
 

Pagina    

Jaargang  : 36 
Nummer : 13 
Datum : 05-11-2013 

D
e 

D
or

ps
kr

an
t 

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

.  

Dorpsraad 
SV Kreileroord 
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Is er met Sint-Maarten (11 november) nog veel loof aan 
de bomen, zo moogt ge van een strenge winter dromen. 
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

Loes en Herman Blokdijk, Vlasstraat 29. 
 Op dit adres is een defibrillator en de gebruikskennis aanwezig!! 
Ook in De Doorbraak is een defibrillator aanwezig. 

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

Centrale Huisartsen Post 
Geopend: maandagavond en nacht- t/m vrijdagavond en nacht: 
Zaterdag en zondag: 

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. 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 

 

Eerste rit:  08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
 
Eerste rit: 0839 u 
Laatste rit: 19.39 u 

CONNEXXION  
lijn 253 

  VAN KREILEROORD  naar Schagen  
(via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 

Van maandag tot en met vrijdag. Niet  op feestdagen 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

’t Hummelhonk 
 
De openingstijden zijn op 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  

Kerst Bingo 
 

Kerst Bingo georganiseerd door  SV Kreileroord 
In het MFC de Doorbraak  

14-12-2013 
aanvang 20.00 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. 

 
11-11-2013 
09-12-2013 
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. 

 
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.  

 
 
14 november 2013 
28 november 2013 
12 december 2013 

Algemene informatie 2013  

Update: 03-11-2013 
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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 derde krant van de herfst 2013: 
 
 
 
 Contributie Dorpsraad Kreileroord pagina   5 
 Wedstrijd teken de voor-/achterkant  kerst uitgave pagina   5 
 Ingezonden stuk over de spokentocht pagina   7 
 Uitnodiging Ledenraad Historisch Genootschap   pagina   8 
 Buurtbus lijn 416/lijn253 pagina   8 
 ANBO/Tuinbouw vereniging Kreileroord pagina 13 
 JeeCee ’76 (diversen)  pagina 18 
 Grasmaaier pagina 22 
 
 

 
Op somige 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. 
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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 24 november 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)  
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Contributie Dorpsraad Kreileroord 2014 
 
De 8 euro contributie  mag weer worden 
overgemaakt op de rekening van de 
Dorpsraad: 
  
Rekeningnummer:  
NL67RABO0370422546  
Rabobank “Wieringerland”  
op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
 
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.  
 
 
 

Wie ontwerpt de voorkant of 
achterkant van de Kerst 
Dorpskrant 2013?  
Er zijn leuke 
prijzen te 
winnen.  
Iedereen 
mag mee 

doen 
van jong 

tot oud. 
Je mag het 

mailen, afgeven bij 
de redactie op 

Bollenstraat 24. 

 

 
De inzendingen graag voor 15 december 
inleveren 
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Nog even een reactie op de  
Spokentocht  

 
Beginnen met een goed verhaal, in een 
spookachtige omgeving over twee verloren 
engelen. Buiten kom je gelijk enge wezens tegen, 
vreselijke geluiden, en witte heuvels vergeet het 
maar.....SPOKEN waren dat,  die natuurlijk achter 
mij aan gingen de schrik zat er meteen al in.  
de tent met dat verschrikkelijke licht.. en veel 
mist, waar geopereerd werd met  uiteindelijk een dode patent, die engerd kwam met 
een schreeuw weer tot leven dat was schrikken. 
de tent uit was al geen haar beter, allemaal spoken en enge figuren in je nek.  
je was haast nergens veilig. 
 
