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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
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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 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
Dhr. 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 
06-25093845 

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!!! 

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

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

Lees ook pagina 5 van dit blad voor extra info! 

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 

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

 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. 

  
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  

Spokentocht De spokentocht, die eerder dit jaar afgelast was, wordt in oktober 
gehouden. Lees de facebook pagina voor meer info. 

 
12 oktober 2013 

 
Oktoberfest 

 

Zaterdag avond 19 october 2013 organiseren wij 
voor de 1e maal een unieke party in een über 
Duitse setting. Of u daar bij moet zijn? Aber 
natürlich! Aanvang 20:00 tot 2:00 uur 

 
 
19oktober 2013 

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. 

 
14-10-2013 
 
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 aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

1 oktober 2013 
29 oktober 2013 
26 november 2013 
24 december 2013 

 
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 stankoverlast en overlast van maden.  

19 september 2013 
3 oktober 2013 
17 oktober 2013 
31 pktober 2013 

Algemene informatie 2013  

Update: 23-09-2013 
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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 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,  

 
 

In deze eerste krant van de herfst 2013: 
 
 
 
 Medicijnen rondbreng service familie Aukes pagina   5 
 De Wereldwinkel van het Creilerwoud  pagina   5 
 De ANBO pagina   9 
 De Grasmaaier  pagina 19 
 Rectificatie Buurtbus tijden pagina   6 
 Spokentocht 2013 pagina 15 
 Oktoberfest pagina 10 
 Weeggeefhoek Wieringermeer pagina 11 
 
 
 

Dus weer genoeg om te lezen. 
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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. 06-25093845 louisaprevo@gmail.com 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit   
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 13 oktober 18.00 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. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 06-25093845 
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 (vanaf 01-02-2014)  



 

Pagina 5  

 

 

 

 

 

 

 

Aan alle patiënten van dokter Breedijk-Hoek en  Stuijt! 

 

Ko blijft de medicijnen brengen op dinsdag en vrijdag. Herhaal recepten kunnen gewoon in 
onze brievenbus gegooid worden. De Dokters willen graag dat wij de medicijnen voor 
Kreileroord blijven doen. Als u niet wil dat uw medicijnen naar Kreileroord gaan, wordt u 
verzocht dit bij de apotheek kenbaar te maken. 

 

Groetjes Ko en Annie Aukes 

Bollenstraat 32 

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 
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Buurtbusvereniging ’DE  NOORDKOP’  

 
 
 
 

 
 

Op 2 juni 2013 gaat op de buurtbuslijn 416 een nieuwe dienstregeling in. Deze kan, vooral in de spitstijden, be-
hoorlijke gevolgen voor u hebben. 
Onderstaand trachten wij u te informeren over de totale rit van Kreileroord naar Schagen en terug. 
 
Vanuit Kreileroord zal er om 07:14 en om 08:14 uur een grote bus van Connexxion vertrekken, lijn 253, die gaat 
via Wieringerwerf, Middenmeer, Kolhorn, Barsingerhorn, Lutjewinkel, Haringhuizen naar Schagen en komt daar 
aan op het station om 08:07 en om 09:07 uur. 
 
Voor de passagiers die in Wieringerwerf instappen is het wel van belang dat zij bij de juiste halte staan, want lijn 
253 rijdt anders dan de buurtbus. Lijn 253 komt via de Terpweg Wieringerwerf binnen en gaat via de Dorsmolen 
Wieringerwerf weer uit. 
 
De eerste buurtbus start om 07.19 uur vanuit Slootdorp, halte Den Oeverseweg.  Deze bus gaat niet verder dan 
het station Anna Paulowna. Moet u verder reizen, dan dient u de trein te nemen richting Schagen of Den Helder. 
De eerste normale rit (geen spitstijd meer) van de buurtbus vertrekt om 08:35 uur vanuit Kreileroord. Deze rijdt 
de route zoals steeds is gereden. Op ongeveer dezelfde tijd (08:39 uur) vertrekt ook de eerste buurtbus vanuit 
Schagen naar Kreileroord. Dit gaat zo door tot de middagspits. 
In de middagspits verandert uw reis iets meer. De buurtbus van 13:35 uur vanuit Kreileroord gaat niet verder 
dan Oudesluis. Passagiers die richting Schagen moeten, dienen in Anna Paulowna uit te stappen en verder te rei-
zen met de trein. Passagiers die instappen in Oudesluis rijden mee terug naar Anna Paulowna en dienen daar de 
trein te nemen naar Schagen of Den Helder. Dit is ook het geval met de bussen die om 14:35 en 15:35 uur vanuit 
Kreileroord vertrekken. De buurtbus komt in de middagspits niet meer op het station in Schagen. 
 
De passagiers vanuit Schagen, richting de Wieringermeer in die middagspits, dienen andere alternatieven te ne-
men zoals de grote Connexxionbus lijn 153 naar Middenmeer, daar over te stappen op de lijn 130 naar Sloot-
dorp/Wieringerwerf en in Wieringerwerf overstappen op de buurtbus lijn 416 naar Kreileroord. 
 
Deze nieuwe regeling is het gevolg van het grote succes van de buurtbus. De buurtbus kreeg veel te veel passa-
giers te vervoeren en dat kan hele grote (nare) gevolgen hebben voor de vrijwillige chauffeur. 
 
Voor een goede werking van de OV-chipkaart in de bus dient u er voor te zorgen dat er altijd een minimum be-
drag op staat van € 4,- , ook als u een maandabonnement van Connexxion op die OV-chipkaart hebt geladen bij 
bv. het postkantoor. Voor de trein is dat € 20,- 
 
Laten we het doel van de buurtbus vooral niet vergeten: de buurtbus brengt u naar het dichtstbijzijnde punt om 
verder te reizen. De buurtbus is een aanvulling op het openbaar vervoer. 
 
