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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 
informatie en inschrijving: 0227-663591 

 woensdag- en 
vrijdagochtend 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  

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 februari 2013 
11 maart 2013 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

 
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.  

24 januari 2013 
7  februari 2012 
21  februari 2012 
7  maart 2013 
21 maart 2013 

 
Inzamelschema 

Op internet 
 

De site met het digitale inzamelschema van HVC werkt niet correct 
(14-01-2013) deze geeft dan ook een verkeerd schema aan. Mocht 
het schema veranderen dan ontvangt u hierover eerst een brief van 
HVC. Dus om de 2 weken beide containers en niet zoals op de site 
van HVC staat. !!!! 

! 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

22 januari 2013 
19 februari 2013 
19 maart 2013 
16 april 2013 
14 mei 2013 

Spokentocht Spokentocht Kreileroord 23 maart 2013 

Algemene informatie  
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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 NIEUWE JAAR 

Het vuurwerk is weerafgelopen en het nieuwe jaar is weer begonnen. 
Vanaf deze plaats een zeer goed 2013 gewenst met veel gezondheid en 
geluk Een jaar met weer veel uitdagingen voor jong en oud. En of je nu op 
school zit of van je oude dag geniet het maakt niet uit probeer er wat van 
te maken. Het komende jaar zal duidelijk worden wat de gemeente voor 
ons in petto heeft , maar dat er veranderingen komen is wel zeker. In 
gesprek blijven is hier de beste oplossing. We zullen met samenwerken 
moeten proberen een sterk front te maken en daar hebben we iedereen bij 
nodig Ook op de vele vrijwilligers zullen we weer een beroep doen waar 
nodig. Ook de dorpskrant is aan verandering onderhevig. Het maken van 
de Dorpskrant wordt ook steeds duurder en om kosten te drukken, maar 
ook om het probleem van te weinig aanbod van kopij op te vangen zal de 
krant om de drie weken uitkomen. Maar mede door u kan dit weer 
veranderen en het is een proef dus wie weet . Verderop in dit blad vind u 
nog een oproep voor de ijsclub, laat u ons niet in de kou staan? Sandra 
Hak willen we hartelijk danken voor haar inzet om de centjes binnen te 
krijgen. De winter heeft zich voorzichtig aangediend en de baan kan 
bevriezen. Wat weer veel ijspret kan geven voor jong en oud. En laat de 
schaatsers uit andere plaatsen dan maar weer komen. 

Uw voorzitter 

Jaring Dam 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
Voorzitter : dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Lid : Dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-57354688 louisaprevo@gmail.com 
 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit & Gerard Prevo  
p/a secretariaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen  of  
naar het email adres sturen 

Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor 3 februari 20.00 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 06-57354688 
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 
 
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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Jeugd Pagina Kreileroord 

De Dorpsraad Kreileroord heet wederom welkom als lid: 

Fam. Nes 
 

Hier kunnen alle Kreileroorders een oproepje plaatsen. Bijvoorbeeld een geboorte 
kaartje zoals in een vorige oplage met het kaartje van Elize.  

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

 

 
Speciaal voor de jeugd is er de gelegenheid om op een 
speciale jeugd pagina een stukje te schrijven, tekening te 
maken enz. Dus als jullie iets willen laten plaatsen laat het 
mij weten ! 
 
Hallo allemaal 
 
Ik ben een zwart/wit  knuffel hondje met rode riem kwijt geraakt in of rond de 
speeltuin,voor een ander geen waarde,maar we hebben  onze/hond vorige week in 
moeten laten slapen en voor mij is het heel veel waard,hoop dat je het bij mij 
terugbrengt, alvast bedankt, 

groetjes luna van der linden 
Bollenstraat 68  

Beste Buurtbewoners, 

Bij ons is er op 22 december een nest pups geboren. Het gaat hierbij om een kruising  
Engelsche Stafford / Amerikaanse Staffords. Er zijn in totaal 8 pups geboren, 
waarvan 4 reuen en 4 teven. Inmiddels is er 1 reutje verkocht. Mocht u intresse 
hebben kom gerust eens langs voor meer informatie. 

