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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 

L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
G. Miedema, Korenstraat 28, 
J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
mevr. L. Prevo, Gijs van Gaalenstraat 1 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-57354688 

Medicijnen afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve zon
- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.35  u 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.39 u 

Zondag’s is er geen dienst. 

Eerste rit:  06.35 u 
Zaterdag: 08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
Eerste rit: 07.39 u 
Zaterdag: 08.39 u 
Laatste rit: 19.39 u 

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

  
663365 

’t Hummelhonk De openingstijden zijn op woensdag- en vrijdagochtend. 
Telefoon tijdens de openingstijden is: 06-38196563 en voor informa-
tie en inschrijving: 0227-663591 

 woensdag- en vrij-
dagochtend van 
09.00 tot 11.30 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  

Algemene informatie  

11 t/m 15 september 
 
16 september 

50+ Beurs te Utrecht (via de ANBO afd. Kreileroord) 
 
Jaarmarkt Wieringerwerf 

11.00 - 17.00 uur. 
 
09.00—14.00 uur 

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. 

8 oktober 
12 november 
11 december 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
Inzamelschema 

Plastic 

Op de volgende dagen in 2012 wordt in Kreileroord het plastic opge-
haald:   
U wordt verzocht het plasticafval goed verpakt aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

2 oktober 
30 oktober 
27 november 
21 december 

Inzamelschema 
Huisvuil en  
groenafval 

Restafval/huisvuil kunt u verpakt in plastic (vuilnis)zakken aanbieden 
in de grijze minicontainer.  U kunt het gft-afval kwijt in de groene mi-
nicontainer.  Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de 
(mini)container. Is dit niet mogelijk, gooi het dan verpakt bij het restaf-
val. U voorkomt hiermee stankoverlast en overlast van maden.  

4 oktober 
18 oktober 
1 november 
15 november 
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DE DORPSKRANT 
     een veertiendaags 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 2 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,  

 
Het is weer zover! De 8 euro contributie  mag weer worden 
overgemaakt op Rabobank 370422546 ,onder vermelding van 
naam en adres. En net als vorig jaar, mag u ook in een 
envelop 8 euro, onder  vermelding van naam en adres. In de 
brievenbus van de penningmeester gooien op Bollenstraat 24. 
 
Wilt U lid worden kan dat natuurlijk ook. Dat kunt u doen 
door boven staande te doen met vermelding van nieuw lid. 
 
 
U kunt u ook per email aanmelden. 
penningmeester@dorpsraad.nl 
 
Graag over maken op Rabobank 370422546  t.n.v. Dorpsraad 
Kreileroord Dorpskrant/lidmaatschap 2012/13 
 
U ontvangt regelmatig een Dorpskrant van ons. 
Waar in u informatie vind van ons dorp, het programma van 
de voetbal. 
 
Zie voor u zelf in deze huis aan huis dorpskrant wat hij voor u 
heeft te bieden. Word lid !!!!!!!  
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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 
Lid : Dhr R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-57354688 lootje_885@hotmail.com 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD  
        

                  

 
Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  
p/a secrearitaat 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 7 okto-

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. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 06-57354688 
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 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
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          Café Restaurant Partycentrum 

D e  M a a i e r  

HÉT GEZELLIGE EETCAFÉ 
VAN 

WIERINGERWERF 

Groot terras op het Zuiden 
U kunt bij ons terecht voor: 

 
Lunches, Diners, Feesten en Partijen, 

Catering, Buffetten, Daghappen en À-la-Carte 
 

AL ONZE MAALTIJDEN KUNT U AFHALEN 
(bij voorkeur even bellen) 

 

Keuken open tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur 
 Terpstraat 1   Wieringerwerf   0227-601660  

 

e-mail: demaaier@hetnet.nl 
 

 

  

  