Dan door het bos, wat is dat!!!! aan je voeten.....matrassen waar je over heen moest 
lopen..... een vies gevoel hoor....en weer belaagd door spoken en heksen en enge 
wezens, poppen in de boom, en natuurlijk de cirkelzaag, weer door tenten lopen, met 

knipperende lichten veel mist, en kruipend gespuis die 
aan je benen trokken. getik op trommels geschreeuw en 
gekrijs, bewegende muren, allemaal gekriebel in je 
gezicht, ook nog even rust met een kopje heksen drank, 
toch weer schrikken met dat getrek aan je benen. 
Twee clowns die je rustig de verkeerde kant op sturen , 
dus terug de steeg door, heel veel rook, je zag geen hand 
voor ogen.....ik was mijn groepje kwijt...en 
roep...jongens wacht even op mij!!! 
boem, en ik loop zo tegen ze aan, schrik en gil , ze 
stonde dus al op mij te wachten, we hebben zo gelachen. 
 

 
 
Ik weet op een gegeven moment niet meer waar we 
zijn, ik was af en toe helemaal de weg kwijt 
   
Ik liep mee met een groepje jonge mensen, lekker veilig in 
het midden, ja vergeet het maar... 
zacht tikken tegen mijn arm, niemand te zien..spoken 
in het zwart en het wit  liepen achter, en  naast mij, ik 
ben me het apezuur geschrokken, dan riep ik, ga 
weg, ga weg. 
 
O o wat heb ik gelachen..., ik kreeg echt het idee dat ze het 
allemaal op mij gemunt hadden. En dan een vel licht in 
de verten, heel verblindend, toen die twee vervelende 



 

Pagina 7  

rot heksen, waar je de sleutel moest grutte uit een pot met vieze troep, de sleutel 
om de Engelen te bevrijden, de twee engelen die nog steeds spoken boven 
Krieleroord, waren opgesloten, volgens mij zitten ze daar nog, wand ik heb de 
sleutel mee genomen. 
 

 
 

Lieve mensen,  
die zich hier voor hebben 

ingezet HEEL erg 
bedankt voor deze 

geweldige spokentocht 
Ik ben nog nooit zo 
geschrokken, heb 

vreselijk gelachen, en erg 
genoten. 

graag tot over twee jaar. 
 
 
 

Groetjes Joke Kroegman. 
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UITNODIGING 
 
Het Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer nodigt u 
uit  voor de ledenvergadering, die zal worden gehouden op: dinsdag 
19 november 2013, om 20.00 uur in het MFC “De Doorbraak”, Bol-
lenstraat 66 in Kreileroord. Vrije toegang. 
 
Agenda: 

 Welkom door de voorzitter 
 Mededelingen 
 Lezing door de heer A. Dudink 
 Thema: “De polder voor de deur”  
 Rondvraag 
 Sluiting           

                                                                                                                                  
 

De heer Dudink gaat in op reacties van de omwonenden , zoals de 
bewoners van Medemblik, Kolhorn en Wieringen en de eventuele 
gevolgen, toen zij te horen kregen dat  er een polder “de  
Wieringermeer” aangelegd zou worden. 

 
 
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes 
 
 
In de week van 6 tot en met 12 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers 
voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Kreileroord gingen de collectanten langs de deu-
ren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 116,50 opgehaald. De opbrengsten van de 
collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te 
zetten 
 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen 
operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische 
ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers 
moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol 
aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. 
 
Al 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op 
drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) 
en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisa-
tor dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Kreileroord voor hun bijdrage 
aan ‘de strijd tegen de littekens’. 
 
  

Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer  
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Buurtbus/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.35 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.35 u  laatste rit:  19.35 u 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.39 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.39 u  laatste rit:  19.39 u 
 

   Van maandag tot en met zaterdag 
 
 
CONNEXXION VAN KREILEROORD via Middenmeer,  eerste  rit:  07.14 u 
LIJN 253  Kolhorn e.v. naar SCHAGEN    tweede rit: 08.14 u 
    

Van maandag tot en met vrijdag. 
   Niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen 
 

 http://www.connexxion.nl/zoek-dienstregeling/690 

Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke dag van: 08.15 - 08.30 uur 
       14.30 - 14.45 uur (behalve vrijdag) 
       12.15 - 12.30 uur (alleen vrijdag) 
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  Dromenvangers, Spaar olifanten 
en geluk poppetjes 

