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

.  
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De School is weer begonnen met een nieuwe indeling en 

het is weer tijd voor een nieuwe Dorpskrant 
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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. 

29 september 
27 oktober 
24 november 
22 december 2015 
 

 
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.  

03 september 
17 september 
01 oktober 
15 oktober 
29 oktober 

Algemene informatie 2015  

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 € 10,00 per jaar. Wordt lid en 
steun hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

 
 

Geachte Dorpsraadleden,  
van de Voorzitter 

 
WE ZIJN WEER VAN START. 

 

Op het moment dat u dit leest zijn we weer uit de startblokken, want laten we eerlijk zijn als de redacteur de stukken niet 
bij elkaar zoekt komt er geen dorpskrant uit en blijven we verstoken van het dorpsnieuws. JeeCee en voetbal zijn al weer 
van start gegaan en ook bij de Anbo zijn er al weer bewegingen waargenomen. Wat een geweldige timmerweek hebben we 
weer gezien  en wat een driftig zagende en timmerende kinderen al dan niet geholpen door ouders en/of opa`s en oma`s       
en wederom een organisatie die klinkt als een klok. De voetbal/basketbal kooi is klaar en  door veel gebruikers al getest op 
degelijkheid. Voor  de officiële opening gaan we nog iets leuks verzinnen. Door de gemeente worden een aantal  avonden 
georganiseerd over het kernbeheer in samenwerking met de bewoners  Dit zal in september en oktober  plaats vinden dus 
houdt de bladen in de gaten. Op de eerste maandag in september hebben we weer bestuursvergadering en uw inbreng is 
welkom. 
 

Mooi was het om te mogen vieren dat op “onze school” van Kreileroord, Meester Kees al 40 jaar voor de klas staat. Dit 
werd door de school groots gevierd. Meester Kees, hartelijk gefeliciteerd met dit 40 jarig jubileum. 
          Bestuur en leden van de Dorpsraad Kreileroord 

 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van de oudste bewoonster en oudste lid van onze vereniging:  
        Mevr. G. Leffers. 
We wensen de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte in deze moeilijk tijd. 
          Bestuur en leden van de Dorpsraad Kreileroord 

 
 

Voorzitter Dorpsraad 
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. J. Kroegman Bollenstraat 29 tel. 0227-663277 joke.kroegman@ziggo.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Redactie : Dhr. R. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & Gerard Prevo  
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 20 september 2015/18.00 uur 
 

        (hardcopy zondag 20 september 2015 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. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1     820022 
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 
 Kreileroord op RTV Noord Holland   pagina   6 
 Buurtbus lijn 416/lijn 653      pagina    9 
 ANBO          pagina   10 
 Maylinn-Rose (4jr) en Milja-Yasmine Sterk pagina  11 
 Over uw gemeente       Pagina  15/16 
 Grasmaaier         pagina  19 

 
 
 
 

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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U kunt via de QR code deze uitzending terug zien, mocht u het gemist hebben.  
 

http://www.rtvnh.nl/gemist/tv/483 

Verloren: 
 
Heeft iemand een fietscomputer 
(display) gevonden.  
 
Merk:  Giant 
 
Wij zijn hem kwijt. 
 
Graag terug bezorgen bij: 
 
J. Visser 
Gijs van Gaalenstraat 12 
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Cursus Nederlands medio september 

(voor inwoners van Kreileroord) 
 
Voetbal seizoen is weer begonnen 
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beste ouders/verzorgers en sponsoren  

 
hier nog een berichtje van de fancy fair  

 

want we zijn er uit hoeveel de opbrengst is geworden  
dus ga er maar even bij zitten !!!  

