
pupil van de week was. Hij was net zo groot als de te-
genstanders, maar is tenslotte een speler bij de Ctjes. 
Na wat twijfel of hij het allemaal wel ging redden met 
de brandweer en school is hij toch weer komen voet-
ballen bij Kreileroord, het was helaas voor korte deur, 
want hij is geblesseerd en hoopt weer snel te herstellen 
en te komen voetballen. Bij deze namens iedereen vel 
beterschap Karim. Het was voor Karim ook best wel 
spannend om pupil van de week te zijn, hij had net zo 
goed de wedstrijd mee kunnen doen, maar het sprintje 
naar het doel was net even genoeg en liep met opgehe-
ven hoofd van het veld. 

Karim 
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Elisa van der Meer, de aanvoerster van het 
Cteam, met dezelfde positie als haar vader. 
Haar droom is om een keer bij Heerenveen 
te voetballen in een groot en vol stadion. 
die ochtend mocht ze de aftrap nemen bij 
het 2e, na de aftrap ging de verdediger van 
de tegen partij het duel aan en begreep 
niet dat ze pupil was, na de doorbraak en 
een panna maakte ze een strak doelpunt en 
kon de wedstrijd beginnen. 

Elisa van der Meer 
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Elisa van der Meer, de aanvoerster van het 
Cteam, met dezelfde positie als haar vader. 
Haar droom is om een keer bij Heerenveen 
te voetballen in een groot en vol stadion. 
die ochtend mocht ze de aftrap nemen bij 
het 2e, na de aftrap ging de verdediger van 
de tegen partij het duel aan en begreep 
niet dat ze pupil was, na de doorbraak en 
een panna maakte ze een strak doelpunt en 
kon de wedstrijd beginnen. 

Elisa van der Meer 
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Zondag 9 november 2014. Didier zijn beurt om pu-
pil van de week te zijn bij het eerste. Didier is be-
gonnen bij de kabouters. Inmiddels is hij een mini 
F en versterkt ons F team. Didier is een mooi voor-
beeld van hoe schijn kan bedriegen. Ondanks dat 
hij niet de grootste is heeft hij een hard schot en is 
hij zeker niet bang voor zijn over het algemeen 
veel grotere tegenstanders. Didier is mooi op tijd 
aanwezig. En na het omkleden gaat hij met de 
mannen inspelen. Er wordt hem gezegd dat hij 
best wat af mag snijden en wat uit mag rusten, 
maar daar moet hij weinig van weten. Hij doet het 
liefst alle oefeningen mee, en dan ook helemaal. 
Dan het officiële stuk. Hij staat er mooi bij te kij-
ken terwijl alles wordt afgehandeld. Dan is het zijn 
beurt. Eerst op de foto en dan met de bal naar vo-
ren. Met de bal aan de voet nadert hij het doel, en 
eindigt met een prachtig schot. Hij krijgt van de scheidsrechter nog een mooi extraatje 
in de vorm van een oranje fluitje. Wanneer hij naar de kant loopt vertelt hij de fotograaf 
dat hij nog wel een keer zou willen. Dat gaat helaas niet, maar hij mag nog wel even in 
de dugout het eerste aanmoedigen. 

Didier 
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Verslag ALV 2014. 
 
De ledenvergadering op 30 oktober werd door de leden goed bezocht. 
De notulen van de  ledenvergadering van 2013 werden zonder opmer-
kingen door de vergadering goedgekeurd evenals het jaarverslag van 
de secretaris Robert Schokkenbroek. Het financieel jaarverslag werd 
uitvoerig uitgelegd door penningmeester Fran Schelfhout. De club 
sloot met een klein positief resultaat. Alhoewel de club er qua ver-
mogen redelijk goed voor staat zag het bestuur zich genoodzaakt om 
aan de leden een contributieverhoging voor te stellen. Dit betreft al-
leen de senioren. De jeugd wordt nog ongemoeid gelaten. Er ontstond 
wel enige discussie over het tijdstip van invoeren, maar de vergade-
ring kon uiteindelijk leven met het voorstel om de verhoging per direct 
in te voeren. De contributie van de senioren gaat van € 100,- naar € 
120,- voor het seizoen 2014 – 2015. Daarmee loopt de club enigszins 
in de pas met de verenigingen in de omgeving, want nog altijd heeft 
de club de laagste contributie van de gemeente HK. Door de ontwik-
kelingen op het gebied van het accommodatiebeleid waardoor de club 
op een forse verhoging moet rekenen voor het gebruik van het MFC 
en de velden en de flinke kostenverhogingen van de KNVB, de maand-
lasten zijn gestegen van € 90,- naar € 290,-, ontkwam het bestuur er 
niet aan de contributieverhoging voor te stellen. Op voorstel van het 
bestuur werd Citty Marsman voorgedragen als nieuw bestuurslid voor 
de afdeling jeugd. Zij werd door de vergadering unaniem gekozen. 
Dennis en Tineke Voorsluis werden door het bestuur voor hun inzet 
van de club bedankt. 
Het barbeleid passeerde ook de revue en wordt door allerlei ontwikke-
lingen ook aangepast. Er komt een vrijwilligerswerkgroep die aange-
stuurd wordt door Yneke Dijkstra. Door de leden werd Gonnie Klein 
bedankt met applaus voor haar enorme inzet. Glaswerk mag  voort-
aan door beleid niet meer mee naar buiten worden genomen en de 
bedoeling is dat er op korte termijn in plastic glazen wordt geschon-
ken. Het accommodatiebeleid deed ook nogal wat stof opwaaien. In 
ieder geval  lieten de leden  merken waar het naar toe moet gaan met 
het horecagedeelte. Als grootste gebruiker(s) vonden zij dat bij het 
toekomstige beleid de club daar de leidende rol in moet spelen. 
Tot slot werd iedereen even na twaalven bedankt voor de inbreng door 
de voorzitter en wel thuis toegewenst. 

Henk van Bodegom. 
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