Heeft u zelf weinig of geen tijd om cadeau’s te kopen; vindt u een enveloppe met geld een beetje afgezaagd; 
vindt u het steeds moeilijker worden om weer wat origineels te verzinnen, of bent u op zoek naar een origineel 
relatiegeschenk, dan bent u hier aan het goede adres! Uiteraard worden er ook cadeaumanden op verzoek ge-
maakt. Leuk voor als u het nog persoonlijker wilt maken. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieu-
we cadeaumanden die met veel liefde en plezier feestelijk ingepakt worden. 
          De cadeaumand  
          Petra Kruijt, Landbouwstraat 25 
          1773 AB  Kreileroord 
          06-25070317 
          www.decadeaumand.nl 
          info@decadeaumand.nl 

Wat een feest als de cadeaumand voor u bezig is geweest!!! 
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 Herinnert u zich deze nog…. 

Dit was een van de Jingles van Radio Veronica. 
Radio Veronica was een zeezender die van 1960 
tot en met augustus 1974 uitzond vanaf de 
Noordzee met programma's gericht op 
Nederland. Een van de eerste Piraten zenders van 
Nederland. Vele Piraten zenders volgden of bestonden al. De een meer bekend als de 
andere piraten-zender.  

Radio Black City Klaas Nederlands was daar één van. Het bijzondere van deze 
zenders was, dat deze uitzond in Kreileroord.  

De zender had vele spelletjes waarin singles werden verloot. De piraat van toen,   
Klaas Blaauwiekel Sr,  heeft 30 jaar in Kreileroord gewoond. Klaas is een single 
verzamelaar en is altijd op zoek naar oude singles, waaronder de single van Andre 
Groote, De Witte Duif (is moe gestreden). Deze single is ooit weggegeven als prijs 
in een van de vele loterijen die hij organiseerde. Heeft u deze single of andere 
singles liggen en als u deze kwijt wil, dan neemt Klaas Sr  deze graag over. 

Klaas Blaauwiekel Sr - tel 06-22852908, 

Hier kunnen alle Kreileroorders een oproepje plaatsen. Bijvoorbeeld een geboorte 
kaartje zoals de vorige oplage met het kaartje van Elize. Maar ook zoals hier boven 
waar Klaas single’s zoekt.  

Als er ruimte en gelegenheid is dan kan ook uw oproepje hier geplaatst worden. 

Oproep! 

   Gezocht! 

      Gevonden! 

          Verwacht! 
De Dorpsraad Kreileroord heeft 3 nieuwe leden. Welkom. 

Fam. Dorota Ozimek uit de Bollenstraat 
Mevr.  R Moors uit Wieringerwerf 
Dhr. W Alberda- Ursem uit Wieringerwerf 

Familie Pagina Kreileroord 
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Windkracht Wieringermeer laat onderzoek doen naar 
vleermuizen boven het Robbenoordbos 

Momenteel onderzoekt Windkracht Wieringermeer wat de te verwachten natuureffecten 
zijn van windturbines op flora en de fauna in de polder Wieringermeer en het 
Robbenoordbos. Er wordt onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten. 
Binnen de structuurvisie Windplan Wieringermeer is namelijk de mogelijkheid om 
binnen een bepaalde zone aan de oostzijde (langs de A7) enkele windturbines in het 
Robbenoordbos te plaatsen.  
 
In Nederland is er niet eerder onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van 
vleermuissoorten boven een bosgebied en wat de effecten zijn van windturbines op deze 
soorten. De zendmast in het Robbenoordbos biedt een unieke kans om dit met speciale 
apparatuur te onderzoeken. Daarom worden er begin augustus twee zogenaamde 
batdetectors op de mast geplaatst. Deze batdetectors kunnen in de periode augustus tot 
en met oktober vliegbewegingen van verschillende soorten vleermuizen detecteren. 
 