Lijn 253 
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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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De Storm die  27 oktober over Kreileroord trok heeft flink wat schade veroorzaakt. Dakpannen wer-
den van de daken gerukt, diverse bomen ontworteld en zelfs doormidden geknakt. Vuilcontainers gin-
gen “aan de wandel”. Mooi was dat er gelijk door  diverse buren hulp aangeboden om de schade te 
herstellen. En zodra het even kon zag je dan ook in heel Kreileroord mensen het dak op gaan om de 
schade te herstellen. Maar er vielen gelukkig in het dorp geen gewonden. Dit was helaas in de rest van 
Nederland anders. 

Op veel plaatsen raden vervoerders, de brandweer en andere hulpverleners mensen aan om binnen te 
blijven en niet op pad te gaan. Op de Herengracht in Amsterdam kwam een vrouw om het leven toen 
een omvallende boom op haar viel. Op tal van plekken in het land liepen mensen verwondingen op 
door afknappende takken, omvallende bomen, afgewaaide dakpannen en rondwaaiende rommel. 

Orkaankracht 
De storm bereikte die maandagmiddag boven Vlieland orkaankracht. Daar werd een windsnelheid 
van 151 kilometer per uur gemeten. De veerdiensten naar de Waddeneilanden werden grotendeels ge-
staakt. 

Bossen dicht 
Veel parken, bossen en attracties zijn maandag gesloten omdat het niet veilig is om daar rond te lopen. 
Onder andere de Amsterdamse diergaarde Artis, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en 
Dierenpark Amersfoort vroegen bezoekers om te vertrekken. 

Nog niet alles is in de bossen opgeruimd dus wees voorzichtig voor overhangen de bomen en losse takken. 

De Redactie 

Storm over Kreileroord 
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ANBO nieuws. 
 
Vrijdag voor een week moesten de 
ANBO biljarters naar Wieringerwerf. 
Helaas hadden wij maar zeven i.p.v. acht 
spelers. Wietse Bijlstra en Marjan v.d. 
Velde waren ziek. Piet Raven was op vakantie en John v. Eeken had een ti-
me out. In Wieringerwerf aangekomen waren we maar met z’n zessen. Jan-
ny had herfstvakantie ingelast en liep te shoppen bij “Saartje” gelukkig 
werd zij met de Oriënt Express nog op tijd in Wieringerwerf afgeleverd. Na 
de koffie met koek konden de eerste twee wedstrijden beginnen. Krei-
leroord weerde zich goed en met de rust, halverwege, stond Kreileroord 
met 9-7 voor. Helaas verliep de tweede helft minder goed. Hoewel er waren 
partijen bij waar het maar om 1 of 2 punten ging. Uiteindelijk werd de ont-
moeting verloren met 19-13. Jammer want 17-15 lag heel dicht bij. De vol-
gende wedstrijd is tegen Slootdorp. Veel succes! 

 
 

Een deelnemer. 
 
 

Tuinbouwvereniging Kreileroord. 
 
Wij hebben voor het seizoen 2014 nog 1 are (100m2) grond in de verhuur. 
Aanmelden bij G v.d. Velde Korenstraat 11 Kreileroord tel. 0227-663485. 

 

Afdeling Kreileroord 
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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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Tweede klaverjasdrive 2013 – 2014. 
 
