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

.  Dorpsraad 
SV Kreileroord 

Het Creiler Woud 
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Vakantie  komt wel heel snel dichterbij! 

 

Koningin Maxima Gefeliciteerd!. 

KAMPIOENEN  
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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, 
 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
 

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. 

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

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur 

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 

ANBO ANBO afd. Kreileroord voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid 
worden? Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 0227-663365 

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 ! 
(Vertrek Kreileroord alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:36) 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Schagen alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:41) 

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

CONNEXXION  
lijn 653 

 KREILEROORD  naar Schagen (via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 
Van maandag tot en met vrijdag.  

Niet  op feestdagen en schoolvakanties 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

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. (± 18:45) 
Op de hoek van de 
straten klaar zetten  

  
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. 

09 juni 
07 juli 
04 augustus 
01 september 
29 september 

 
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.  

28 mei 
11 juni 
25 juni 
09 juli 
23 juli 

Algemene informatie 2014  

Update: 17-05-2015 
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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 

 
Hij gaat er komen. 
Het heeft even geduurd maar hij gaat er komen de voetbalkooi.   
Na veel overleg met diverse partijen zijn we er in geslaagd een voetbalkooi  te bemachtigen. 

Met  dank aan de huurders vereniging Wieringermeer  en de gemeente Hollands kroon  zijn we in het bezit gekomen van 
een prachtig stuk gereedschap om de jeugd veel plezier te laten beleven. De financiële middelen die nodig zijn voor de 
opbouw van het geheel zijn beschikbaar gesteld door de stichting Kreiler2002rd en daar zijn we  bijzonder blij mee. De 
afmeting van de kooi zijn 6 bij 12 meter en het is de bedoeling dat het naast de skatebaan  geplaatst gaat worden. Laten we 
hopen dat er veel gebruik van word gemaakt op een sportieve manier 
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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 zondag 7 juli 2015/19.00 uur 
(hardcopy zondag 7 juli 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 
 Leden vergadering       pagina   6 
 Agenda          pagina     7 
 Aankondiging ledenvergadering    pagina    9 
 Volwassen educatie       pagina   10 
 Anbo          pagina 11 
 Buurtbus lijn 416/lijn 653     pagina  16 
 Florisdag Medemblik       pagina   17 
 Over uw gemeente       Pagina  20 
 Grasmaaier         pagina  24 

 
 
 
 

De Redactie 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 

 
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 
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Het jaarverslag wordt rond 17 mei gepubliceerd  
op de website van de Dorpsraad Kreileroord 
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Jaarvergadering  20 Mei  Dorpsraad 
 
 
 
Cursus Nederlands medio september 

(voor inwoners van Kreileroord) 
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Woensdag 20 Mei wordt de ledenvergadering van 
de Dorpsraad Kreileroord gehouden. Deze 
vergadering staat open voor alle leden van de 
vereniging.  
 
Op de agenda staat o.a.: 
 de aanpassing van de statuten van de 

vereniging 
 Standpunt en stand van zaken betreffende de 

stichting MFC de Doorbraak 
 Aftreed schema bestuursleden  

(bestuursleden gezocht) 
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Ambitie:  
Aanbod Volwasseneneducatie vormgeven in Kreileroord 
voor doelgroepen laaggeletterden en NT2.  
(NT2: Nederlandse taal voor niet Nederlanders) 
 
Als pilot, met mogelijkheid tot uitbreiding wanneer 
succesvol.  
 
Het aanbod wordt vormgegeven in twee trajecten: een 
traject voor laaggeletterden en een traject voor de NT2-
doelgroep.  
 
Overwegingen: een thuisnabij aanbod voor een doelgroep 
die anders niet wordt bereikt. Met dit aanbod investeren 
we in de zelfredzaamheid van de doelgroep. Het aanbod 
vergroot de gemeenschapszin/participatie van inwoners 
in deze kleine kern en is dus direct en indirect een 
investering in de leefbaarheid van Kreileroord.  
 
Het aanbod draagt ook bij aan de mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie van de doelgroep laaggeletterden.  
 