 
€1850,00!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
wat een super goed bedrag iedereen die hier aan mee geholpen heeft 
heel heel erg bedankt  
dit komt zeker goed van pas  
Dansstudio move, basiclodge, De Binderij, Any look, kapsalon jenny, 
bloeiers, metamorphosis, wegend succes, brievenbusdroom, mooi 
boetiek 
welkoop/formido, keurslager poelsma, stumpel, primera, nick gras 
optiek 
online fietsenwinkel, happiness bloemen, studio 57 , the hair fashion 
shop 
jaap's jeans en sportwear, zonnestudio monique , garage arjan zuidema 
garage koopman en brouwers , saartje , fitness wieringerwerf , expert  
quinten mode en more, keukenhof, hair@home, da wieringerwerf, 
stokman wieringerwerf, bakkerij slijkerman, zorgboerderij , kwekerij de 
oosterkwel 
nice nails, dotsy hondentrimsalon , bezoek boerderij leven van de wind ,  
da middenmeer, schoonheidssalon marjan visser , roeli's manicure , 
mona lisa  
fysio fitness middenmeer, siesoo, beautiful life , sterkdienstverlening, e 
kuipers 
van assen bestrating, sanders bouw en handelsonderneming, fun festijn  
bloemenatelier avalanche, robijn transport en dienstverlening, eepol, 
fourstars 
snk vloeren, ferro non, mero, perton's dienstverlening, blaauwiekel 
klussenbedrijf 
a schouten dienstverlening , extrodinary nails, love 4 grafie, taarten van 
diana  
theeater theesalon, van der zee dienstverlening, till's cosmetics, s bing  
t'warme huisje, bloemenzaak lotus, bakkerij raat , groentewinkel bos  
express, k bot z'n, bot, zonvaart reizen, gregory, mitra, gezusters bos 
marjan hertog mode, novitaz, bo en belle, maskramer, nagelstudio euz 
padillo, vermeulen schildersbedrijf, schoenmaker medemblik, de goudvis 
art en tattoo, kaas en zo, factory outlet, muller schoenen, sport to 
move, 
kreileroord 2002, en enjoy ooi. 
alle sponsors heel heel erg bedankt voor de sponsoringen zonder jullie 
hadden we niet zo'n groot bedrag op kunnen halen. 



 

Pagina 9  



 

Pagina 10  

ANBO Nieuws 
 
Donderdag 27 augustus was het weer zover voor 
de ANBO leden van Kreileroord.  
Het was de 1ste dag, na de vakantie dat de 50 
plussers weer bij elkaar kwamen. Deze 
openingsdag wordt traditioneel goed bezocht, nu 
22 leden, omdat we er een gezelligheids middag 
van maken.De voorzitter opende, nadat iedereen 
was voorzien van koffie of thee, de middag en 
vertelde wat er deze middag op het programma stond.  
Ook memoreerde hij nog even het feit dat ons lid Mev. Leffers overleden was, waarna er 
enkele ogenblikken slitle gevraagd werd. Zo geschiede. 
Daarna werd de Bingo gestart door P. Raven, de wedstrijdleider. Er kwamen 3 rondes van 
elk 3 prijzen. 
De prijzen vielen mooi verdeeld, zodat er negem blije gezichten waren. Daarna werd er 
nog een spelletje vlotbruggen gedaan, bestaande uit 3x3 sloten 
Ook bij dit spel moest je het geluk aan je zijde hebben. 
De uitslag was als volgt: 
1ste Lina Smit  106 pnt 
2de Janny Hanff 105 pnt 
3de Evert Brok  95 pnt 
Er werd nog enige tijd heerlijk nagezeten en om 18:00 was het feest weer ten einde. 
Dinsdag  1 september is de soos open. Vrij biljarten en vrij klaverjassen 
Donderdag  3 september Koersballen 
Vrijdag   4 september vrouwen biljart 
 
 
De ANBO Kreileroord ziet graag nieuwe leden komen naar de soos. 
Lidmaatschap € 40,- op jaarbasis. Betaling in 4 termijnen. Lidmaatschap partner € 38,50 
op jaarbasis. Ook te betalen in 4 termijnen. 
Kom naar het MFC en laat je informeren wat je voordelen kunnen zijn, maar ook kan je 
je een middag lekker ontspannen. Wij ontvangen U met een lekker bakje koffie of thee en 
U kunt kennismaken de de ANBO Kreileroord en haar leden. 
 