Desalniettemin zorgt nog steeds een enthousiaste groep vrijwilligers (± 50) er voor dat u probleemloos kunt rei-
zen van en naar Schagen voor boodschappen, familiebezoek of om gewoon eens lekker te gaan winkelen.  Ook al 
moet u anders reizen dan dat u gewend bent. 
 
Nadere berichtgeving van Connexxion volgt. 
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Sponsort 
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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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ANBO Nieuws 
 
Beste leden, 
 
Tijdens de manifestatie wordt u 
geïnformeerd over o.a. zorg, welzijn, 
verkeer en vervoer aan de hand van 
demonstraties, beelden en materiaal. Ook 
is het mogelijk uw geheugen te laten testen en kunt u meedoen aan de 
fitheidstest, die begeleid gaat worden door Sportservice Schagen. Ook 
zal door Sportservice Schagen demonstraties worden gegeven met 
betrekking tot bewegen voor ouderen. Er zal gedurende de middag de 
mogelijkheid zijn om met het college en diverse raadsleden van 
gedachten te wisselen, over met name de problematiek van de senioren 
in de gemeente Hollands Kroon. Koffie, thee en frisdrank zijn gratis. Ook 
de buurtbus is gratis. Op dinsdag 1 Oktober kunt u gratis met de bus 
naar de locatie van de ouderen dag in het gemeentehuis Hollands Kroon 
in Anna Paulowna. U hoeft geen lid te zijn van de ANBO, PCOB of Kbo, als 
u 55+ bent, kunt u zich aanmelden en meegaan naar de ouderen dag. 
De bus gaat om 16:00 uur terug. De bus staat op 1 Oktober rond 12:00 
uur bij het MFC op u te wachten en vertrekt om 12:15 uur. Via andere 
dorpen naar Anna Paulowna. Uiteraard mag u ook op eigen gelegenheid. 
Opgave bij G v.d. Velde, Korenstraat 11, tel. 0227-663485. 
 

Tot ziens. 
 
 
 

Zaterdag jl. gingen Marjan en ik naar Zwaagdijk – Oost. 
 
Hier is nl een fruitschuur van de Fam. Wiering. Je kan daar  momenteel 
zelf  pruimen plukken, van het soort `Reina Victoria, heerlijk en vol sap. 
En voor de prijs hoef je het niet te laten, Euro 0,75 per Kg, of als je er 
meer dan 10 Kg meeneemt, voor Euro 0,60 per Kg )Jam maken’. Alles is 
onbespoten fruit. 
Ik denk dat je volgende  week de hele week daar nog kunt plukken van 
10,00 uur tot 17.00 uur. Maar kijk zelf maar op internet± 
www.zelfplukfruittuin.nl 
Van Medemblik naar Enkhuizen en bij de stoplichten van Zwaagdijk –Oost 
ga je rechtsaf. Dan rijd je ± 3 Km en zie je aan je rechterhand, een 
opvallend gebouw, het dorpshuis. Na ± 200 meter van daar zie je 
bordjes aan de rechterkant staan, met Pruimen zelf plukken. Je mag na 
een emmer gehaald te hebben, met de auto naar het 3de perceel, waar 
de pruimenbomen staan. Huisno van de Schuur Zwaagdijk – Oost 212. 
Tijden het plukken, kan je zelf regelmatig proeven 
 

Veel succes en plezier 

Afdeling Kreileroord 
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Spelregels Beddenrace   

Kermis Kreileroord 2014 
 

De evenementencommissie van de kermis wil voor de Zaterdag van het kermis 
weekend een beddenrace organiseren. Daarom dit vroege bericht om er op tijd 

mee te kunnen beginnen en bouwen. 
 

Ter informatie volgen hieronder de belangrijkste regels betreffende de beddenrace. 
 

- De jury heeft het recht om onveilige bedden uit de race te nemen . 
- Deelnemers lopen op eigen risico. 

- We willen in 2 groepen starten . Jeugd 12t/m 16 jaar en volwassenen . 
- Voor de jeugd 1 persoon op het bed en 2 personen duwen en bij de volwassenen 

1 persoon op het  bed en 1 persoon duwen. 
- Maximaal kunnen er 20 koppels worden toegestaan tot de race 

- Het parkoers wordt uitgezet in het dorp. 
- Het bed bestaat uit ten minste drie wielen en is 70 a 100 cm breed, 180 a 200 

cm lang en max. 200  cm hoog . 
- Het bed moet veilig en stevig zijn, ZONDER scherpe punten en/of uitsteeksels . 

- Rechts voor op het bed dient het bednummer aangebracht kunnen worden 
 

- Het is verboden om tijdens de race te steppen, het bed los te laten of het bed 
door derden te laten voortduwen. 

- U dienst ten alle tijde de aanwijzingen van het baanpersoneel op te volgen. 
Voor ideeën kijk even op google (beddenrace) 

 
Veel plezier met het bouwen van het bed!!!!!! 

 

 

 

Dick Keuken 
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De weggeefhoek Wieringermeer. 
 
De weggeefhoek Wieringermeer is bedoelt om spullen die jezelf niet meer nodig hebt 
gratis weg te geven aan mensen die het nog kunnen gebruiken zonder er een dienst 
voor terug te vragen. Dus hebt u spulletjes wat u graag kwijt wilt, kunt u hier door 
middel van een foto een advertentie plaatsen waarop mensen kunnen reageren die 
het product graag willen hebben, en die het dan zelf bij u kunnen komen ophalen. 
Bent u op zoek naar iets kunt u ook een advertentie plaatsen. 
 
