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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 
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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 
06-57354688 

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. 
 

 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.  

7  februari  
21  februari  
7 maart  
21 maart  
4 april 

   

  
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. 

19 februari  
19 maart  
16 april  
14 mei  
11 juni 

NL Doet 
Spokentocht 
Paas Bingo 

Koninginnendag 

NL Doet  
Spokentocht Kreileroord 
Gezellige bingo voor pasen  
Koninginnendag  

15/16 maart 
23 maart  
30 maart 
30 april 

Algemene informatie 2013  



 

Pagina 3  

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,  
16 maart doet mee 

Overal in het land steken buren de hoofden bij elkaar om goede ideeën 
voor een leukere klus te verzinnen. 

Want een leukere buurt is een socialere en schone fijnere buurt. 

 Wij willen alle bewoners van Kreileroord oproepen om daar zaterdag 
16 maart aan mee te doen. 

En op deze dag iets voor iemand anders een klus(je) te doen. 

Wie heeft er een goed idee om een klus te doen voor NL doet 2013 mail het dan naar 

evenementen@dorpsraadkreileroord.nl. 
U kunt goede ideeën tot 10 maart aan ons opgeven, wat wij als Kreileroorders gaan doen. 

Ook Kinderen mogen hun idee mailen of aan ons vertellen. 

Wie met het leukste, origineelste idee opgeeft en het natuurlijk ook zelf uitvoert maakt kans op 
een leuke prijs. 

Iedereen mag mee doen kinderen, moeders, vaders, ooms, tantes, opa en oma, de buurman of 

Buurvrouw het maakt niet uit. 
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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 24 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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De Dorpsraad Kreileroord heet wederom welkom als lid: 

Fam. Jaspers.  
Wie kent de Familie Nes? Het adres is onbekend bij de ledenadministratie! Mocht u 
het weten meld dit dan even. Alvast bedankt. 
 
IJsbaan 

Het is dit jaar weer gelukt, Kreileroord had wederom een prachtige ijsbaan!! Anderhalve week 
heeft jong en oud zich weer kunnen vermaken, of het nu een paar baantjes rijden was, 
sneeuwballen gooien, vuurtje erbij met wat lekkere drankjes, het was super gezellig. De baan werd 
keurig onderhouden. Op zaterdag 26 januari werden er wedstrijden gehouden, met 's avonds een 
ijsdisco. Iedereen die heeft meegeholpen om dit alles te realiseren wil ik via deze weg bedanken! 
Wij hebben ervan genoten. Wie weet keert de vorst nog even terug.....  

Jolanda van der Draai 

 
De IJsbaan Kreileroord, 
Een leuk verhaal. 

Zondag 20 januari kwam mijn dochter met haar 
gezin bij ons  
langs in Kreileroord. 

Mijn kleinzoon Robin , van 13, wilde gelijk naar 
de ijsbaan,  maar had NIETS bij zich. En toch 
ging hij naar de ijsbaan. 

Ruim een uur later kwam hij terug, met een rood hoofd en een leuk verhaal. 
IK HEB GESCHAATS,  

ik kon ze lenen, er lag een tafel vol en ik mocht de 
handschoenen van een buurjongen lenen.  
GOED HE! 
Oma mag ik nog even terug.? 

Lieve mensen die dit georganiseerd hebben 

BEDANKT 

Wat ben ik trots op Kreileroord waar dit allemaal 
mogelijk is. 

 

Groeten, Joke Kroegman 

Familie Pagina Kreileroord 

Robin 
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16 maart doet mee 

Overal in het land steken buren de hoofden bij elkaar 
om goede ideeën voor een leukere klus te verzinnen. 

Want een leukere buurt is een socialere en schone 
fijnere buurt. 

Wij willen alle bewoners van Kreileroord oproepen om daar zaterdag 
16 maart aan mee te doen. En op deze dag iets voor iemand anders een 
klus(je) te doen. 

Wie heeft er een goed idee om een klus te doen voor NL doet 2013 
mail het dan naar 

evenementen@dorpsraadkreileroord.nl. 
U kunt goede ideeën tot 10 maart aan ons opgeven, wat wij als 
Kreileroorders gaan doen. 

Ook Kinderen mogen hun idee mailen of aan ons vertellen. 

Wie met het leukste, origineelste idee opgeeft en het natuurlijk ook 
zelf uitvoert maakt kans op een leuke prijs. 

Iedereen mag mee doen kinderen, moeders, vaders, ooms, tantes, opa 
en oma, de buurman of Buurvrouw het maakt niet uit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Naam: 

Adres: 

 Leeftijd (kinderen): 

 Idee:  
Klusser zijn, kan op vele manieren. Bijvoorbeeld als groep maar mag 
ook als persoon. Wat verstaan wij onder een groep? Dat kan 
bijvoorbeeld een familie, al uw collega's, (sport)teams of serviceclubs 
zijn. Maar ook een groep leerlingen van een school. 

Groet Enny van der Kruit 
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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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Koersballen voor de regio. 
 