Eén kast hangt ter hoogte van de kruinen van de bomen en één kast hangt op circa 118 
meter hoogte. Daarnaast worden, in het kader van een landelijk vleermuisonderzoek, 
tegelijkertijd batdetectors geplaatst op een windturbine langs de Waterkaaptocht nabij 
het Robbenoordbos. 'Het onderzoeksbureau Bureau Waardenburg wil hiermee meer 
inzicht verkrijgen in de verschillen tussen vlieggedrag van vleermuissoorten in en buiten 
het bos. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting in november bekend zijn. 

Automatische vleermuisdetectie 

 
Automatische vleermuisdetectie op 118 m hoogte is een unicum, in Nederland en 
waarschijnlijk in Europa. Het zal ons niet alleen over de lokale omstandigheden 
informatie geven die voor Windplan Wieringermeer nuttig is. Ook levert het een uniek 
beeld van vleermuis activiteit op grotere hoogte in de periode dat soorten op trek langs 
komen. 
 

Ruige dwergvleermuis of  
Pipistrelllus nathusii  
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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 
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Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
www.bouwbedrijfvoorsluijs.nl 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl of www.acwgarage.nl 
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Timmertuin 2012 
  
De laatste week van de zomervakantie was er dan weer de timmertuin , 54 kin-
deren hadden we.Er ontstonden 13 hutten in Indianen stijl. 
  
Maandagmorgen kwamen de kinderen met hun hamers en zagen aan en het 
weer was goed met hulp van vaders en opa's werd het hout uit de containers 
verdeeld en als snel ontstonden er prachtige hutten. 
Dinsdag werd er al weer vroeg getimmerd en gezaagd tussen de middag kregen 
alle kinderen patat en 's avonds hadde we spuitvoetbal dit jaar met mooi weer 
wat was het weer genieten op de ijsbaan. 
Woensdag begonnen de kinderen met het verfen en aankleden van hun hutten, 
tussen de middag hebben we pannenkoeken gegeten ze waren niet aan te slepen 
met stroop , suiker , jam alles werd ggeten maar ja van timmeren krijg je ook 
honger natuurlijk , na het pannenkoeken eten hadden we nog een bingo. 
Donderdag de laatste dag om je hut klaar te maken voor de jury en zijn er nog 
mooie dromenvangers gemaakt 
'S avonds dan het afsluitfeest met muziek , broodjes bakken en natuurlijk het 
belangrijkste voor de kinderen de prijsuitreiking , dit jaar hebben de ÍNDIAN 
LADIES' gewonnen die kon-
den bij de tent hun prijs opha-
len en dat waren vrijkaartjes 
voor de Goudvis die de Goud-
vis aan Jeecee heeft gespon-
serd , na de prijsuitreiking kre-
gen de kinderen nog een cup-
cake gemaakt door Linda en 
Stephanie , er werd nog ge-
danst totdat het donker werd. 
Vrijdagmorgen opruimdag ge-
lukkig waren er heel veel va-
ders gekomen om ons te hel-
pen al het hout weer in de containers te krijgen en met een uur was alles opge-
ruimd, e kinderen werden nog getrakteerd door Jason want die was die dag ja-
rig. 
  
Het was een geslaagde week wij van Jeecee willen dan ook IEDEREEN bedan-
ken die heeft meegeholpen vooral 
Formido , Beentjes , Goudvis bedankt voor de sponsering en Mevr. de Boer 
kwam nog langs met een hele doos koeken fantastich toch. 
  
Jeecee 

JeeCee ‘76 
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Egels in winterslaap 
De egel is van nature een insekteneter. 's Winters kan hij niet of nauwelijks voedsel vinden en 
zal de egel in winterslaap gaan. Dat klinkt simpeler dan het is. Om de lange koude periode te 
kunnen overleven, moet de egel eerst flink eten. Al het extra voedsel dat hij in de herfst eet, 
wordt opgeslagen als vetreserve. 
Vervolgens zoekt de egel een geschikte overwinteringsplek. Dat kan een composthoop zijn 
maar ook een bladhoop of een bos takken. Daar maakt hij zijn nest, rolt zich stijf op en gaat in 
winterslaap.  
 