Deze groep functioneert alleen als we het allemaal netjes houden. VERWIJDER daar-
om direct nadat je het product hebt weggegeven jouw bericht/foto van de groep. 
 
Als je interesse hebt voor een product kun je onder de foto reageren en de aanbieder 
kan je dan een privé bericht sturen om het te komen afhalen, plaats dus geen privé 
gegevens, maar doe dat door middel van een privé bericht. 
 
- Deze groep is NIET bestemd voor discussie, ruzie, contact- of relatiebemiddeling.  
- Deze groep draait om weggeven, niet om een dienst ervoor terug te ontvangen. Dus 
geen berichten over 'liken van een pagina', ook al krijg je daar iets voor. dat kan ge-
woon via Facebook gaan.  
-Deze pagina is niet voor handelaars, dus het is niet de bedoeling om iets gratis op te 
halen en het dan te verkopen en er zelf geld voor wil krijgen. Wilt u toch handelen 
gebruik dan gewoon markplaats e.d. 
 
Het motto van deze pagina is dus het hergebruik van spullen en een ander gelukkig 
maken met iets zonder dat er kosten voor zijn! 
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KWEKERIJ “DE TUINPLANT” 

Oosterterpweg t.o. nr 23  
( net buiten Kreileroord) 
tel;  06-22740258 

-vaste tuinplanten, klimplanten etc. 
-bloemstukken, boeketjes etc ( op bestelling) 
-workshops 
-huis en tuindecoratie 
 
Open; ma, di, wo 13.30-17.00 uur of na afspraak 

 

 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 
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Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

06-53514421 
www.xtrordinarynails.nl 
xtrordinarynails@quicknet.nl 

SBS Administraties 
 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het accountants-
kantoor te duur, informeer dan eens bij SBS Administraties. 
Het adres voor al uw zakelijke en privé-boekhouding, belas-

tingaangiftes etc. 
Ook voor startende ondernemers! 

 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 

  

Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek 

 
 
 
 
 

Zekkenstraat 42 
3151 XP Hoek van Holland 

(Industrieterrein de Haak) 
tel.: 0174 – 38 41 03 

e-mail: info@rockart.nl 
website: www.rockart.nl 
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Nieuws van het biljartfront. 
 