 
Twee goede spelletjes waren voor Janny en Foeke van Wanrooij voldoende om er met 
de eerste prijs vandoor te gaan deze avond. Er hadden zich voor deze drive maar 6 kop-
pels aangemeld. Door omstandigheden moesten enkele ervaren koppels verschiet laten 
gaan. Of daarin de reden verscholen lag dat Janny en Foeke toesloegen, wie zal dat zeg-
gen, maar zij gingen er in ieder geval met de hoofdprijs vandoor en dat telt. In de eerste 
partij veegden ze de vloer aan met Rob en Amy om vervolgens het “ladies duo”, Simo-
ne en Elina, op een definitief zijspoor te rangeren, want de dames kwamen deze avond 
geheel niet meer aan bod. De poedelprijs viel hen daarom ook terecht toe. Enigste licht-
puntje was dat ze Thea en Henk een gevoelige afstraffing gaven in het laatste spelletje 
door met ruim 2000 punten over hen heen te lopen. Thea en Henk kwamen in dit spelle-
tje aan nog geen duizend punten toe. Janny en Foeke speelden 6801 punten bij elkaar, 
niet geweldig hoog dus en werden met bijna  400 punten verschil gevolgd door Mike en 
Dick. Ook dit Ajax – duo speelden twee goede partijen en twee beduidend mindere par-
tijen. Amy en Rob werden ook door dit tweetal flink in de hoek gezet en een bijscho-
lingscursus lijkt mij voor dit arme koppel op zijn plek. Marianne Scholtens en David 
Clerc gingen er toch nog onverwachts vandoor met, en dat moet wel weer even gezegd 
worden door Greta keurig verzorgde prijzen, de derde prijs. Zij speelden twee redelijke 
goede partijen en wonnen de onderlinge partijen tegen de uiteindelijke winnaars Janny 
en Foeke  en het als nummer twee geëindigd duo Mike en Dick. Thea en Henk werden 
vierde met ook twee goede partijen en twee hele slechte waarin ze amper de duizend 
punten haalden. Het  verhaal van Rob en Amy is bekend, zij werden vijfde. Gelukkig 
sloten ze de avond goed af door wel weer te winnen van Dick en Mike, dus het talent is 
aanwezig. De poedelprijs was dus zoals gememoreerd voor Simone en Elina, maar daar 
zat Elina helemaal niet mee, want ze bleef maar op onnavolgbare wijze door “beppen”, 
iedereen verwarrend achterlatend! 
De uitslag: 1. Janny en Foeke 6801 punten 2. Dick en Mike 6407. 3. Marianne en David 
6257 4. Thea en Henk 5802 5. Rob en Amy 5493 en als zesde Simone en Elina met 
5414 punten. 
De volgende drive spelen we op komende zaterdag 9 november, aanvang 20.00 uur in 
de Doorbraak. 
Tot dan, 

Henk van Bodegom. 
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Kerstsfeertocht 2013 
Ameide met  

Zeemans Kerstkoor  
en gidstocht  

Alblasserwaard 
                    26 november 2013 
 
Het is nog vroeg maar deze Kerstsfeertocht willen wij u niet onthouden, 
een fijne en sfeervolle Kerstsfeertocht in de donkere dagen voor Kerstmis. 
 
      

 
Wij rijden naar Ameide, waar u ontvangen wordt met een 
kopje koffie met heerlijk vers Kerstgebak. Na de koffie 
volgt een optreden van het Zeemans-Kerstkoor. Zij zin-
gen naast vele Kerstliedjes ook hun bekendste zeemans- 
en schippersliederen.. 

 

Na het optreden wordt het heerlijke 4-gangen-Kerstdiner, be-
staande uit 2 voorgerechten, varkenshaasmedaillons  
met garnering en uiteraard een huisgemaakt Kersttoetje  
geserveerd. 
Na het diner gaan we met een gids een rondrit maken door  
de Alblasserwaard. Hierna gaan we weer in Ameide een  
heerlijk kopje thee of koffie drinken, met vers gemaakte huis-
cake.  
 

 

 
De prijs bedraagt voor ANBO leden € 47,50,  
niet leden betalen € 50,00 per persoon. 
De inschrijving sluit op 27 oktober 2013. 

Nadere informatie over plaats en tijd van vertrek volgt. 
 