Wij wensen iedereen geen gelukkig Nieuwjaar 

Melvin en Mascha 
0227-750756 

Familie Pagina Kreileroord 
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Zinloos / Zinvol 
 
Het jaar 2012 kenmerkte zich in heel veel zinloos geweld. Het MFC werd 
diverse malen vernield, privé eigendommen werden vernield, 
verkeersborden moesten het ontgelden om maar enkele voorbeelden te 
geven. Helaas is men niet zo flink om erbij te zeggen: 
Ik heb het gedaan en ik zal de kosten voor het repareren wel betalen, dus 
mag de gemeenschap er weer voor opdraaien. 
Maar gelukkig waren er ook veel zinvolle dingen, zoals de vele dingen die 
dankzij vele vrijwilligers plaats konden vinden. 
Laten we niet stil blijven staan bij al het negatieve maar laten we van 
2013 een zinvol jaar maken met respect voor iedereen, door iedereen. 
En als de inzet van de vrijwilligers net zo groot, of groter is als vorig jaar 
dan kunnen er weer veel leuke dingen plaats vinden in het dorp. 
Een ieder een fantastisch 2013 
 

Redactie Dorpskrant 
 

Aan alle Dorpsgenoten van Kreileroord 
 
Als eerste een ieder de beste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst. 
Helaas is in de laatste periode van het oude jaar veel vernield en schade aangebracht door de 
jeugd in het dorp. Mede veroorzaakt door het zware vuurwerk waarmee de jeugd rond loop. 
Natuurlijk kunnen wij de jeugd dit niet verbieden, wij zijn ook jong geweest wij liepen ook 
met vuurwerk te gooien. Maar er is een groot verschil met het vuurwerk van toen en het 
vuurwerk van nu. De schade die het vuurwerk van heden en dan vooral het illegale vuurwerk 
veroorzaakt is vele malen groter dat het vuurwerk in onze tijd. 
De schade wat het vuurwerk heeft aangericht kunnen wij allemaal aanschouwen in de 
speeltuin en aan verkeersborden die zijn verwrongen en auto’s die zijn beschadigd. 
Ook is er door de brievenbus van de school zwaar vuurwerk gegooid ook dit had erger 
kunnen aflopen. De jeugd moet zich realiseren dat het vuurwerk van heden enorme schade 
kan toebrengen en niet alleen aan eigendommen maar ook aan personen. 
Zoals wij allemaal weten geldt ook bij ons gemeente Holland Kroon dat er crisis is , dus 
schade zal niet per direct worden gerepareerd tenzij er gevaar voor de omgeving is. 
Dat kunnen wij allemaal zien hoe het met de Doorbraak vergaat ,daar is ook onderhoud en/of 
reparatie nodig maar dat wordt ook niet gedaan. 
Dus er lijkt een taak voor de ouders om hun jeugd er op te wijzen dat vernieling niet nodig 
zijn en dat het ten koste van ons leefomgeving gaat. 
Wat wij absoluut niet willen dat wij de jeugd vuurwerk gaan verbieden, maar met gewoon 
vuurwerk heb je even veel lol, maar de gevolgen zijn vele malen minder. 
Tenslotte wil ik een ieder een gezond en vrolijk 2013 toewensen. 
 
 

Robert schokkenbroek 
Bollenstraat 48 
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Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
www.bouwbedrijfvoorsluijs.nl 
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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 

Het Bestuur en alle vrijwilligers  
wensen alle bewoners, oud bewoners, adverteerders en 

alle verenigingen inKreileroord  
een gezond 2013 
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Spokentocht 2013 
 
 Zet alvast in je agenda:  
 
Zaterdag 23 maart Spokentocht in Kreileroord! 
 
In de volgende dorpskrant komt er nog meer info 
over opgeven en andere dingen. 
 
Verder is er op facebook ook een evenementen pagina  
over de spokentocht te vinden. 
 
http://www.facebook.com/events/398512043558702/ 
 
Nodig familie vrienden enz uit!!!! Iedereen mag meedoen. 
 

Team Spokentocht Kreileroord 
 
 
Nieuwjaarsreceptie op Het Creiler Woud op 7 januari 2013. 
 
Op de eerste maandag van het nieuwe jaar dat de kinderen weer 
naar school gingen werd voor de eerste keer een 
nieuwjaarsreceptie gehouden. De bedoeling was, dat daar iedereen 
die op welke wijze dan ook bijdraagt aan het laten leven van het 
dorp elkaar onder genot van een drankje en een hapje konden 
ontmoeten. Op de dag zelf bleek dat lang niet iedereen wist van 
deze receptie. Omdat ik dit alleen in de nieuwsbrief van de school 
had aangekondigd en daarnaast een paar mensen had gebeld, was 
de opkomst niet erg groot. 
Toch kijk ik terug op een geslaagd initiatief. Volgend jaar wordt dit 
herhaald en zal ik de adviezen die ik heb gekregen zeker opvolgen. 
Op tijd bekend maken, aankondigen in de dorpskrant om er maar 
een paar te noemen. 
Ik dank René van Tiggelen en Gonny Klein voor het verzorgen van 
de inwendige mens. 
En wens iedereen die dit leest een voorspoedig 2013 toe. 
 