Start september 2015, 15 weken, 1 avond per week,  
2 klokuren les met pauze; 19.00 – 21.20 uur.  
 
Het aanbod vindt plaats op de maandag-, dinsdag- of 
woensdagavond. Locatie: MFC Kreileroord, ruimte  
 
Partners: gemeente Hollands Kroon, Dorpsraad 
Kreileroord, Basisschool Het Creilerwoud, ROC Kop van 
Noord Holland 
 
Meer in de volgende Dorpskrant. 

Volwasseneneducatie 
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ANBO Nieuws 

 

Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Kreileroord 
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 Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke school dag van: 09.30 - 14.30 uur 
        
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  
Dromenvangers, Spaar olifanten en geluk poppetjes 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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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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Kijk ook eens op de Facebook pagina van uw gemeente. Hier staat ook heel veel informatie. 

Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  
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Klaverjassen. ( 16-05-2015) 
Afgelopen zaterdagavond hebben de klaverjassers hun laatste drive van dit seizoen 
gespeeld. De opkomst was niet echt geweldig.  Er waren slechts drie koppels deze 
avond. Dankzij Elina, die omdat Simone aan het werk was, bereid was om snel naar 
Kreileroord te komen, kon er op twee tafels gespeeld worden. Martin Rebel werd haar 
partner, want hij was belangstellend komen langs waaien en had ook wel zin om een 
kaartje te leggen. Besloten werd om op deze avond drie potjes te spelen en de uitslag 
niet mee te nemen in de eindstand voor de competitie van dit seizoen. Marian Schol-
tens en David Clerc smaakten deze avond het genoegen om eindelijk een drive te win-
nen en dat zelfs met een ruime voorsprong  op Lenie en Co Cardol, die deze avond 
tweede werden. Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom werden derde op deze 
avond en het kersverse koppel Elina en Martin laatste.  
De uitslag van deze avond: 1. Marian en David 4873 punten2. Lenie en Co 4649. 3. 
Thea en Henk 4606 en als laatste Elina en Martin met 4499 punten. 
De einduitslag van dit seizoen hebben wij na enig intern beraad als volgt vastgesteld; 
kampioen van het afgelopen seizoen is het koppel Dick Keuken en Mike Weermeier ge-
worden met een puntentotaal van 31756 punten over vijf drives. De wisselbeker staat 
klaar op kast om door dit koppel te zijner tijd in ontvangst te worden genomen. Gefeli-
citeerd mannen! 
De rest van de uitslag zag er als volgt uit: 
2. Thea en Henk 30869. 3. Lenie en Co 27968. 4. Marian en David 26859. 5. Janny en 
Foeke 22966. 6. Elina en Simone 19086. 
Lenie en Co werden op de vierde drive winnaar met maar liefst 7448 punten; verre-
weg het hoogst gescoorde punten aantal over een drive van dit seizoen.Er zijn ook 
koppels geweest die dit seizoen maar één keer gespeeld hebben en zijn dus niet mee 
genomen in de einduitslag. 
Bedankje. 
Greta had voor iedere deelnemer weer een leuke doos chocolade meegenomen en 
vanaf deze plaats bedanken wij haar nog maals voor het verzorgen, soms met assis-
tentie van Janny of Colinda, voor de geweldige leuke boodschappenmandjes van afge-
lopen seizoen. Uiteraard bedanken wij Gonnie ook nog voor het verzorgen van de 
drankjes en de hapjes tijdens de drives. Het was allemaal weer dik in orde! 
Volgend seizoen. 
Na afloop werd er nog druk gedebatteerd over de slechte opkomst. Er werden enkele 
misschien wel bruikbare suggesties op tafel gelegd om de leegloop tot staan te bren-
gen. Eén gedachte was om in plaats van vier spelletjes op een avond, er drie te spe-
len, waardoor er een grotere pauze ontstaat tussen de spelletjes. Ook werd gedacht 
om weer met een losse maat te spelen; dat verruimd de mogelijkheid voor klaverjas-
sers zonder vaste maat om ook te komen. Er waren ook nog andere ideeën en mis-
schien heeft u ook wel een idee; kom er maar mee zou ik zeggen, want het zou toch 
jammer zijn als wij door de slechte opkomst een streep door het klaverjassers moeten 
zetten. 