 
U kunt voor deze reis reserveren bij Lenie Cardol, tel. 663365 of 
op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur  in de ANBO ruimte van De Doorbraak. 
Betaling per bank op rek.nr. 0370447492 van het  
Samenwerkingsverband in Wieringermeer,  
W. Pieloor-Smeenk  onder vermelding van Kerstsfeer-
tocht 2013. 

Afdeling Kreileroord 
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JeeCee ‘76 
papier mache Sinterklaas en Pieten  

Op 9 en 16 November willen we met de kinderen van papier mache Sinterklaas en  
Pieten hoofden maken .Dit verdelen we over twee zaterdagen ivm drogen. 
De kinderen hoeven zich hier niet voor op te geven , we beginnen om 14:00 en het zal 
duren tot 15:30 de kosten voor deze twee dagen zijn 3 euro , wel is het handig dat de 
kinderen zelf kranten meenemen , voor lijm en drinken en een snoepje daar zorgen wij 
natuurlijk voor . 

 
 

Dit alles gebeurt in de Jeeceeruimte. 
 

Tot dan 
  
  

 
SINT MAARTEN 2013. 
 
 
In samenwerking met de scholen is er een inzameling op vrijdag 8 nov. 
 
De kinderen brengen dan hun lampion die ze op school hebben gemaakt weg. 
 
De kinderen die ergens anders op school zitten kunnen hun lampion die ze 
op school hebben gemaakt ’s middags van  16.00 tot 16.15 uur bij de Door-
braak in de Jeecee ruimte brengen. 
 
Als er kinderen zijn die thuis een lampion hebben gemaakt kunnen die ook 
s’middags worden  ingeleverd. 
 
Deze lampionnen worden apart van de lampionnen die op school gemaakt zijn 
beoordeeld. 
 
 
 
 
De lampionnen kunnen vrijdag 8 nov  van 
18.30 tot 19.00 uur worden opgehaald . 
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Sinterklaas en zijn pieten komen binnenkort weer naar Kreileroord. 
 
 
 
Sinterklaas wilt voor ieder kind die bij de intocht aanwezig is  een cadeau-
tje meebrengen daarom moeten de kinderen  zich VOOR 10 Nov.  
 
opgeven d.m.v. het onderstaande strookje of via de mail: jee-
cee76@hotmail.com 
 
Voor kinderen buiten Kreileroord wordt een bijdrage van € 2.50 per kind ge-
vraagd die bij opgave betaald moet worden. 
 
 
 
Voor wie zich niet opgeeft is er geen cadeautje en dat zou jammer zijn. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inleveren VOOR 10 Nov. 
 
Naam kind(eren) en leeftijd: 
 
Adres: 
 
Inleveradressen: Netty Korenstraat 15 
 
                           Ebrina bollenstraat 14 
 
                           Klaziena Landbouwstraat 19                                     
 
 

JeeCee. 