Met vriendelijke groet,  
Niek van Dorssen 

Directeur Het Creiler Woud 
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Kerst maaltijd 
 
Op 19  december 2012 werd 's middags 
voor de Kerst maaltijd eerst door 18 leden 
nog even een paar spelletjes Bingo 
gespeeld. Er waren vier rondes, dus was 
het af en toe nog wel eens spannend wie 
er met de prijs naar huis ging. Te meer 
omdat Piet altijd de verkeerde ballen uit 
de zak haalde. Soms leken het wel toverballen, altijd met de verkeerde, 
maar uit eindelijk vonden de prijzen toch een gelukkige winnaar. 
Daarna werd met door iedereen nog 3 keer vlot bruggen gespeeld. Dit 
werd door de een met een brede glimlach voltooid en de ander kon z'n 
ergernis haast niet verbergen omdat de ballen niet of in de laagste 
holen vielen. Maar toen iedereen 3 beurten voltooid had lagen de 
spelers qua punten niet zo ver meer uit elkaar. De 3 besten waren: 
1ste Elly Bijlstra 99 punten 
2de Wilma Pieloor 94 punten 
3de Jaqueline de Boer 90 punten 
Zij gingen allen met een vleesprijs naar huis. 
 
Hoewel de Kerstdagen alweer uit het zicht verdwenen zijn, wil ik toch 
nog even terugkomen op de Kerst maaltijd, van onze leden. Vorig jaar, 
eigenlijk 2011, hadden we in de ANBO ruimte een kerst maaltijd in de 
vorm van een Chinees eten. Dit was prima verzorgt, maar wij hadden 
vergeten om warmhoud-plaatjes aan te vragen. Zodoende moest het 
Chinese eten in “no time” opgegeten worden en dat was jammer. 
Dit jaar werd samen met de leden gekozen voor een warme maaltijd, 
verzorgd en bereid door René van Tiggelen. Het menu bestond uit: 
Varkenshaas in roomsaus, rundvlees in Stroganoffsaus, Frites of  
gebakken, in driekwart gesneden, aardappelen met schil of 
aardappelgratiné. Daarnaast kon men als toetje nog wat stoofpeertjes 
nemen (heerlijk) of parma ham met meloen. Het bestuur had daar voor 
iedereen nog een bekertje vla met slagroom aan toegevoegd. Ditmaal 
had Rene gezorgd voor goede warmhoud platen. Iedereen kon dus op 
z’n gemak eten en zelfs meerdere keren opscheppen, want er was meer 
dan genoeg. Vergeet ik nog bijna te vertellen dat Rene met z’n 
medewerker ook nog een prachtige opgemaakte vleessalade schotel en 
een groente schotel bereid hadden. Voor dit alles kregen zij van de 
aanwezigen een groot applaus. De leden van de ANBO hebben van een 
heerlijke maaltijd genoten en na nog een bakje koffie ging men met 
een echt kerstgevoel huiswaarts. 
 
 
 
Nieuwjaars instuif 
 
 
Op 3 januari 2013 hield de ANBO Kreileroord haar Nieuwjaars instuif. 
Bijna alle actieve leden waren aanwezig. Ook kwam de voorzitter van 
de ANBO Wieringerwerf nog even Nieuwjaar wensen. Na de koffie 

Afdeling Kreileroord 
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werden er ploegen van 3 of 4 mensen 
ingedeeld om het circuit van Oud 
Hollandse spelletjes te spelen. Co 
Cardol stelde zich beschikbaar als 
scheidsrechten en ald diegenen die 
toezicht hield op het juist uit voren 
van de spelletjes. Het hamertjes spel 
is altijd een topper en brengt bij de meeste deelnemers het 
oude gevoel terug om te strijden voor de overwinning. Ook het 
ouderwetse knikkerspel deed het goed, omdat je ook door veel 
pinten kon scoren.  
 
De bak met sjoelstenen, die om een hoek van 90 graden 
gescoord moesten worden en dan punten opleverden inclusief 
de grote schijf die dubbele punten waard was, deed het goed. 
Alle deelnemers deden dan ook hun uiterste best om punten te 
vergaren. 
 
 
Toen het spel dan ook door alle ploegen gespeeld was, kwam 
er de volgende uitslag tevoorschijn: 
 
1. P. Raven 
2. J. Veer 
3. D.W. Pieloor 
 
 
Tussen de no. 1 en 2 zaten maar 5 punten verschil. 
Het was weer een leuke gezellige middag en iedereen ging 
weer met een goed gevoel naar huis. 
 