Op vrijdag 6 september is de biljartvereniging de Doorbraak weer aan haar nieuwe seizoen 
begonnen. Er werd deze eerste avond nog geen competitie gespeeld vanwege enkele afberich-
ten. Er werd wel gebiljart, hoofdzakelijk om het biljart en de biljarters weer warm te krijgen, 
maar aan het eind van deze avond moest er geconstateerd worden dat beide opzetten niet ge-
lukt waren. Afgesproken werd wel om de winnaars van de competitie van afgelopen seizoen op 
de volgende vrijdag bekend te maken. Een goede rekenaar heeft dan al meteen door op wat 
voor datum deze avond zou vallen. Namelijk op de “dertiende”! En het bleek inderdaad een 
avond met een gaatje te worden. Allereerst moesten sommige biljarters met verbazing consta-
teren dat de tafel verplaatst was. Er was al wel enig overleg geweest met de ANBO om het bil-
jart naar achteren te verplaatsen in verband met het koersballen, de biljarters konden daar 
wel begrip voor opbrengen, maar een datum was daar nog niet exact voor gepland. De darters 
zagen dit idee ook wel zitten, want kregen daardoor meer ruimte  voor de borden om goed te 
kunnen darten. Hoe de hazen voor de rest gelopen zijn bleef de meeste biljarters onduidelijk, 
maar er werd wel geconstateerd dat de voorzitter van de  dart vereniging en de Dorpsraad ge-
broederlijk op geheel eigen wijze het biljart aan het verplaatsen waren. Het gevolg was dan 
ook dat noch het biljart warm was op deze officiële avond van de prijsuitreiking, maar ook het 
licht noch 2 meter van de tafel hing! Er werd nog geprobeerd om het licht te verplaatsen, 
maar dat bleek een onmogelijke missie. In ieder geval was het zo dat de darters wel de boel 
voor elkaar hadden en het moet gezegd worden; het maakte het met elkaar wel erg gezellig. 
Dat de biljarters van de vereniging deze avond misschien wel iets te luidruchtig waren moet ze 
dan ook maar niet kwalijk genomen worden, want er moest gewoon een klein beetje stoom 
afgeblazen worden. Goed; we maken er geen woorden meer aan vuil en mogen aannemen dat 
het biljart nu voor iedereen op de juiste plek staat . Bij aanvang van de avond gaf Michel 
Hanff, onze beste biljarter, de prijzen en zoals de traditie wil, zijn dat worsten en kaas, voor 
de kampioenen van het afgelopen seizoen aan Gonnie in bewaring. En het moet zo tegen een 
uur of half tien zijn geweest dat Michel ineens constateerde dat Gonnie vrolijk  plakjes worst 
aan zowel de darters en biljarters aan het uitdelen was. “Daar gaan onze prijzen!!!!” riep Mi-
chel en een hilarisch gebulder brak los. Het gevolg was wel dat de kampioenen met halve wor-
sten naar huis gingen of althans wat er van over was! De kaas werd nog net op tijd gered, 
want in al haar onschuld had Gonnie deze nog niet aangesneden. De wedstrijdsecretaris, Ruud 
van Eeken, nam de prijsuitreiking voor zijn rekening en bood de winnaars zijn diepste veront-
schuldigingen aan, die daar begrip voor konden opbrengen. Later in de avond boden beide 
winnaars ruimhartig aan om de overgebleven stukken worst maar op te maken en rond te de-
len!  Penningmeester Gerrie Edens liet zich ook van zijn gulle kant zien en bood de biljarters 
nog een smakelijk drankje aan. 
Kampioen in het libre van het afgelopen seizoen werd Gerrie Edens en in de honderd beurten 
competitie verrassend  Pascal Edens. De familie Edens heeft dus het vorige seizoen flink huis 
gehouden. 
De uitslagen van  seizoen 2012 – 2013;  
Libre. 1. Gerrie Edens moyenne 22, punten 115. 2. Michel Hanff 63, 105. 3. Ruud van Eeken 
31, 89. 4. Pascal Edens 14, 89. 5. Jaap Plagmeier 23, 83. 6. Martin Rebel 20, 81. 7. Bert Hanff 
25, 80. 8. Henk van Bodegom 14, 63 en Fran Schelfhout op de negende plaats met een moy-
enne van 14 met 18 punten.  
Honderd beurten competitie. 1. Pascal Edens 141%, hij heeft dus in deze competitie meer ca-
ramboles gemaakt, dan op grond van bovenvermeld moyenne in het libre nodig was, 2. Michel 
Hanff 112%. 3. Bert Hanff 111,1 4. Jaap Plagmeier 106,8. 5. Gerrie Edens 83. 6. Martin Rebel 
81. 7. Henk van Bodegom 75 en Fran Schelfhout 62,5%. Ruud van Eeken deed vanwege werk 
buiten mededing mee. 
Afgelopen vrijdagavond 20 september verliep weer in rustig vaarwater. Er waren geen darters 
en de avond tevoren hadden Gerrie, Bert en Michel de lampen en de verwarming van de tafel 
weer op orde gebracht. En het moet gezegd; de kampioen van vorig seizoen, Gerrie Edens, 
ging weer onverdroten voort op zijn vorig seizoen ingeslagen koers. Hij won overtuigend van 
Henk, maar ook maatje Martin Rebel, “Kriebel”, werd door hem gedecideerd opzij gezet. Ieder-
een vraagt zich dan ook af of zijn gemiddelde van nu, 22, nog wel  accuraat is of dat tussen-
tijdse aanpassing noodzakelijk is! Ook Bert Hanff, op nieuwe hogere klompen waardoor zijn 
zicht op het biljart duidelijk is verbeterd, won zijn 2 partijen deze avond. Michel Hanff speelde 
één goede partij tegen Fran Schelfhout, maar ging kansloos ten onder tegen Pascal Edens. 
Kriebel gaf Pascal geen enkele kans en met slechts 4 caramboles in 11 beurten werd Pascal 
opzij gezet. Jaap Plagmeier deed het niet verkeerd, maar trok tegen Bert Hanff net aan het 
kortste eind. In zijn partij tegen Fran liet hij zien het spelletje wel te beheersen en ging flui-
tend over de finish. Fran Schelfhout kon Michel in zijn eerste partij nog goed bijbenen, hij had 
10 caramboles alvorens Michel zijn partij winnend afsloot, maar zoals vermeld liet hij het te-
gen Jaap geweldig zitten. Henk van Bodegom kon deze avond geen potten breken, behalve 
dan in het slotspelletje tegen Kriebel en Pascal Edens met zijn maat Bert Hanff. Toen deed hij 
het naar behoren en gaf Bert een zodanige boost dat Bert moeiteloos 3 keurige driebanders 
maakte en de tegenstanders verbluft aan de kant liet zitten. 
 

Henk van Bodegom. 
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Spokentocht 
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HVCnieuws 
Lever in en win! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf  7 september kan een oud afgedankt elektrisch apparaat zomaar een nieuwe tablet, televisie, was-
machine of espressomachine  opleveren. Met de campagne ‘Gooi niet weg, lever in! wij-
zen gemeenten alle inwoners op het belang van het recyclen van elektrische apparaten zoals, MP3-
spelers, smartphones, laptops en stofzuigers. 
Bijna 90% van het materiaal kan weer worden gebruikt om nieuwe producten te maken, en dat is natuur-
lijk heel goed voor het milieu.De volgende gemeenten doen mee aan de actie: Alblasserdam, Dordrecht, 
Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Molenwaard, 
Papendrecht, Sliedrecht, Westland, Zederik en Zwijndrecht. 
Actiecoupon 
Iedereen die van 7 september t/m 26 oktober een oud apparaat bij de milieustraatf of deelnemende 
(kringloop)winkels inlevert, krijgt een actiecoupon die kans geeft op spectaculaire  prijzen. De deelne-
mende winkeliers zijn herkenbaar aan de actieposters in de etalage. Daar kun je een oud elektrisch appa-
raat inleveren als je hetzelfde apparaat nieuw koopt. Bij de kringloopwinkel kun je oude apparaten inle-
veren als ze nog hergebruikt kunnen worden. Op de site www.gooinietweg.nl neem je door het invullen 
van deze actiecode deel aan de actie en maak je kans op het winnen van spectaculaire prijzen. 
 