2013 
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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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Nieuws van het biljartfront. 
Voor  de reguliere competitie is van sommige spelers het moyenne verhoogd op grond  van de 
competitie van vorig seizoen. Zo moet Michel Hanff weer 63 caramboles maken in 20 beurten. 
Ruud van Eeken is van 27 naar 31 caramboles gegaan en Jaap Plagmeier van 22 naar 23. Ger-
rie Edens en Martin Rebel, Kriebel, stegen er elk ook 1. Gerrie moet er nu 22 maken en Kriebel 
20. Onze senior Bert Hanff is van 27 naar 25 gegaan, een lichte daling dus. De spelers in de 
onderste regionen, Pascal Edens , Fran Schelfhout en Henk van Bodegom moeten weer 14 ca-
ramboles maken, het absolute minimum van de club en hebben daar soms al de grootste moeite 
mee. Michel laat de afgelopen tijd zien dat hij goed met het hogere gemiddelde om kan gaan, 
want van de laatste vijf partijen won hij er drie. Zowel tegen Fran als Pascal had hij in 15 beur-
ten zijn 63 caramboles, een gemiddelde dus van ruim 4 in één beurt. Of Ruud de druk van het 
moeten maken van meer caramboles aankan is nog niet helemaal helder. Vanwege werkom-
standigheden is hij er namelijk niet altijd. 
Van de laatst ge- speelde twee partijen 
door Ruud kwam hij tegen Henk niet verder 
dan 20 caramboles in 20 beurten en ver-
loor dus en tegen Jaap maakte hij wel 
zijn 31 caramboles, maar Jaap wist in de 
gelijkmakende partij toch nog remise uit het 
vuur te slepen. Bert kent up en downs. Het 
loopt wel of niet bij hem. Nu zit ie in peri-
ode dat het wat min- der gaat, want van de 
door hem zes ge- speelde partijen ver-
loor hij er vier , soms met dikke cij-
fers, maar het is een vechtertje en ‘n “Hanffie”  , je moet hem met andere woorden nog niet af-
schrijven voor de leverworst! Jaap Plagmeier doet het van de biljarters in de middelste regio-
nen niet geweldig. Jaap, Gerrie en Martin moeten  elk 1 carambole meer maken per partij, maar 
Jaap verloor van de laatst gespeelde partijen er 4. Gerrie en Martin wisten er daarentegen wel  
4 te winnen. Jaap  kan, daar lijkt het althans op, soms slecht met verlies omgaan en stond op 
een gegeven moment op het punt om zijn keu in tweeën te breken. Dat hij  het wel kan, bleek  
in een onderling treffen tegen slaapmaatje Michel, want in 18 beurten lag hij hem in zijn bedje. 
Opmerkelijk zijn de prestaties van de maatjes Gerrie en Kriebel. Zij bewijzen de stamtafel bij-
na elke avond dat ze terecht 1 carambole meer moeten maken. Van Gerrie werd dat min of 
meer wel verwacht; aan de stamtafel overheerste toch al het gevoel dat Gerrie de boel wel eens 
drukte, maar dat kan van Kriebel niet gezegd worden. Nee, Kriebel gaat zondermeer goed, 
want hij verloor eigenlijk tot nu toe alleen kansloos van Michel, dat dan weer wel . In de onder-
ste regionen doet Fran het niet echt slecht en speelde Bert verleden week in een regelmatige 
partij van het laken. In 16 beurten had hij zijn 14 caramboles bij elkaar en liet Bert vertwijfeld 
achter. Maar in de meeste  partijen komt Fran net een paar caramboles tekort om hem winnend 
af te sluiten. Bij Pascal weet je het nooit. Soms maakt hij de meest onmogelijke caramboles op 
zijn manier en dan laat hij weer de meest makkelijk te maken caramboles liggen. Afgelopen 
vrijdagavond had het weer op zijn heupen, want zowel Fran als Bert hadden niets tegen hem in 
te brengen en gingen kansloos ten onder. Henk doet het nog niet zo verkeerd, alhoewel daar 
meestal meer geluk dan kunde bij komt kijken. Michel kan daar over meepraten, want in negen 
beurten ging hij vrijdag tegen Henk onderuit. Daar zat een hele dikke Japiooo!  bij en aan één 
werd getwijfeld; maar goed, geluk dwing je soms af! 
In het inmiddels legendarische slotspelletje van twee tegen twee lukte het vaste maatjes  Bert 
en Henk niet om te winnen. Veertien dagen terug gingen ze volstrekt kansloos ten onder tegen 
Ruud en Jaap en verleden week verloren ze in een spannende partij van Gerrie en Kriebel. Met 
een voorsprong van twee caramboles kon er eigenlijk niets meer mis gaan, maar doordat Krie-
bel ineens het licht zag en drie mooie driebanders produceerde ging de partij  alsnog verloren 
voor Bert en Henk. Begrijpelijkerwijs lieten Bert en Henk vrijdagavond de kans op revanche 
even voorbij gaan, maar het zijn geen “opgevers” en hun kans komt nog wel1 

 

Henk van Bodegom. 
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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 