 

Een Deelnemer 
 
 
 
 
 
 

 

Afdeling 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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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 
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Biljarten 
 
Op vrijdagavond 4 januari is de club al weer aan het biljarten geslagen. Het 
nieuwe jaar werd ingeluid met een borreltje en een 
hapje, aangeboden door onze bekwame 
penningmeester Gerrie Edens. Dat viel  natuurlijk in 
zeer goede aarde, maar wel werd de opmerking 
geplaatst door Gerrie dat de leden er wel zorg voor 
moeten dragen dat het potje door voldoende 
nederlagen te behalen goed gevuld blijft, want over 
enkele maanden staat er weer misschien een uitje 
gepland. Wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken had 
inmiddels weer de nieuwe moyennes per speler 
berekend en hij toverde weer enkele opmerkelijke 
verrassingen uit de hoed. De grootste was  dat onze 
beste speler Michel Hanff zijn gemiddelde met 12 
caramboles zag zakken, namelijk van 68 naar 56. 
Evengoed is dat voor de meeste van onze leden een 
respectabel aantal, wat zeg ik, de meesten komen daar bij lange na niet aan toe, 
maar toch… een opmerkelijke daling. Maar ook vader Bert zag zijn gemiddelde 
met 2 caramboles zakken. De overige biljarters vroegen zich dan ook terecht af 
wat de oorzaken daarvan kunnen zijn. Er kwam na een korte evaluatie  geen 
eenduidig antwoord, dus verdere bewaking van dit proces zal noodzakelijk zijn. 
Ook nieuwkomer Pascal Edens zakte met 2 caramboles en bevind zich nu in de 
regionen van Fran Schelfhout en Henk van Bodegom die in een partij van 20 
beurten er 14 moeten maken. Pascal begon vliegend als nieuw lid, maar begint 
langzaam aan weg te zakken. Door zijn werk bij Formido verschijnt hij meestal 
pas tegen tienen en dat verslapt de concentratie. Jaap Plagmeier ( 22 ), Gerrie 
Edens ( 21 ) en Martin Rebel ( 19 ) handhaafden hun gemiddelden. Enigst 
lichtpuntje binnen de vereniging is dat Ruud van Eeken, de wedstrijdsecretaris, 
zijn gemiddelde met 1 carambole deed stijgen. Van 27 naar 28. Bij sommige 
leden riep dat verbazing op, maar Ruud is altijd accuraat en derhalve acht het 
bestuur een verder onderzoek niet op zijn plaats! Michel startte zijn eerste 
wedstrijd in dit nieuwe jaar dramatisch tegen Jaap; hij kwam niet verder dan 32 
caramboles in 20 beurten  en verloor dus dik, maar afgelopen vrijdagavond 
kregen we toch weer te zien dat hij het wel kan. In 9 beurten, het leek wel een 
strafexercitie, verpletterde hij Pascal, die beteuterd toe keek hoe Michel de ene 
na de andere carambole maakte. Pascal kwam niet verder dan 7 caramboles.  
Bert heeft zich voorgenomen om eens klare wijn te schenken en de “jonkies “ te 
laten zien hoe het spelletje gespeeld dient te worden. Hij verloor de afgelopen 4 
partijen er geen één, hij moest alleen remise toestaan aan Fran Schelfhout die in 
zijn gelijkmakende 16de beurt zijn benodigde 14 caramboles op tafel wist te 
leggen. We hebben Fran de laatste tijd niet zo goed meer zien spelen en hopelijk 
weet hij deze stijgende lijn voort te zetten. Ruud doet het ook niet verkeerd na de 
herwaardering, want hij  won vrij gemakkelijk drie van de vier partijen. Alleen 
Gerrie Edens liet geen spaan van hem heel, want in 12 beurten was het gebeurd 
met Ruud. Want ook Gerrie won drie partijen. Hij timmert dus even zo goed nog 
flink aan de weg. Jaap Plagmeier en Martin Rebel  wonnen ieder 2 partijen. Jaap 
won van Michel en Martin, maar ging hard onderuit tegen Ruud en Henk. Tegen 
Ruud kwam hij niet verder dan  7 caramboles in 19 beurten en Henk speelde Jaap 
in slechts 9 beurten de vernieling in. Jaap erkende ruiterlijk dat hij er slecht van 
gedroomd had, maar Jaap is een bijtertje en zal wel gerust op tijd wakker 
worden. Martin wist alleen te winnen van spelers uit de onderste regionen, 
namelijk van Pascal en Henk, alhoewel gezegd moet worden dat hij tegen Henk 
ternauwernood aan het langste eind trok. Pascal won slechts 1 partij en wel tegen 
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Fran en zoals gezegd; het sprankelende is er bij Pascal een beetje vanaf. 
Maar hij is de jongste en zeker leergierig en dat gaat wel goed komen. 
Fran en Henk zitten nog altijd in de hoek waar de klappen vallen, maar 
het zijn gelukkig onberekenbare spelers die af en toe voor een leuke 
stunt kunnen zorgen en daarmee de avond voor de vereniging goed 
weten op te leuken. In het slotspelletje van vrijdag 4 januari trokken 
vader en zoon Edens, na een geweldige voorsprong van meer dan 10 
caramboles, toch nog tegen Michel en Henk aan het kortste eind. 
Afgelopen vrijdagavond nodigde Gerrie weer zijn “maatje”  Martin Rebel, 
“Kriebeltje!”, uit om het op te nemen tegen Bert en zijn maatje Henk. 
Pascal moest voor straf toekijken. Maar ook die keus van Gerrie leidde 
niet tot succes. In een spannende strijd gingen Ger en Kriebel met 
driebanden ruim onderuit tegen Bert en Henk die na afloop volop genoten 
van het rondje bier die de verliezers hen deed toekomen. 
 