Filmpje 
Op deze website is allerlei informatie te vinden over het recyclen van elektrische apparaten, waaronder 
een filmpje waarin Sanny Verhoeven, presentatrice van SBS en RTL, laat zien waar en waarom je oude 
apparaten niet weg moet gooien, maar juist moet inleveren. Like de campagne ook op Facebook, zo blijf 
je op de hoogte van al het nieuws rondom de campagne. En ook op Facebook zijn de komende weken 
mooie prijzen te winnen! 
Gooi niet weg, lever in! 
De actie maakt deel uit van de campagne Gooi niet weg, lever in! die door afval- en energiebedrijf HVC 
samen met 37 deelnemende gemeenten in Noord- en Zuid-Holland wordt georganiseerd. De campagne 
wordt mogelijk gemaakt door Wecycle en Bosch.  
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HÉT OKTOBERFEST VAN NEDERLAND 2013 

 

op zaterdag avond 19 october 2013 organiseren wij voor de 1e 
maal een unieke party in een über Duitse setting. Of u daar bij 
moet zijn? Aber natürlich! Aanvang 20:00 tot 2:00 uur  

 
De beste Schlagers, Bier, Bratwurst, Pretzels en vooral Spaß, 
viel Spaß! Dát is het Oktoberfest 2013. 
In de tent achter de Doorbraak dresscode is gewenst in 
Lederhose of Dirndl .  

(wie is het mooist verkleed prijs te winnen) 
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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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Achter de schermen en nog veel meer!. 
Aan de hand van onderstaand chronologisch verslag neem ik u mee om u 
een inkijkje te geven wat er achter de schermen allemaal gedaan wordt 
door vrijwilligers en leden van de gemeenschap Kreileroord  om de 
leefbaarheid  op peil te houden en te verbeteren. In het kader van de 
naderende kermis, die dit jaar zoals u misschien weet in het weekend 
van 3 t/m 5 mei gevierd zal worden en gezamenlijk volledig 
georganiseerd wordt door zowel Dorpsraad als voetbalclub zijn we op 
woensdagavond  27 maart weer bij elkaar geweest om het programma 
voor de kermis nadere invulling te geven. Aangezien de kermis nu door 
beide verenigingen financieel gedragen gaat worden vergt dat ook een 
andere zienswijze. Voornaamste uitgangspunt van beide verenigingen is 
geworden om met beperkte financiële middelen er toch weer een prachtig 
weekend met elkaar van te maken. De inzet van zoveel mogelijk  
vrijwilligers is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. Daarom                                                                    
was het nodig om ook in het bestuur van de voetbalclub daar 
overeenstemming over te hebben. Op dinsdagavond 26 maart werd in de 
reguliere vergadering van de club besloten om hiermee akkoord te gaan 
en zo de betrokkenheid van de club met de gehele gemeenschap op deze 
manier te versterken. Op de vergadering van 27 maart bleven nog enkele 
vragen open die nog nader ingevuld dienden te worden zoals de inkoop 
en verkoop van drank, de inrichting van de tent en alles wat daarbij 
samenhangt. Onder de naderende tijdsdruk, want voordat je het weet is 
het 3 mei, is er op Paasmaandag opnieuw vergaderd door een deel van 
het comité met Gonnie en Femmie Klein en Tineke Voorsluijs die normaal 
de toko draaien in de Doorbraak en vorig jaar in de tent uitstekend werk 
hebben verricht. Op grond van hun ervaringen werd er een goed beeld 
verkregen van wat er nodig is om er weer een geslaagde kermis van te 
maken. Op woensdagavond 3 april werden door het comité bestaande uit 
Jaring Dam,Enny van der Kruit, Lydia Bruin, Geert de Vries, Dick Keuken 
en Henk van Bodegom de laatste knopen door gehakt wat betreft 
programma en de financiën. In grote lijnen is het succesvolle programma 
van vorig jaar als leidraad gebruikt. Het hilarische spijker meppen in de 
tent op vrijdagavond blijft onverkort gehandhaafd. Grote verandering ten 
opzichte van vorig jaar is dat de avond muzikaal omlijst wordt door 
zanger Reuben Morero. Voor de zaterdag, 4 mei, staat het bekende 
voetbal ‘s middags op het speelterrein weer op het programma. Een en 
ander omlijst voor de financiële huishouding met een tombola en het rad 
van avontuur. ’s Avonds hebben we weer een zanger op het podium 
staan , namelijk Anton Hiemstra. Wel wordt om 20.00 uur de 2 minuten  
stilte in acht genomen in verband met de dodenherdenking. Op zondag 
hebben we weer de zeskamp met prachtige spelletjes en attributen. 
Natuurlijk staat het vermakelijke tobbedansen weer centraal. Op de 
zondagavond sluiten we weer gezellig in de tent met elkaar af. Dick, 
Reinhaud Schokkenbroek en Tim van der Vaart zullen weer als DJ’s 
optreden. Het comité is met de samenstelling van dit programma ervan 
overtuigd dat we met elkaar weer veel pret en plezier zullen hebben. Het 
aanzoeken van sponsors zullen Lydia en Jaring weer op hun conto nemen 
en bovendien probeert Lydia voor de tombola en het rad van avontuur de 
nodige prijzen bij elkaar te slepen. Lydia kennende zegt ze het niet zo 
gauw, maar uiteraard kan ze daarbij hulp gebruiken. Aan de hand van de 
foto’s die René en Enny van der Kruit gemaakt hebben tijdens  de 
opbouw van de tent van vorig jaar zal onder leiding van Dick en Geert de 
tent  opgebouwd worden op donderdagavond 2 mei om ca. 18.30 uur, 
naast het MFC. Dick geeft volmondig toe dat, ook nadat hij de foto’s 
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sv. KREILEROORD 
 

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. 0622988979 y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688 rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522       voorsluijs@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. 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 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: 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 

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

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 18-12-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BE-
STUUR 

Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 
 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
F1-pupillen: (Najaar) 7e Klasse 3  
Zaterdag 28 september         wedstrijd nr 123644 
Kreileroord F1G – Wieringermeer F1  aanvang 10 uur 
F1-pupillen: (najaar) 7e klasse 3  
Zaterdag 5 Oktober   wedstrijd nr 121129 
LSVV F 7 -Kreileroord F1G aanvang 10:00 uur    In Zuid-Scharwoude 
Zaterdag  12 Oktober   wedstrijd nr 123642 
 Kreileroord F1G –Fc Den Helder  aanvang  10:00 uur 
   
 
D1-Jeugd: (Najaar)1e Klasse  
Zaterdag 28 september    wedstrijd nr 101967 
Wieringermeer D3 - Kreileroord D1G   aanvang  9:00  uur    in Slootdorp   
   
D1-Jeugd: (najaar) 1e klasse 
Zaterdag  5 Oktober   wedstrijd nr 102309 
Kreileroord D1G – Flevo D3m    aanvang 11:00 uur    
Zaterdag 12 Oktober     wedstrijd nr 102197 
Con Zelo D3M -Kreileroord D1G   aanvang 9:30 uur    in Waarland 
 
 
    
 Senioren 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag  29 september  wedstrijd nr 11133 
Flevo 1 - Kreileroord 1     aanvang 14.00 uur.      In Middenmeer 
Zondag  6 Oktober   wedstrijd nr  
Kreileroord 1  is vrij 
Zondag 13 Oktober  wedstrijd nr 12807       
Kadoelen 1 - Kreileroord 1   aanvang  14:00 uur  in Amsterdam   
 
Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  29 september  wedstrijd nr 62822 
Kreileroord 2 – Con Zelo 4  aanvang 11:00    
Zondag  6 Oktober    wedstrijd nr 61058 
Dwow 3 Kreileroord 2   aanvang 11:30 uur             in Wieringerwerf    
Zondag  13 Oktober   wedstrijd nr 62828 
Kreileroord 2 – Nieuwe Niedorp 5    aanvang 11:00 uur     
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Eerste drive van het nieuwe seizoen 2013 – 2014. 
 
De kop is er af. We zijn weer enthousiast aan een nieuw 
seizoen begonnen. En het leuke van afgelopen zaterdag-
avond 14 september was, dat we ook weer enkele nieuwe 
gezichten zagen. Marco de Ridder en partner Anita Mei-
nes hadden op overtuigend aandringen van Colinda en 
John Zee de weg naar de Doorbraak gevonden. En …… je 
kunt ze erbij hebben, want qua gezelligheid en kennis 
van het klaverjasspel, doen ze voor niemand onder! Ook de delegatie uit Wierin-
gerwerf kwam onverwachts met enkele jonge liefhebbers aanzetten. Marianne 
Scholten had dochter Kirsten - en zoonlief Stefan uitgenodigd eens mee te gaan 
om een kaartje te leggen in Kreileroord. En ontdekten wij; zij deden op alle fron-
ten goed en gezellig mee. Kortom; wij hadden een geslaagde start van het nieu-
we seizoen.  
Ondanks de afzeggingen van enkele oudgedienden begonnen wij daardoor toch 
weer met zestien man aan de eerste drive. Dat Anita en Marco echt wel kunnen 
kaarten blijkt wel uit het feit dat zij de enige waren die de uiteindelijke winnaars 
van deze avond op niet mis te verstane wijze het bos instuurden. En…. in dat 
spelletje ook nog eens meer dan 2000 punten bij elkaar speelden. “Ik zal jullie 
nog een keer uitnodigen !” hoorden wij Colinda quasi geïrriteerd zeggen. Goed; u 
heeft het al door, Colinda en John Zee werden de winnaars van deze avond met 
7183 punten. De zeperd tegen Marco en Anita scheelden ze zeker nog een paar 
honderd punten. Rond de 7400 punten zat er dus in voor hen. Dat zou een ge-
weldige start voor ze zijn geweest. Nu werden ze op de voet gevolgd door Thea 
en Henk die 7069 punten bij elkaar sprokkelden en opvallend was dat deze oud-
gedienden deze avond vooral in de laatste 4 spelletjes van elke partij genadeloos 
toesloegen; dat men het maar even weet! De eindspurt van Janny en Foeke van 
Wanrooij voor de derde plaats kwam net te laat, want in het laatste spelletje 
speelden ze tegen Marco en Anita 2118 punten bij elkaar; het hoogste potje van 
deze avond. Nee, het duo Ajax en Feijenoord, Dick Keuken en Ronnie Aukes dus, 
wisten met regelmaat in hun partijen keurig beslag te leggen op de derde plaats. 
Vermeldenswaard is nog dat ze in hun laatste spelletje nog 730 punten aan roem 
moesten geven aan Marianne Scholtens en David Clerc, die overigens voor de 
rest geheel niet in het stuk voorkwamen. Kirsten en Stefan werden niet onver-
dienstelijk vijfde en deden het bijna 100 punten beter dan moeder Marianne. Wij 
hopen en weten het welhaast zeker dat het de onderlinge sfeer in de familie niet 
zal verpesten! Zoals vermeld deden Marco en Anita het nog niet zo slecht, maar 
de start nekte ze, want ze haalden in hun eerste potje maar 898 punten. Amy en 
Rob Schokkenbroek gingen er met toch nog 5389 punten met de poedelprijs van-
door, maar als ze elkaar leren vinden zal het ongetwijfeld  beter gaan. 
Greta had uiteraard weer voor de boodschappenmandjes gezorgd en kreeg spon-
taan hulp van Colinda aangeboden om voor de volgende drive op 26 oktober de 
mandjes samen te stellen, want het blijft altijd een hele puzzel om van weinig 
iets heel leuks te maken. 
De uitslag: 1. Colinda en John 7183 punten 2. Thea en Henk 7069 3. Dick en Ron 
6752 4. Janny en Boeke 6543 5. Kirsten en Stefan 6151 6. Marianne en David 
6058 7. Anita en Marco 5427 en als laatste Rob en Amy met 5389. 
Op zaterdag 26 oktober spelen we dus weer de volgende drive. Gonnie zal dan 
vast wel de koffie klaar hebben! 