Opgericht 1 juni 1958 
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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 9 november wedstrijd nr 123640 
Kreileroord F1G –Zap F 5                          aanvang 10  uur        
Zaterdag 16  Novenber wedstrijd nr 121424 
Wieringerwaard F1  - Kreileroord F1G                    aanvang 11:00   uur  te Wieringerwaard 
Zaterdag  30  November  wedstrijd nr 123643 
Kreileroord F1G- Oudesluis F1  aanvang 10:00 uur   
 
 
D1-Jeugd: (Najaar)1e Klasse  
Zaterdag 9 November     wedstrijd nr 142815 
Wiron D2m - Kreileroord D1G   aanvang  10:00  uur    in  Den Oever     
Zaterdag  16  November    wedstrijd nr 102308 
ALC D3M -  Kreileroord D1G                aanvang 9:45 uur te Abbekerk   
Zaterdag  30  November     wedstrijd nr 142823 
\Kreileroord D1G _Wieringermeer D3   aanvang 11:45 uur     
    
 
Senioren 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag  10 Oktober  wedstrijd nr 13727 
Oudesluis   1 - Kreileroord 1     aanvang 14.00 uur.      In Oudesluis 
Zondag  17  November   wedstrijd nr 11139 
Kreileroord 1 –WSW  1    aanvang 14:00 uur 
Zondag  1 December   wedstrijd nr 11682       
Schellinghout 1 - Kreileroord 1   aanvang  14:00 uur  in Schellinghout 
 
 
Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  10 November  wedstrijd nr 62825 
Kreileroord 2- Schagen 5   aanvang 11:00             
Zondag  17  November    wedstrijd nr 67223 
FC Den Helder 7 - Kreileroord 2   aanvang 11:30 uur             te Den Helder  
Zondag  1 December   wedstrijd nr 62830 
Kreileroord 2 – VZV 4    aanvang 11:00 uur   
Zondag 24 November   wedstrijdnr: 44098 
Bekerwedstrijd      DWOW 4 –Kreileroord 2  aanvang   14:00 uur    Te wieringerwerf   
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Algemene ledenvergadering. 
 
Graag nodigen wij alle leden uit op de algemene ledenvergadering van Sportvereniging Kreileroord. 
De ledenvergadering wordt gehouden op: 
 

 maandag 18 november 2013 in het MFC de Doorbraak , aanvang  20.00 uur. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 

1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering. 
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de penningmeester. 
5. Verslag van de kascommissie. 

 
De verslagen zullen 1 uur voor aanvang van de vergadering ter tafel 
worden gelegd. 
 

6. Vaststellen van de begroting. 
7. Vaststellen van de contributies. 
8. Jeugd. 
9. Senioren 
10. Accommodatiebeleid Hollands Kroon. 
11. Onderhoud veld, gebouw en website. 
12. Eredivisielive    
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
 
Als bestuur hopen we natuurlijk op een grote opkomst en elke inbreng wordt door het bestuur  
verwelkomt. 
 
 

Het bestuur. 

maandag 18 november 2013, 
 in het MFC de Doorbraak, aanvang  20.00 uur. 
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Kreileroord over de knie tegen THB.  0 – 4. 
 