Zo'n winterslaap is veel dieper dan een gewone slaap: Zijn lichaamstemperatuur daalt 
naarmate de omgeving kouder is, en kan van 38º dalen naar 4º. Zijn hartslag daalt van 100 tot 
150 keer per minuut naar 20 keer  per minuut. Zijn ademhaling gaat nog maar heel langzaam. 
Door alle energieverbruikers op een laag pitje te zetten, kan de egel het zonder eten of drinken 
wel een half jaar uithouden. De egel zal overigens zelden een half jaar achter elkaar slapen. 
Soms wordt hij tussendoor even wakker en eet wat. Daarna gaat hij opnieuw slapen. 
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Van dinsdag t/m vrijdag staan wij op het industrieterrein 
de ’Robbenplaat’ in Wieringerwerf vanaf 11.30 tot 17.00 uur. 

Op vrijdag staan wij vanaf 17.00 tot 19.00 uur op het  
parkeerterrein in de Korenstraat/Klaverstraat te Kreileroord. 

Telefonisch bestellen kan alleen in Wieringerwerf op  
nummer 06 24 72 31 18. 
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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 beschikbaar 

Vrijblijvende voorbespreking en kostenbegro ng 
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Presentatie culturele leven  
Hollands Kroon 

In 2012 gaat Kroongetuigen door met het verzamelen van verhalen in 
Hollands Kroon. Meer informatie of wilt u zelf een verhaal vertellen? 
Neem dan contact op met Cultuurcompagnie Noord-Holland.  

Kom luisteren, kijken en proeven naar het moois dat Hollands Kroon te 
bieden heeft. In het weekend van 6 en 7 oktober barst in het voormalige 
gemeentehuis in Wieringerwerf een culturele uitmarkt los met 
streekgerechten, verhalen, live muziek, dans, theater en zang, film, 
lezingen, tentoonstellingen en een debat. 

 
Zo’n 30 verenigingen, instellingen en ondernemers uit de nieuwe gemeente 
Hollands Kroon presenteren zich op de Culturele Uitmarkt Hollands 
Kroonjuweel op Loggersplein 1, 1771 CE in Wieringerwerf. Het programma op 
beide dagen loopt van 12.00 tot 17.00 uur.  

Meer informatie is te vinden op www.kroongetuigen.nl, met vanaf 20 
september het definitieve programma. 
  
Presentaties op podium en markt van o.a. 

Culturele Stichting Niedorp, De Wieringer Sanghers, 
Diny's Mozaiek Boet, Fotoclub Niedorp, Galerie Kees 
Doolaard/Keesschuur, Galerie Wegert & Sadocco, 
Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer, 
Harmonie de Eendracht, Heleen Butijn, Historische 
Vereniging Wieringen, Hollands Kroonjuwelen, 
Koorvereniging Octavia, KopGroep Bibliotheken, 
Kunstkring Meerkunst Wieringermeer e.o., Mandoline 
Orkest Oost-Wieringen, Muziekvereniging Creona, 'n 
Oeverse Dansgroep , Noordhollands Kroonjuwelen, 

Shantykoor Roaring fifties, 
St. Ons Erfgoed - Het 
Gelders Huisje, St. Varend Erfgoed Kolhorn/
KH44, St. Kulturele Aktvititeiten 
Hippolytushoef, St. Kunst en Cultuur Anna 
Paulowna, St. Kunstmest, Studio WNJ, 
Tekenclub Haringhuizen, Thalia Muziektheater, 
Vereniging De Wieringer Molens, Wieringer 
Dangsers, Wieringer eiland museum Jan Lont, 
Zangkoor Mistral, Zangkoor MOKUZ. 
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(kopij van de ANBO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIJBEWIJSKEURINGEN AAN HUIS 