Henk van Bodegom. 
 

 

Het innen van de contributie voor de IJsclub werd in het 
verleden gedaan door Sandra Hak. Helaas kan zij dit niet 
meer doen. Sandra wordt hartelijk bedankt voor haar 
inzet de afgelopen jaren. 

Nu is het bestuur van de IJsclub naarstig op zoek naar 
een vervanger/ster. Dit is tot nu toe 
nog niet gelukt. Mocht u interesse 
hebben om dit op u te nemen dan 
kunt u contact opnemen met het 
bestuur van de IJsclub. 

 

Dorpsraad Kreileroord, 

Namens Raymond Sanders (bestuur 
IJsclub) 

 
 

IJsclub 
Kreileroord 



 

Pagina 16  

 

 

 

 

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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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 40 Nr 01 15-01-2013 

1958 

2013 
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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 Kreileroor  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. Visser 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: vacature 
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 



 

Pagina 20  

Nieuwjaarsspeech 2013. 
 
Lieve mensen, 
 
Toekomst. 
Namens het bestuur van de voetbalvereniging wens ik jullie 
nogmaals vooral een gezond en gelukkig 2013 toe. Ik wil dat 
graag benadrukken omdat ik mij realiseer dat ook de 
economische crisis niet geheel aan onze kleine gemeenschap 
voorbij gaat. Er zullen misschien onder ons mensen en leden 
aanwezig zijn die zich zorgen maken over hun toekomst en 
misschien wel terecht. De crisis heeft natuurlijk ook in 
bepaalde mate zijn financiële weerslag op de voetbalclubs, 
daar wij als clubs een afspiegeling vormen van onze 
samenleving. Onze penningmeester maakt zich bijvoorbeeld 
onder andere zorgen over de teruglopende sponsorgelden. 
Bovendien verkeren wij als kleine club, onderdeel zijnde van 
een zeer kleine gemeenschap,  voortdurend op de rand van 
het voortbestaan. Maar ook op het morele vlak is er sprake 
van ongewenste ontwikkelingen die de clubs in de toekomst 
kunnen bedreigen. Ik denk daarbij, onlangs, natuurlijk aan de 
betreurenswaardige dood van de grensrechter in Almere. 
Terecht is die verschrikkelijke gebeurtenis in mijn ogen 
publiekelijk breed uitgemeten, want geweld,in welke vorm 
dan ook, hoort niet thuis in een samenleving en sowieso niet 
op het voetbalveld. Dat is namelijk een principieel verval van 
normen en waarden die wij zowel in de maatschappij maar 
ook als besturen van voetbalclubs scherp dienen te 
veroordelen. Het leek ons goed om vanaf deze plaats hier ook 
de aandacht op te vestigen en dit te laten bezinken. Maar… 
hoe nu verder?, vraagt u zich misschien af na deze sombere 
constateringen. Is er nog toekomst voor het voetbal en in 
engere mate voor onze voetbalclub? Laat ik mij beperken tot 
onze club. 
En.. dames en heren, na wat bespiegelingen durf ik die vraag 
met een volmondig ja te beantwoorden. Natuurlijk liggen er 
onderweg nog wat beren verscholen voor onze club, maar ik 
zeg u dat wij alvast als bestuur met de toekomst zijn 
begonnen. Sterker nog; het is een van de plezierigste 
momenten om nu als bestuurslid zitting te hebben en te 
kunnen kijken naar de toekomst. En waarom zeg ik dit? Er 
zijn namelijk ontwikkelingen gaande die inhoud geven aan 
deze veronderstelling. Misschien hebt u het al gehoord, maar 
het ziet er naar uit, dat we na een afwezigheid van meer dan 
15 jaar in de standaardklasse , weer kunnen terugkeren in 
het standaardvoetbal.  Die gedachte is natuurlijk zo mooi dat 
we daar misschien nauwelijks aan durven toe te geven. Maar 
laten we dat toch doen, want wie angst heeft voor de 
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toekomst heeft deze al half bedorven. En zonder alle 
bestuursleden, leden en vrijwilligers tekort te willen doen wil ik 
in dit verband dan toch een naam noemen en dan is het die 
van bestuurslid Dick Keuken, want hij is het die volledig bezig 
is met de toekomst van de club. Volledig doordrongen van de 
gedachte dat die terugkeer noodzakelijk is voor het verdere 
bestaan van de club. 
 