Kreileroord had niet veel in te brengen tegen de ploeg uit Haarlem. Vooral de eerste 
helft speelde THB sterk. Dat kwam ook door het gemis bij Kreileroord van Dennis 
Zee, hij had een familie uitje in België, en de nog geblesseerde Marco Keuken. Daar-
door zag trainer Jan Wiersma zich genoodzaakt om het middenveld aan te passen en 
dat pakte niet helemaal goed uit. Al na drie minuten kreeg Terence van Kampen van 
THB de eerste goede kans, maar schoot rakelings naast. Na een kwartier spelen  brak 
de snelle rechterspits Michel Steffers door en schoot op de paal. Een doelpunt voor 
THB kon dan ook niet uitblijven. Een slechte ingooi van rechtsback Wesley van der 
Linde van Kreileroord  in de twintigste minuut werd onderschept door Terence van 
Kampen en middels een eenvoudige pass panklaar gelegd voor Michel Steffers. 0 – 1. 
Geen vijf minuten later brak Michel Steffers weer door na het foutief hanteren van de 
buitenspelval door de achterhoede van Kreileroord en speelde keeper Roeland Blok 
keurig uit. 0- 2. Tien minuten voor rust werd Steffers onreglementair onderuit gehaald 
in het strafschopgebied en kende de goed leidende jonge leidsman Ibrahim Allachi 
THB een penalty toe. Keeper Roeland Blok wist de door Terence van Kampen geno-
men strafschop keurig te stoppen, maar uit de corner wist Terence van Kampen met 
een harde droge knal in de uiterste hoek toch nog te scoren. 0 – 3. Vlak voor rust 
kwam THB wat gelukkig op een 4 – 0 voorsprong door een mislukte voorzet van Jef-
frey Blom, die pardoes tussen de palen belandde. In de tweede helft ging het wat be-
ter met Kreileroord, voornamelijk door de twee wissels die Jan had ingezet. Patrick 
Sleen verving Stefan Perton in de spits en Tim van der Vaart verving Rico Siano op 
het middenveld. Daardoor stond het wat beter op het middenveld. Toch kon Krei-
leroord geen vuist maken en daar THB het wel geloofde ging de overigens sportieve 
wedstrijd uit, als de bekende nachtkaars.  
 
Volgende week moet de ploeg uit naar Oudesluis, een goede middenmotor.  Daar kan 
de ploeg de nodige aanmoedigingen wel gebruiken. 
 
 
 

Henk van Bodegom 
 
 
 
Kreileroord 2 – VIOS W. 1 – 10. 
De jonge ploeg uit Warmenhuizen was veel te sterk voor ons tweede. Daar zag het in 
het begin niet naar uit. Hoewel VIOS al snel op een 2- 0 voorsprong kwam, was het 
Patrick Sleen die na een half uur spelen voor de aansluittreffer zorgde. 1 – 2. Krei-
leroord kon daar niet lang van genieten want nog geen minuut later werd het voor de 
Warmerhuizers 3 – 1. Vlak voor rust werd het nog 1- 4 en de ploeg uit Warmenhuizen 
schoot  daarmee alle illusies van Kreileroord 2 aan diggelen. Want na de thee ging de 
ploeg uit Warmenhuizen onverdroten voort en nadat het 1 – 10 werd hield de scheids-
rechter het wel voor gezien in deze sportieve wedstrijd.  
 
 

De scheids. 
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Zondag 3 november was het moment 
aangebroken voor Christiano. Hij 
voetbalt sinds kort bij Kreileroord D1G en 
mocht pupil van de week zijn bij svk 
kreileroord 1. 
Erg zenuwachtig begon hij mee warm te lopen 
en helpen de keeper in te schieten. 
Toen de scheidrechter het veld op kwam liep 
hij samen met de aanvoeder naar de midden 
stip en mocht de aftrap nemen. Met goed bal 
bezit ging hij recht op zijn doel af en schoot de 
bal netjes en strak in het doel. 
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Zondag 3 november was het de beurt voor 
Devon Marsman om pupil van de 
week te zijn. Graag wilden hij bij svk 
Kreileroord 2, want daar voetbalt zijn vader 
ook. 
De warming-up deed hij goed mee en renden 
sneller dan de spelers. Natuurlijk maakten hij 
het doelpunt, want zoals hij vertelde "de 
tegenpartij deed niet zijn best". 
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GROTE  KERSTBINGO 
               

 
 
 

Komt allen er zijn mooie 
prijzen te winnen 

Georganiseerd door sv Krei-
leroord 

Zaterdag 14 december 
Aanvang 20:00 uur (zaal gaat 

om 19:30 uur open) 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

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