 
Sinds ruim een jaar voeren wij rijbewijskeuringen uit aan huis. Dit idee is ontstaan 
omdat we beiden uit ervaring bij de GGD weten dat het lastig kan zijn 
voor cliënten om gebonden te zijn aan een vaste spreekuur dag/tijd en naar een 
spreekuur locatie te moeten reizen. Zodoende kwamen we op het idee om keuringen 
aan huis uit te voeren. Dit scheelt reistijd en kosten voor de cliënt en een groot 
voordeel voorts is dat men zich in de thuissituatie meer op zijn of haar gemak voelt. 
Dat is weer gunstig voor met name voor de uitslag van de bloeddrukmeting. Een 
rijbewijskeuring is logischerwijs spannend aangezien het bezit van het rijbewijs 
letterlijk bewegingsvrijheid en behoud van zelfstandigheid betekent.  
Een huisbezoek is voor ons afwisselend en uitdagend, waardoor het nimmer 'lopende 
band' werk wordt, wat ook niet zou mogen. Daarnaast zijn we dus niet gebonden aan 
de beschikbaarheid van een spreekuurruimte, waardoor we flexibel en vaak op korte 
termijn inzetbaar zijn. De feedback die wij tot op heden van onze cliënten hebben 
gehad is gelukkig positief geweest en we zouden onze activiteiten graag uitbreiden. 
De kosten voor een keuring voor het rijbewijs B/E bedragen 30 euro inclusief btw. 
en we zijn in de hele regio inzetbaar.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die uiteraard per email stellen of bellen op 
nummer: 06-55914860, bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken en wordt u 
z.s.m. teruggebeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G.H. van den Berg, arts 
BIG nr: 99050355901 
 
Het Mobiele Medisch Adviesbureau 
www.hmma.nl 
KvK nr: 51925389 
 

Afdeling Kreileroord 
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Darten in de Doorbraak 
 
Op 6 oktober zal het darten weer beginnen voor de 
mannen. 
Iedereen die wil darten is welkom op zaterdag 6 
oktober aanvang 20.00 uur. 
 
Met groeten, 
 
Robert schokkenbroek 
 
 
 
Keu 
wie heeft mijn keu uit de a.n.b.o. ruimte meegenomen 
hij zat in een bruine  foedraal met een k.n.v.b. stikker er 
op. ik wil hem graag weer terug.   MARJAN V DER 
VELDE.  
 
 
 
Nieuws van het biljartfront. 
Na 2 ronden in de onderlinge competitie, waarin bijna 
alle leden 4 partijtjes hebben gespeeld valt er een 
voorzichtige balans op te maken. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het 
nog wel wat aan de vroege kant is omdat de competitie nog maar net van start 
is. Maar het geeft al wel een voorzichtig beeld  van hoe de hazen lopen. Nu ook 
het administratieve gedeelte weer op orde is, de vereniging beschikt namelijk 
weer over de juiste wedstrijdformulieren en had zich voordien weten te  
behelpen met de aanwezige klaverjasformulieren, die nogal tot de nodige 
hilariteit hadden geleid, omdat op die formulieren de kolom roem staat vermeld 
en bij een mooie carambole een soort extra bonus door de spelers werd 
toegedacht in de vorm van een extra punt, maar nu wordt het langzaam aan 
weer tijd voor het serieuzere werk. In de bovenste regionen valt op dat geen 
van de drie spelers de volle 4 partijen heeft gewonnen. Gemakshalve scharen 
we daar Michel Hanff, 68 caramboles in 20 beurten, Bert Hanff 29 en Ruud van 
Eeken 27 onder. Michel wist alleen te winnen van Martin Rebel ( 19 ), een 
speler onderin de middenmoot. Dat deed hij wel met redelijk gemak, want in 17 
beurten was het pleit beslecht. Maar hij speelde 2 partijen tegen nieuwkomer 
Pascal Edens ( 16 ) en ging gedecideerd de boot in. Ook tegen laagvlieger Henk 
van Bodegom kwam hij net te kort. In 16 beurten had Henk zijn 14 caramboles 
bij elkaar gespeeld en bleef Michel steken op 63. Vader Bert heeft tot nu toe 1 
partij gewonnen en wel tegen aspirant leerling biljarter Peter de Bildt. Maar 