Doen Hoor 
 

De Voorzitter 
ANBO Kreileroord 

Gerard v.d. Velde 

Afdeling Kreileroord 
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Nederlands kampioenschap loopfiets in Klazinaveen 

 
Kreileroord, zaterdag 4-7-2015 hebben de zusjes Maylinn-Rose Sterk (4jaar) 
en Milja-Yasmine Sterk (2jaar) deelgenomen aan het Nederlands 
kampioenschap loopfiets in Klazinaveen wat afgelopen weekend samen werd 
verreden met het Nederlands kampioenschap BMX.  

Van de 70 loopfiets deelnemers werden de zusjes allebei keurig 3de in het 
Nederlands Kampioenschap in de categorie tot 4jaar jongens/meisjes en de 
categorie tot 2jaar jongens/meisjes tevens waren ze de enige meisjes die het 

podium mochten betreden.  
 

Maylinn-Rose die als snelste uit de start komt. 

 
Hartelijk gefeliciteerd meiden met het behaalde resultaat. 

Robert Jan Sterk 

{Meiden ook namens de leden en het bestuur van  
de Dorpsraad  Kreileroord Gefeliciteerd) 
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 Het Creilerwoud 
De Wereldwinkel wordt verbouwd en verplaats!. Zodra de openingsdatum bekend is 
wordt dit uiteraard breed bekend gesteld! 
 
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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Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  
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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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Pagina 19  

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 09 01-09-2015 
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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 

 
  
 
 
 
 
Start seizoen 2015- 2016. 
 
De bal rolt weer. 
Dit jaar gaan gaat de club van start met vier teams. Twee jeugdelftallen en 2 seniorenteams. 
Het eerste elftal gaat het dit jaar proberen in de vijfde klas, want de zesde klas is door de 
KNVB opgeheven. Het eerste is dus automatisch gepromoveerd. Het gevolg hiervan is dat 
de ploeg   zwaardere tegenstanders tegen komt in de komende competitie. Of het team, net 
als vorig seizoen, op de laatste plaats zal eindigen is natuurlijk niet te voorspellen en eerlijk 
gezegd gaan wij daar ook niet vanuit, maar zwaar zal het wel worden. Wij hebben wel 
moeten constateren, op grond van de prestaties in de afgelopen bekerwedstrijden, dat er 
meer positieve beleving in de ploeg zit dan vorig seizoen en wie weet tot welke prestaties 
dat kan leiden. In ieder geval is het zo dat de trainers, Jan Wiersma en Pieter Garst met vol-
le overtuiging de trainingen zijn gestart en als bestuur hopen wij dat de bezieling die zij ten 
toon spreiden ook zijn weerslag zal vinden in de prestaties van ons eerste team. Het tweede 
team baart ons enige zorgen. Op papier hebben wij genoeg spelers, maar de opkomst op 
zondagmorgen, en dan vooral wat de uitwedstrijden betreft, baart ons grote zorgen. Wij 
stellen voor om elkaar niet te laten zitten en indien je niet kan dit op tijd door te geven aan 
de coach. Het liefst op donderdagavond, want dan valt er voor de coach nog wat te regelen. 
Het adagium ’s nachts de man, overdag de man lijkt steeds meer te vervagen, want vorig 
seizoen gebeurde het enkele malen dat de coach midden in de nacht, zaterdag op zondag, 
ge-appt werd dat men niet kwam opdagen voor de wedstrijd. Dat kan natuurlijk niet, want 
er is niets vervelender om op het laatste moment met tekort aan de spelers te staan. Wij 
doen daarom een beroep op de spelers van het tweede om er voor het komende seizoen 
voor te zorgen dat dit niet meer gebeurd. De jeugd is ingeschreven met twee teams. Eén F 
team en één D- team. De D’s wonnen overigens afgelopen zaterdag in hun nieuwe tenues 
gesponsord door de Stichting Kreiler2002rd met 7-2 van buur CVW met heel leuk spel. Zij 
hebben ook al enkele keren gespeeld op toernooitjes. Voor de F- jes zoeken wij nog wat 
spelertjes, want soms zijn zij door allerlei omstandigheden, niet volledig. De coach komt 
steeds meer tegen dat kinderen soms naar de ouder moeten in een andere woonplaats, van-
wege een scheiding. Soms gebeurt het dat er dan wel drie of vier spelertjes op zaterdag 
missen en dat is dan heel lastig op te lossen. Vandaar onze vraag van het bestuur aan ouders 
en aan toekomstige jeugdige voetballertjes; word lid van onze kleine gezellige club en help 
ons om dit probleem op te lossen, want wie de jeugd heeft de toekomst! 
Wij wensen iedereen weer heel veel voetbalplezier voor dit komende seizoen!  
 