 
Henk van Bodegom.  
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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,  
belastingaangiftes 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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 07 19-05-2015 
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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  Gijs van Gaalenstraat  9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. mevr. Citty Marsman  .  Gijs van Gaalenstraat 25Kreileroord 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   Gijs van 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: mevr. C. Marsman  Gijs van Gaalenstraat  25 dinsdag 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 
Coach E pupillen: dhr. M. Marsman  Gijs van 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: dhr. 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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U vindt ons op: 
 
Havenweg 6 
1771 RW Wieringerwerf 
  
Tel:               0227-602543  
b.g.g.                  0227-663490 
 
E-mail    info@garagevanwanrooy.nl  
Internet: www.garagevanwanrooy.nl 
 

Garage van Wanrooy uw adres voor o.a.: 
 

 Airco service 
 APK (Algemene Periodieke Keuring)  
 Balanceren en uitlijnen 
 Inbouw van elektronica 
 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 Onderdelen en accessoires voor alle automerken  
 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
 Periodiek onderhoud en reparaties 
 Ruitvervanging en raparaties  
 Winterbanden 

 
Bij een grote beurt krijgt u bij ons gratis een APK keuring. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als uw auto klaar is, dan kunnen wij uw auto ook wassen, poetsen en in de 
wax zetten, tegen een kleine (meer) prijs! 
 

Dorpskrant Kreileroord 



 

Pagina 31    

Dorpskrant Kreileroord  

Tombolaloten 
 
Mensen die niet in de gelegenheid waren om hun lootjes van de tombola in te le-
veren tijdens de kermis kunnen hun prijsjes ophalen op landbouwstraat 18. 
Dit kan tot 1 juni en het liefst in de avonduren. 
 

Lydia Bruin 
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Dorpskrant Kreileroord  

Eind van het C-team. 
 
Op zaterdag 16 mei is de allerlaatste wedstrijd van het C team. Een aantal van deze speler zaten er al bij vanaf de 
Fjes. Er zijn er een aantal weggegaan en een aantal bij en  teruggekomen, zelfs bij andere verenigingen vandaan. 
zelf ben ik erbij gekomen nadat Aaltje er mee stopte door verhuizing. Samen met Marco de Ridder coachten we de 
E, waar mee we 2 x najaar kampioen waren geweest. Toen werden we D, waar bij we niet genoeg hadden voor een 
heel veld en gingen door op D half veld. Nadat Marco de Ridder stopte gingen we verder met Patrick van der Sleen. 
Toen we als C door moesten kon dat niet meer op half veld en hebben we hard er aan gewerkt om er zeker 14 op 
papier te krijgen, met succes, al waren er wel een paar met blessures en af en toe iets anders te doen te hebben, 
hadden we elke zaterdag met hulp van enthousiasten kinderen er toch elke wedstrijd weer genoeg. Op heel veld 
spelen met andere regels en goede tegenstanders was het voor ons moeilijk om aan voetballen toe te komen, we 
hadden ook de laatste 2 seizoen niks gewonnen en zelfs maar een paar keer gescoord. Het was ook helemaal niet 
leuk. Ondanks hebben we toch 2 seizoenen gevoetbald. We begonnen elke keer weer vol enthousiasme en plezier, 
maar het bleef toch elke keer weer moeilijk om het verlies te moeten nemen en het plezier te behouden. Toch 
hebben we het vol gehouden met elkaar en als team sterk gestaan. Al was daar af en toe wel een praatje voor 
nodig. 
Jongens en meiden bedankt voor alles, ik heb het  met heel veel plezier gedaan en zal jullie missen. Sommige van 
ons kunnen blijven en gaan terug naar het D el al, sommige gaan naar andere verenigingen en voor sommige is er 
nog twijfel met wat ze gaan doen. Ik wens jullie heel veel plezier met wat jullie gaan doen en hoop dat jullie kunnen 
blijven voetballen. Jullie zijn allemaal toppertjes!!!! 

Annet (was) coach van het C Team. 