Sportief Kreileroord 
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Bert maakte in deze partij niet de benodigde 29 caramboles; hij kwam niet verder dan de 
score van 22. Peter scoorde er 7 en dat wordt hoopvol gevonden. Tenslotte behoort hij 
ook in de onderste regionen net als Henk en Fran Schelfhout. Bert is echter van het soort 
“diesel “ en komt zeker weer goed terug. De middenmoters, Jaap Plagmeier, Ger Edens 
en Martin Rebel wisten 50% van hun partijen te winnen. Dat het ongemeen spannend kan 
zijn in de partijen van de middenmotors blijkt wel uit de partij van Jaap ( 22 )tegen 
Martin ( 19 ). ( Kriebel voor insiders ). Beiden haalden niet de benodigde aantal 
caramboles , maar  de wedstrijdsecretaris, Ruud van Eeken, kwam na uren  
gecompliceerd rekenwerk tot de conclusie dat Jaap met 3% verschil had verloren. Waar 
hebben we het over! Pascal doet het echt niet verkeerd. Al op de eerste avond liet hij 
Michel volstrekt kansloos en deed het later op deze avond nog eens fijntjes over door 
Kriebel in slechts 7 beurten van tafel te vegen. Nee, een nieuwkomer waar terdege 
rekening mee moet worden gehouden. In de onderste regionen won Fran Schelfhout met 
overmacht van Peter. In 16 beurten wist hij Peter plat te spelen en behaalde zo zijn eerste 
overwinning van het seizoen. Peter is nog jong en wild, maar er zit progressie in zijn spel, 
want hij is bij wijle leergierig genoeg. Henk kent een vliegende start van dit seizoen. Hij 
won tot nu toe nog al zijn wedstrijden. Hij won zo als boven gememoreerd de partij tegen 
Michel, maar Ruud  kreeg ook weinig kans om zijn “basisstootjes”te laten zien en ging 
met zijn staart tussen de benen naar de stamtafel. Vorig seizoen speelde Henk ook in het 
begin de sterren van de hemel, maar uiteindelijk kwam hij aan het eind van het seizoen 
weer met beide benen op de grond door weer onderin te eindigen! 
In het slotspelletje valt op dat Henk en Bert tegen Ger en Kriebel geen bobbel van het 
water kunnen blazen. Vorige week lieten zie dan ook verstek gaan door Michel en Pascal 
tegen Jaap en Ruud te laten spelen. Michel en Pascal namen een ongewoon grote 
voorsprong; zij waren al aan het driebanden, terwijl Ruud en Jaap nog aan het libreren 
waren. Het gat was 11 caramboles groot! Wat er toen precies gebeurde is nog steeds 
onduidelijk. Wat wel gezegd kan worden is dat met enkele mazzelballen 
( Japiooooo”tjes!)  Ruud en Jaap op wonderbaarlijke wijze alsnog de partij wisten te 
winnen. “Nee”, horen we Ruud en Jaap zeggen, “hier was sprake van ongekend talent!”. 
Waarvan akte! 
 

Henk van Bodegom. 
 