En…. Wat is er niet mooier dan in het jaar waarin de club haar 
55- jarige bestaan viert weer terug te keren naar het 
standaardvoetbal. Het zal de club een enorme boost geven, 
maar ook onze kleine gemeenschap en vooral onze jeugd, 
want de club is onlosmakelijk verbonden met het unieke dorp 
Kreileroord. Het zal alles vragen van het bestuur, de leden en 
vrijwilligers om van 2013 voor de club een gedenkwaardig jaar 
te maken. Ik zou zeggen….laten we ervoor gaan en …… een 
proost op een ieder en het jaar 2013! 
  

Henk van Bodegom. 

 

VAN BODEGOM ZAALVOETBAL 12 jan 2013 

Standen: 

De  E1 is vierde   geworden   NR 4 

De  E2 is eerste   geworden   NR 1 

De  E3 is tweede geworden   NR 2 

De E2 en E3 hebben alle twee zaterdag 12 jan de finale 
gespeeld het waren spannende en mooie wedstrijden 

Ze hebben allemaal goed gevoetbald nu gaan we weer 
het veld op. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Zonder respect   GEEN voetbal ! 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
  
E1-pupillen: (najaar) 6e klasse 01  
 

 Geen wedstrijden tot 26 januari  gepland . 
 

E1-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 02  
 
 
 

E2-pupillen: (najaar) 7e klasse 01  
Zaterdag 19 januari   wedstrijdnr:152314 
HCSC E6- Kreileroord E2G   Aanvang  9.45 vertrek  8.30      
Sportpark De Dogger  Ijsselmeerstraat 180 Den Helder       
  
E2-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 01 
Zaterdag 26 januari  wedstrijdnr:164677  aanvang 10.00  aanwezig 9.00 
Kreileroord E2G-Fc Den Helder E5      
Scheidsrechter : 
 
 
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 

 Mannen zondag   8e klasse 01 
Zondag 20 januari  wedstrijdnr: 57648 
Kreileroord 2-Callantsoog 3  Aanvang 12.00 aanwezig 11.00 
Scheidsrechter : Wilbert van de Molen           
Zondag 27 januari  wedstrijdnr:57790 
VZV 3- Kreileroord 2  Aanvang 10.30   Vertrek  9.00 uur 
Sportpark  De Kogge  Rijdersstraat 112 ’t Veld  
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Van Bodegom winter zaalvoetbal toernooi 

In de Kerstvakantie werd in de sportzaal van het MFC de  Doorbraak in 
Kreileroord voor de eerstejaars F‘jes een toernooi afgewerkt. In een 
spannende finale won Flevo F 4 nipt van Succes F 5. (3-2). Op de foto 
ziet u de kampioen Flevo F 4.   

Henk van Bodegom. 

Terreinmeester 
Geert de Vries heeft zich weer aangemeld als terreinmeester! 
Daar zijn we hem als bestuur zeer erkentelijk voor en we verheugen ons 
al op de prettige samenwerking, zoals daar in het verleden ook altijd 
sprake van was. 
 

Het bestuur. 
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Dart avond voor de mannen 
 
Zaterdags om de 14 dagen is er een dart avond voor de mannen in de Doorbraak. 
Zaterdag 26 januari is het weer zover. Aanvang 20.00 uur. 
Kom gezellig lekker een potje darten. 
De bier staat koud bij Gonny. 
 

Nieuwjaarsreceptie. 
 
Op zaterdagavond 5 januari hield de club weer haar jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie. Na de speech van de voorzitter, die namens het 
bestuur de leden en een delegatie van de Dorpsraad een vooral 
gezond en gelukkig 2013 toewenste, kon het feest beginnen. Dj Dick 
Keuken zorgde weer voor een voortreffelijke muzikale omlijsting en 
Gonnie en Femmie Klein deden weer hun uiterste best om de kelen 
gesmeerd te houden. Met geldelijke inbreng van de penningmeester 
Fran Schelfhout ging ze dat goed af. Het werd weer een geslaagde 
avond, waar de club met veel plezier op kan terugkijken. 
 