 

Het bestuur. 
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Via FACEBOOK ontvangen! 
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Sporting Andijk te sterk voor Kreileroord. 
Kreileroord is het bekeravontuur met een 0- 5 nederlaag gestart tegen 4de klasser Sporting 
Andijk. In de eerste helft wist Kreileroord de ploeg uit Andijk nog aardig bij te benen, want 
de schade bleef tot de rust beperkt tot een 0-1 achterstand. Een zondagsschot van Bram 
Blom bracht Andijk na ongeveer tien minuten spelen op voorsprong. Dankzij goed 
keeperswerk van Brain Boekel werd de achterstand tot de thee niet groter. Sporting Andijk 
was wel gedurende die eerste helft de technisch betere ploeg, maar doordat Kreileroord 
vooral op eigen helft bleef spelen kreeg Andijk weinig ruimte om het technisch surplus in 
een grotere voorsprong uit te drukken. Na de rust werd zichtbaar dat Kreileroord spelritme 
en conditie tekort kwam. De ploeg van trainer Jan Wiersma speelde pas de tweede wedstrijd 
van dit nieuwe seizoen, terwijl Sporting Andijk er al vier wedstrijden had opzitten. De ploeg 
uit Kreileroord  liet daardoor steeds grotere ruimtes vallen en Sporting Andijk  maakte daar 
behendig gebruik van. Na tien minuten spelen in de tweede helft maakte Rob Stavenuiter 
met een droge knal in de uiterste rechterhoek er 0- 2 van. Terwijl Kreileroord nog volop aan 
het bijkomen was van deze tegenvaller, ging Sporting Andijk stug door en gaf de ploeg uit 
Kreileroord geen tijd om op adem te komen, want twee minuten later lag Marco Ruiter van 
Andijk de bal panklaar neer voor Chris Schuitemaker die met een handig tikje keeper Brain 
Boekel de verkeerde kant opstuurde. 0-3. Ongetwijfeld was deze middag de snelle en 
technische rechterspits Rick Schuitemaker de beste man van Andijk en volkomen verdiend 
zorgde hij zowel voor de 0-4 als voor de 0-5. Scheidsrechter Kortekaas uit Breezand, die 
deze overigens sportieve wedstrijd onberispelijk leidde, zag zich vlak voor het eindsignaal 
nog genoodzaakt om Melvin Zee van Kreileroord terecht met geel te bestraffen voor een te 
harde tackle op Marc Tromp van Andijk. Aanstaande woensdagavond speelt Kreileroord 
voor de beker uit tegen vijfde klasser Berkhout. 
 
Beker: Uitslagen:  
Zondag 23 augustus:  
Kr’oord 1 – Sporting Andijk 0-5 
Kr’oord 2- VVW 5  0- 3. 
 
Ook de tweede wedstrijd op woensdagavond 26 augustus in de beker werd verloren van 
vijfde klasser Berkhout met 3-0. Er waren voor deze avond precies elf man beschikbaar; 
overigens bleek uit de krantenverslagen dat meerdere verenigingen geen volwaardig elftal 
op de been konden brengen en de wedstrijd als een nuttige trainingsavond bestempelden. 
 

Kreileroord – VZV 0-3. 
In deze wedstrijd hield Kreileroord de schade beperkt. Echt gevaarlijk werd Kreileroord 
geen moment en het was aan Patrick Sleen te danken dat de wedstrijd geen grotere uitslag 
kende. Met de rust stond de ploeg van Jan Wiersma met 2 -0 achter, maar door stug 
verdedigingswerk van Kreileroord kon VZV nog maar één keer scoren in de tweede helft. 
Kreileroord is dus als laatste geëindigd in poule 023 van de bekercompetitie. Volgende week 
moet de ploeg uit voor de eerste competitiewedstrijd uit naar het Texelse ZDH. 
 

Henk van Bodegom. 
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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 