 
 
 

 

 

GEVONDEN:  
In juni is er een dames-fiets gevonden in de Vlasstraat. Mocht u, uw fiets missen! Stuur 
een mailtje met de beschrijving van uw fiets naar de redactie. Misschien is het uw fiets 
wel. 
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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 
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sv. KREILEROORD 
 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter  dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg   3 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 
Jeugdvoorz dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228  djkeuken@quicknet.nl 
Lid dhr. B. Scholten Vlasstraat 4 Kreileroord tel. 724553 bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid mevr.   T. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522   tinekevoorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. T. Klein Korenstraat 36 Kreileroord tel. 663426 y.klein@quicknet.nl 

Bankrelatie: 
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:  3704.10.351 

 

Trainers en coaches: 
Trainer senioren: dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat 12   tel. 663522 
Trainers E1 pupillen:  dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat 17       tel. 663603/0631185550  
Trainer E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
Trainer kabouters: mevr. C. Visser Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
Trainer keepers (jeugd):  dhr. D. Keuken Vlasstraat 16   tel: 663228 
 

Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat 48 tel. 663502/0653333623 
Coaches E1 pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat 17       tel. 0631185550/663603 
Coach E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 tel: 663522 
 

Sportaccommodatie: 
Terrein: Bollenstraat 66 Kreileroord   tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: vacature 
Consul: dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 3   tel. 663534 
 
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / mevr. T. Voorsluijs   tel. 6634236 / 663522 
 

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. H. van Bodegom   Oosterkwelweg    20  tel. 663534   henk@toplevel.nl 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij redactieadres. 
 
 

Samenstelling van het jeugdbestuur: 
Voorzitter dhr. D. Keuken Vlasstraat 16 Kreileroord tel. 663228 djkeuken@quicknet.nl 
Secretaris dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522 voorsluijs@quicknet.nl 
Lid dhr. M. v.d. Zee Bollenstraat 9 Kreileroord 0634596868 gekke_mellie@hotmailcom 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 23-09-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Klaverjassen. 
Nu de herfst zich deze week definitief heeft aangekondigd en de bladeren 
volop van de bomen waaien is het weer gezellig om een kaartje met el-
kaar te leggen. Aanstaande zaterdag 29 september is het weer zover. De 
aanvang is om 20.00 uur en de inleg is € 3,50 p.p. De koffie staat voor u 
klaar en wij spelen met vaste maat. Henk van Bodegom. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 29 sep,  127504     Petten E2 - Kreileroord E1G    aanvang 10.00 uur vertr: 09.00  
Sportpark: Sportpark De Pettemerkluft- Petten, Sportweg 5, 1755 LX, Petten,  0226-381796 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 6 okt,  127523  Kreileroord E1 - Hollandia T E4  aanvang 11.00 uur aanw: 10.00  
              (kantine) 0227-663358 
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
Zaterdag 13 okt,  127481 HCSC E5 - Kreileroord E1   aanvang 09.45 uur vertr: 08.45 
Sportpark: De Dogger, IJsselmeerstraat 180, 1784 MA, Den Helder,  0223-694331 
  
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 29 sep,  132163  Kreileroord E2G - Koedijk E10  aanvang 10.00 uur aanw: 09.00  
              (kantine) 0227-663358 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 6 okt, 132109 Wieringermeer E3 - Kreileroord E2    aanvang 10.00 uur vertr: 09.00 
Sportpark Belboei - Wieringermeer, Emma Hoeve 2, 1774 BL, Slootdorp,  0227-581730 
E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 13 okt, 132160 Kreileroord E2 - LSVV E7           aanvang 10.00 uur aanw: 09.00 
              (kantine) 0227-663358 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
 
Zondag 30 sep,  59565 Wiron 3 - Kreileroord 2       aanvang 11.00 uur vertr:  10.00 
Sportpark: Sportpark Wiron, Oosterkruisweg 5, 1779 XM, Den Oever, 0227-511146 
Zondag 07 okt,  59856    Kreileroord 2 - Helder Den FC 5 aanvang 12.00 uur vertr:  11.00 
              (kantine) 0227-663358 
Zondag 14 okt,  60448 JVC 7 - Kreileroord 2       aanvang 12.00 uur vertr:  11.00 
Sportpark JVC, Weth W de Boerstraat 4, 1788 AT, Julianadorp,  0223-641616  
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Wedstrijd verslagen 
 