Henk van Bodegom. 
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Kreileroord – HOSV   3 – 1. 
 

Een droomstart! 
 
Op zondag 1 september 2013 was het dan zover. Voor het eerst na meer dan 
15 jaar speelde er weer een eerste team van de voetbalvereniging Kreileroord 
in de standaardklasse en er werd gewonnen! Een droomstart dus voor onze 
vereniging om meteen met een overwinning te beginnen en u begrijpt dat er 
na afloop nog menig biertje werd rondgedeeld. In alle locale kranten en media 
is hier genoegzaam aandacht aan besteed in grote verslagen. In het kort: 
Kreileroord deed het voetballend  niet verkeerd en HOSV, dat vorig jaar nog 
als derde eindigde kon niet echt potten breken. Dennis Zee was de grote man 
van deze dag, door alle drie  de doelpunten op zijn naam te schrijven. Ver-
meldenswaard is nog dat keeper Roeland Blok een penalty uitstekend stopte 
en daarmee de ploeg op de juiste koers zette. 
Nee; zonder meer een historische dag voor de club en het dorp. Deze dag 
vervulde mij met een enorme trots, maar ook de rest van het bestuur en alle 
vrijwilligers en leden die zich bij de club betrokken voelen. 

 

De voorzitter, Henk van Bodegom. 

 
 
 
Kreileroord 2.  - Zeemacht  2.   1- 9 
 
Dat het tweede team met zo’n zware nederlaag genoegen moest nemen viel 
tegen. En daar zag het in het begin ook niet naar uit. Want het kwam al vrij 
snel op voorsprong door. Patrick Sleen rondde een goed opgezette aanval be-
heerst af. 1-0 ( 10 min. ). Zeemacht schakelde een tandje op en al snel scho-
ten ze de gelijkmaker in de touwen en gingen op jacht naar meer. Vooral het 
middenveld en de achterhoede van Zeemacht bleken uit goede voetballers te 
bestaan. Kreileroord werd eigenlijk kansloos door Zeemacht opzij gezet en 
met de regelmaat van de klok werd er door de ploeg uit Den Helder gescoord. 
Na 1-9 vond de scheidsrechter het welletjes en zonder blessuretijd mee te ne-
men floot hij af. 

Henk van Bodegom. 
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DESS – Kreileroord   2 – 1. 
 
De eerste uitwedstrijd  van ons team.  
Kreileroord verloor uit, nipt van het uit de vijfde klas gedegradeerde DESS uit 
Benningbroek. De jonge ploeg uit Kreileroord kreeg daarmee zeker een punt te-
kort. Een gelijkspel was volgens vriend en vijand zeker op zijn plaats geweest. De 
Kreileroorders begonnen goed aan de eerste helft en gezien het spelbeeld was 
een voorsprong met de rust zeker verdiend. Al na 5 minuten kwam Kreileroord op 
een voorsprong. Een mooie vrije schop op rechts genomen door Bram de Jong 
werd door verdediger Dian Bakker verkeerd beoordeeld en vloog onhoudbaar 
voor Keeper Björn de Boer in de touwen. 0 – 1. Kreileroord kon niet lang profite-
ren van de verdiende voorsprong. Een afgeslagen corner kwam voor de voeten 
van de lange spelmaker van DESS, Ruben Kistemaker, die met een droog schot 
in de tiende minuut de bal achter de ingevallen doelman Patrick Sleen schoot. 1- 
1. Sleen viel overigens voortreffelijk in voor de vorige week geblesseerd geraakte 
doelman Roeland Blok. Kreileroord liet zich niet uit het veld slaan en met ver-
zorgd voetbal werd DESS teruggedrongen. Er kwamen kansen voor Kreileroord. 
Marco Keuken en Kevin Linde kregen goede kansen maar de jonge spitsen mis-
sen nog het voetbalgogme om daar goed gebruik van te maken. Kevin Linde pro-
beerde in de 35ste minuut met een prachtige omhaal keeper de Boer te verrassen 
uit een door Dennis Zee genomen corner, maar de keeper van DESS stond juist 
op de goede plek. Met een straffe wind in de rug begon Kreileroord aan de twee-
de helft. Wie verwacht had dat de doelman van DESS op de proef werd gesteld 
met afstandschoten  door de Kreileroorders kwam bedrogen uit. Temeer daar er 
aanleiding toe was, want de keeper van DESS maakte een onzekere indruk in de 
eerste helft, door verschillende malen de bal niet klemvast te hebben. De tweede 
helft was rommelig en scheidsrechter Visser uit Twisk, die de wedstrijd goed in 
de hand had, zag zich genoodzaakt om Laurens Groot van DESS een gele kaart te 
geven door onbesuisd inkomen op Tim van der Vaart, die even later dan ook ge-
blesseerd moest uitvallen. In de 85 ste minuut kreeg DESS een vrije schop op 
het middenveld. Patrick van Diepen legde de bal kopklaar op het hoofd van de 
lange Ruben Kistemaker die beheerst de bal  over  keeper van der Sleen  werkte. 
2- 1. Het gebrek aan lengte in de achterhoede van Kreileroord door het uitvallen 
van de minstens zo lange  Wesley van der Linde, kwam de ploeg daardoor duur 
te staan. Met nog een minuut of zeven te gaan, ging Kreileroord va banque spe-
len en Dennis Zee en de ingevallen 17- jarige Remco Klein waren nog dicht bij de 
gelijkmaker, maar het ontbrak ze aan het nodige geluk. 
 