Het bestuur. 
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Kersttoernooi 2012. 
Op zaterdag 29 december werd er in de sportzaal van de 
Doorbraak een voetbaltoernooi gespeeld door eerstejaars 
F’jes van Flevo, Succes, DWOW en Kreileroord. Het blijft 
vertederend om die allerkleinste hun eerste stappen te zien 
doen op gebied van het voetbal. Dennis Voorsluijs had 
namens onze vereniging de organisatie van het toernooi en 
dat ging hem goed af. Vrijdagmiddag was hij al volop in touw 
om alles te regelen en dat zorgde ervoor  dat het toernooi 
vlekkeloos verliep. Ons team, 5 meisjes en 1 jongen, deed 
het niet verkeerd. Duidelijk was te zien dat het echt de 
jongste en kleinste waren, maar na een aarzelend begin 
gingen ze het steeds beter doen. Onder de bezielende leiding 
van Citty Visser werd er zelfs in de laatste wedstrijd 2 keer 
gescoord. Grote klasse! Uiteindelijk werd Flevo 4 in een 
spannende wedstrijd tegen Succes F 5 kampioen. Rest nog 
oud secretaris Bastiaan van der Broek te bedanken voor het 
verwerken van de uitslagen en de standen en Roeland Blok 
en natuurlijk Dennis voor het fluiten van de wedstrijden. 

 

Het bestuur. 
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Laatste drive van 2012. 
 

In een gezellige kerstsfeer, Gonnie Klein had de afgelopen 
weken de boel prachtig opgeleukt met onder andere een 
mooie versierde boom, werd door 10 koppels de laatste 
drive van het jaar 2012 gespeeld. Bovendien werd de 
kerststemming op de achtergrond versterkt door onze 
eigen dj Dick Keuken, die sfeervolle kerstmuziek draaide. 
Colinda en John Zee, Annette en Frank Leurs en Bo en 

David Clerc hadden voor deze avond andere bezigheden. Wel zagen we 
weer twee nieuwe gezichten deze avond, namelijk Winfried Hoogenboom, 
hij vormde samen met Fred Schaafstra een koppel en Jan Dijkstra, de 
schoonvader van Markwin Bijlstra, die het deze avond ook samen 
probeerden als koppel. Jan hebben we in vroegere dagen wel eens meer 
een kaartje zien spelen bij de voetbalclub en voor de gezelligheid kan je 
hem er goed bij hebben. Drie koppels eindigden tenslotte met meer dan 
7000 punten bovenaan. Tussen nummer drie en vier zat een gat van bijna 
700 punten; Jan en Markwin viel die eer ter beurt. Opvallend was wel dat 
Lenie en Co Cardol voor de derde keer achter elkaar meer dan 7000 
punten scoorden en zo een goede gooi doen naar het algemeen 
kampioenschap. Toch werden ze deze avond geen winnaar. Nee, met een 
vliegende start leken Janny en Foeke van Wanrooij af te stevenen op de 
eerste prijs. Schreven we de vorige keer dat ze langzaam aan de weg 
omhoog wisten te vinden, nu gingen ze meteen vol op oorlogspad. Met 
2143 punten rosten ze in het eerste spelletje over Amy en Rob 
Schokkenbroek heen, die daardoor eigenlijk meteen afhaakten voor een 
prijs. Echter, nog verbazingwekkender was de start van Martin Rebel en 
Pascal Edens. Met 2165 punten lieten ze Michel Hanff en Ruud van Eeken 
zien hoe je een goede kaart dient uit te spelen. Met 2 marsen en de 
nodige roem gingen ze vol zelfvertrouwen het tweede spelletje in. Op de 
achtergrond speelden Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom een 
gedegen en rustig potje tegen Fred en Winfried, want met 1942 punten 
doe je het niet slecht. De andere koppels, zoals Mike Weermeier en Dick 
Keuken en Jan en Markwin vlogen meteen al uit de bocht door een slecht 
begin en kwamen in het verdere verloop van de avond niet meer in het 
stuk voor. Elina Bandringa en Simone Cardol hadden nog wel een redelijke 
start tegen Mike en Dick, ze scoorden 1687 punten, maar daar hield het 
ook mee op voor de rest van de avond. Elina liet na afloop van het kaarten 
swingend zien het minder goede spel direct te zijn vergeten, want 
levensgezellin en maatje Simone eiste haar volledige aandacht op: Simone 
werd jarig en dat moest wel even gevierd worden. Nogmaals gefeliciteerd, 
Simone! Via willekeurige loting troffen enkele koppels elkaar voor de 
tweede keer. Janny en Foeke deden het weer dunnetjes over tegen Rob en 
Amy, maar ook Thea en Henk deden het weer niet verkeerd tegen Fred en 
Winfried. Alleen Martin en Pascal lieten het zitten tegen het koppel Michel 
en Ruud. Michel en Ruud raken steeds beter op elkaar ingespeeld en de 
karakterisering “beginners”, wat in eerste instantie op het koppel geplakt 
werd kan de prullenbak in, want als je meer dan 2000 punten weet te 
behalen in een potje dan doe je mee, ook al is het misschien een 
uitschieter; van die uitschieters moet je het wel hebben om af en toe in de 
prijzen te vallen. Intussen gingen Janny en Foeke in het derde spelletje 
verbeten voort op jacht naar de eerste plaats. Fred en Winfried werden 
door de dadendrang van het koppel stilletjes het ravijn ingeduwd, om daar 
niet meer uit te komen. Ze werden ten slotte laatste. Thea en Henk slopen 
op kousenvoetjes mee door Martin en Pascal volledig het bos in te sturen, 
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met 2121 punten sloten ze aan bij Janny en Foeke en was het gat tussen 
deze 2 koppels voor het laatste spelletje  120 punten.  Het werd dus 
spannend. Janny en Foeke moesten het opnemen tegen Lenie en Co, die 
ook nog in beeld waren voor eventueel de eerste prijs. Dat zou helemaal 
ongekend zijn om drie keer achtereen met de eerste prijs er vandoor te 
gaan! Thea en Henk bonden de strijd aan tegen Michel en Ruud. Janny 
en Foeke startten sterk tegen Lenie en Co; ze begonnen meteen met een 
mars en 40 punten roem en vervolgens speelden ze de tegenpartij “nat”. 
Het kon bijna niet beter, maar Lenie en Co zijn van het goede fanatieke 
soort en gingen er voor zitten. Na 12 rondjes hadden ze de achterstand 
weggewerkt. Toch bleven Janny en Foeke volledig in beeld voor de eerste 
prijs, want Thea en Henk kregen in de eerste 12 rondjes van het laatste 
spelletje voortdurend een hang en wurgkaart;  Michel en Ruud en dan 
vooral Ruud zat zich met een grote “smile”  aan tafel van binnen te 
verkneukelen over de nakende overwinning op het gerenommeerde duo, 
maar zoals altijd komt hoogmoed voor de val. In de laatste 4 rondjes van 
de avond sloegen Thea en Henk onverbiddelijk toe. Ze speelden de 
tegenpartij met de nodige roem twee keer “nat” en behaalden in hun 
eigen beurten voldoende punten en roem om de partij uiteindelijk goed 
naar zich toe te trekken. Heel anders ging het met Janny en Foeke. Zij 
lieten het juist liggen in de laatste 4 rondjes van de avond, door onder 
ander nat te gaan, waardoor Thea en Henk alsnog verdiend er met de 
hoofdprijs vandoor gingen. Opvallend was deze avond dat de “oudjes” 
het toch weer zeer goed deden en de “jonkies” het lieten afweten. Dit 
geheel terzijde natuurlijk!  De prijsuitreiking werd deze avond gedaan 
door Martin, die op geheel eigen wijze daar een voortreffelijke invulling 
aan gaf. En uiteraard had Greta weer geheel in sfeer voor leuke 
boodschappenmandjes gezorgd en kregen alle deelnemers nog een 
lekkere banketstaaf mee naar huis. Alsnog allemaal een gezond en 
gelukkig 2013 gewenst. 
De uitslag: 1.Thea en Henk 7364 2. Janny en Foeke 7159 3. Lenie en Co 
7074 4. Jan en Markwin 6385 5. Michel en Ruud 6203 6. Elina en Simone 
6001 7. Martin en Pascal 5911 8. Amy en Rob 5832 9.Mike en Dick 5576 
en 10. Fred en Winfried met 5245 punten. 
 