Kreileroord 2 – Oudesluis 2  1 – 2. 
In de eerste thuiswedstrijd van de competitie wist Kreileroord geen vuist te maken 
tegen Oudesluis 2. De wedstrijd verliep zeer vriendschappelijk en dat is wel eens 
anders geweest. Ook de goede leiding van scheidsrechter Wilbert van der Molen was 
hier debet aan. Oudesluis had gedurende de gehele wedstrijd een veldoverwicht en 
na circa 25 minuten spelen wisten de gasten dit in een doelpunt om te zetten. Na de 
thee ontspon zich hetzelfde beeld en wist Oudesluis de stand naar een kwartier naar 
2-0 te tillen. Kreileroord gaf zich nog niet gewonnen en een goede pass van Bart 
werd door Patrick vakkundig afgerond.  
( 1- 2 ) Met nog 20 minuten te spelen kreeg  het team toen nog enkele kansen op de 
gelijkmaker, Thijs schoot jammer genoeg net over en Melvin kreeg zijn hoofd niet 
goed onder de bal, maar daarmee was het kruit van Kreileroord wel verschoten en 
ging Oudesluis verdiend met de overwinning naar huis. De competitie is nog lang en 
dit was pas de tweede wedstrijd van het team, de patronen zitten er dus nog niet 
helemaal goed in, maar met de opkomst van de trainingen zit het snor en onder de 
bezielende leiding van de trainers Dennis en Thijs en coach Rob Schokkenbroek 
moet dat  logischerwijs tot resultaten leiden. 
Henk van Bodegom. 

 

Wedstrijd verslag  Flevo 4 - Kreileroord 2 
Zondag 23 september was onze 2de competitie wedstrijd van dit seizoen. 
De 1ste wedstrijd ging helaas onnodig verloren, dus onze mannen waren gebrand om 
deze derby tegen Flevo in winst om te zetten.  
Wij begonnen goed aan de wedstrijd, Flevo werd flink onder druk gezet. De kansen 
waren talrijk aanwezig maar er werd te haastig gevoetbald. Patrick opende de score, 
maar deze werd onterecht afgekeurd. Kreileroord bleef druk uitoefenen op Flevo en 
zowaar scoorde onze ADO spits Peter de openingstreffer na een voorzet van Patrick. 
Patrick maakte de 0-2. Met deze stand gingen wij aan de thee, en met wat tactische  
bespreking gingen wij de 2de helft in.  Deze tactische aanpassing hadden direct effect 
in een flits stond op het scorebord de stand 0-6. 
Kreileroord bleef goed voetballen. Kansen werden goed uitgespeeld en iedereen 
bleef scherp. 
De eind uitslag van 0-12 is ook ongekend en we moeten diep in onze geheugen 
graven dat wij zoveel doelpunten in een wedstrijd maakte(ps  ben nog aan het 
graven). 
De doelpunt makers waren Patrick 3x , Tim 3x, Bart 2x, peter 1x , Melvin 1x , en 
onze nieuwe aanwinst Remco 2x. 
Als wij zo blijven spelen kunnen er nog mooie wedstrijden volgen. 
Klasse gespeeld mannen. 
De volgende wedstrijd is tegen Wiron uit. 
De coach 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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Sportpark: De Pettemerkluft, Petten, Sportweg 5, 1755 LX, Petten,  0226-381796 
Sportpark Belboei - Wieringermeer, Emma Hoeve 2, 1774 BL, Slootdorp,  0227-581730 
Sportpark De Meer - Flevo. Industrieweg 1. 1775 PV, Middenmeer 0227-501781 
Sportpark JVC, Weth W de Boerstraat 4, 1788 AT, Julianadorp,  0223-641616  
Sportpark: Sportpark Wiron, Oosterkruisweg 5, 1779 XM, Den Oever, 0227-511146 
Sportpark: De Dogger, IJsselmeerstraat 180, 1784 MA, Den Helder,  0223-694331 
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