 
Nog vermeld moet worden dat Raymond Sanders als grensrechter de geblesseer-
de Ronnie Aukes op voortreffelijke wijze verving. 
 
 
 
 Zondag speelt Kreileroord haar tweede thuiswedstrijd tegen GSV uit Grootscher-
mer. 
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Dit keer was het Silly Split die de pupil 

v/d week was, bij Kreileroord 2. Hij mocht 

mee warm lopen voor de wedstrijd en samen 

met Patrick, zijn trainer, de aftrap ne-

men. 

Hij ging als een speer naar het doel en 

speelden de spelers van de tegen partij 

allemaal voorbij. Helaas was het doel aan 

de kleine kant en ging de bal “net” 

naast. Na afloop kreeg hij een flesje 

drinken en een zakje snoep. 
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Kreileroord – GSV 1-1. 
 
Het gelijkspel gaf de juiste krachtsverhouding weer op deze zonnige zondagmid-
dag. De ploeg uit Grootschermer is net als Kreileroord  na een afwezigheid van 
bijna tien jaar dit seizoen ook weer gestart met een eerste team in het stan-
daardvoetbal. Kreileroord begon net als in haar eerste thuiswedstrijd nerveus. 
Daardoor keek de ploeg al na tien minuten tegen een achterstand. Een knappe 
pass van middenvelder Rob Krul werd door linksvoor Thijs Wit op juiste waarde 
geschat en beheerst achter doelman Roeland Blok in doel geschoten. 0-1. Door-
dat de ploeg uit Kreileroord zich vooral in de eerste helft uit de concentratie 
praatte kreeg de thuisclub geen vat op het spel van GSV. De gasten lagen zich 
na de voorsprong vooral toe op de lange bal naar de snelle spitsen. Vooral 
rechtsvoor Boris Daniëls was razendsnel  en een plaag voor de achterhoede van 
Kreileroord. Zowel linker verdediger Anne van Bodegom en laatste man Bart 
Scholten hadden hun handen vol aan deze beweeglijke voorhoede speler en wis-
ten hem met vlieg – en kunstwerk van de tweede goal voor GSV af te houden. 
Toch kreeg Kreileroord na een kleine 25 minuten spelen de eerste  kans om de 
gelijkmaker te scoren. Een knappe pass op de lange en snelle spits Stefan Per-
ton van Dennis Zee zette hem bijna alleen voor de doelman van GSV Christiaan 
Waringa, maar een volgens het thuispubliek te forse schouderduw van voorstop-
per Vincent Smit belette hem het scoren. Leidsman Huurman uit Hoofddorp, die 
overigens goed floot, zag er in ieder geval geen strafschop in. Nog geen vijf mi-
nuten later werd Perton door Kevin Linde opnieuw alleen voor de keeper van 
GSV gezet, maar de spits beoordeelde de geboden kans niet op juiste waarde. 
Na 35 minuten spelen gaf de scheidsrechter Raymond Groot van GSV voor het 
vasthouden van Bram de Jong van Kreileroord een gele kaart. Vermeldenswaard 
is nog over Bram de Jong dat hij een familieweekend had in Emmen,  maar toch 
de moeite had genomen om op tijd in Kreileroord te zijn. Na de rust deed Krei-
leroord het een stuk beter; vooral het gepraat was in de kleedkamer achterge-
bleven en dat deed de ploeg goed. Er kwam meer druk op het doel van GSV en 
de counters bleven gevaarlijk van de uitploeg, maar de thuisclub kreeg er steeds 
meer vat op. GSV moest steeds meer op de rem trappen en een lichte overtre-
ding van opnieuw Raymond Groot op Dennis Zee na een kwartier spelen in de 
tweede helft bezorgde hem zijn tweede geel kaart. Met nog een half uur te gaan 
kwam Kreileroord daardoor tegen 10 man te staan. De ploeg uit het jongste 
dorp van de gemeente Hollands Kroon wist geen goed raad met de geboden 
ruimte en het duurde daardoor tot de 85 ste minuut voordat Marco Keuken uit 
een door Bram de Jong genomen corner beheerst de bal  uit de lucht plukte en 
hoog inschoot. 1 – 1. Nog geen minuut later kreeg dezelfde speler door Dennis 
Zee de kans geboden om de 2 – 1 aan te tekenen, maar hij schoot vlak voor 
doel hoog over. Het zou ook teveel geweest zijn, want geen van de beide ploe-
gen verdiende een overwinning. Volgende week speelt Kreileroord uit tegen Fle-
vo. Dan is er na meer dan 15 jaar weer sprake van een derby in de voormalige 
Wieringermeer. 
 
Het vierde punt dus voor onze ploeg na drie wedstrijden. Wie had daar op gere-
kend. Ga zo door jongens en wie weet  ……. 
 
Rest nog te vermelden dat Dick Keuken , na ook eerst een wedstrijd uit tegen 
Flevo  te hebben  gespeeld  als assistent – scheidsrechter fungeerde en dat  zeer 
goed deed, maar ook oud – voorzitter Leo van Tuyl de gang naar ons veld wist 
te vinden en met zichtbaar plezier genoot.  
 

 
Henk van Bodegom. 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 