De volgende drive is op zaterdag 19 januari 2013. 
 
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 
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Sportpark Belboei - Wieringermeer, Emma Hoeve 2, 1774 BL, Slootdorp,  0227-581730 
Sportpark De Dogger, IJsselmeerstraat 180, 1784 MA, Den Helder,  0223-694331 
Sportpark De Doorbraak, Doorbraak 18, 1749 AM Warmenhuizen, 0226-394054  
Sportpark De Meer - Flevo. Industrieweg 1. 1775 PV, Middenmeer 0227-501781 
Sportpark De Pettemerkluft, Petten, Sportweg 5, 1755 LX, Petten,  0226-381796 
Sportpark De Wilskracht- DWOW, Prinses Irenestraat 19, 1771 CD, Wieringerwerf 0227-602654  
Sportpark JVC, Weth W de Boerstraat 4, 1788 AT, Julianadorp,  0223-641616  
Sportpark Schagen, Provincialeweg 2, 1741 NG Schagen, 0224-296213 
Sportpark Groeneweg, Wilgenlaan 1, 1741 ZP Schagen, 0224-213562 
Sportpark ''t Hoog, Sportparklaan 1, 1744 KG Sint Maarten, 0224-785068  
Sportpark Winkel, Bosstraat 94, 1731 SG, Winkel, 0224-542292  
Sportpark Wiron, Oosterkruisweg 5, 1779 XM, Den Oever, 0227-511146 
Sportpark Sint Boys, Sportparklaan 1, 1744 KG, Sint Maarten, 0224-785068 
Sportpark Callentsoog, Abbestederweg 22B, 1759 NB, Callentsoog, 0224-582149 
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