Op donderdag 17 januari j.l. vertrokken 6 
koersballers en 2 reserves naar Middenmeer om daar 
vol goede moed de strijd aan te gaan. We werden 
gastvrij ontvangen met koffie en koek en na een 
gezellige babbel kon de wedstrijd beginnen. 
Een paar van onze mensen hadden al een beetje 
geoefend op de groene mat, maar dat heeft 
uiteindelijk niet veel geholpen. De vloer in 
Middenmeer loopt een beetje af, dus om de bal goed 
te laten koersen, moet je toch op een speciale manier gooien. Ja, als je dat dan eindelijk een 
beetje onder de knie hebt, is de wedstrijd natuurlijk gespeeld. De stand werd 56 – 48 voor 
Middenmeer en dat deed toch wat pijn hoor. 
Middenmeer heeft namelijk ook bij ons gespeeld en ons toen genadeloos in de pan gehakt en 
was het verschil met 20 punten nog groter. Ondanks het verlies was het weer een sportieve 
en gezellige middag en er werd afgesloten met een hapje en een drankje. 
Door de regiowedstrijden wordt de onderlinge band tussen de verschillende afdelingen van 
de ANBO versterkt en dat is ook belangrijk en wordt door alle leden als prettig ervaren. 
De Kreileroordse ploeg blijft fanatiek oefenen in hun eigen honk en hoopt aanstaande 
vrijdag 8 februari een overwinning te behalen op Slootdorp. Het is een thuiswedstrijd, dus 
wie weet! 
        Een enthousiaste koersballer 

Let op  Let op  Let op 
 
Wij krijgen bericht dat er een oplichtersbende actief is. Senioren, waaronder ANBO-leden, 
worden gebeld met de vraag of zij gebruik willen maken van een computercursus, 
zogenaamd aangeboden door ANBO. Via de telefoon wordt geïnformeerd of de persoon 
alleenstaand is en of er een afspraak gemaakt kan worden. Bij de daadwerkelijke afspraak 
wordt de bewoner ondermeer gevraagd om de pincode van de bankpas of de inlogcodes. 
Let op: ANBO en de andere ouderenorganisaties bieden u op deze manier geen cursus aan. 
ANBO zal bovendien nooit informeren naar uw woonsituatie. Doe bij twijfel de deur niet 
open en geef nooit uw pincode af. Bel vooral de politie als u vermoedt, dat u met een 
babbeltruc te maken heeft. 

        ANBO Woerden 
 

Vrijdag voor een week moesten de biljarters vn de ANBO Kreileroord de krachten meten met hun 
tegenstanders uit Wieringerwerf. ± 13.00 uur waren de spelers van Kreileroord in de Dukdalf 
gearriveerd. We werden onthaald met koffie en een koekje. Na twee bakjes was iedereen zover om 
de strijd aan te gaan. Kreileroord speelde deze keer met een gastspeler nl John van Eeken. , hoewel 
John gewoon elke week speelt in de eigen competitie. Piet Raven  had andere ANBO 
aangelegenheden en zou wat later komen. John Eeken, Marja vd Velde en John Warmerdam 
moesten het spits afbijten. Doch na deze wedstrijden, waarvan we er twee van de drie wisten te 
winnen, brak de strijd echt pas los. De ene partij werd het 1 punt of 2 punten verschil gewonnen, de 
andere partij ging met hetzelfde punten verschil verloren. Het was een het einde nog zeer spannend. 
Eer werd nog op 3 tafels gestreden. Als Kreileroord er in zou slagen om op 1 tafel te winnen zou de 
uitslag 16-16 geworden zijn. Helaas met miniem verschil werd met 18-14 van Wieringerwerf 
verloren. Het was een gezellige en spannende strijd volgense de competitie leider Rein Schiphof. 
De stands is nu als volgt:  
 
Wieringerwerf 78 pnt,  Kreileroord 72 pnt, Slootdorp 59 pnt, Middenmeer 47 pnt 

Afdeling Kreileroord 
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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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Schaatswedstrijden in Kreileroord 
Zaterdag  26 januari  werden op de ijsbaan weer wedstrijden gehouden,de ijsbaan was al  
enkele dagen open en met de dooi op de loer moesten de wedstrijden  Zaterdag worden 
gereden.  De baan was s`morgens nog geveegd dus lag er prima bij, maar s`middags voor 
de wedstrijden begon het hard te sneeuwen , dus nog een keer vegen. Ik wil daarom gelijk 
de mensen van de ijsbaanvereniging even bedanken voor het vele werk wat ze hebben 
geleverd. Nadat de baan was schoon geveegd begonnen de wedstrijden. De wedstrijden 
waren verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. We begonnen met de jongste de leeftijd 
van 5,6 en 7 jaar ,In deze leeftijd was Femke de snelste gevolgd door Ruben en Leila. 
Daarna kwam de groep van 8,9 en 10 jaar, dit was een vrij grote groep en werd besloten 
om de meisjes en jongens apart te laten starten , bij de meisjes was het Anne die met een 
ruime voorsprong won gevolgd door Lyanne en Andzelika. Bij de jongens was Jason de 
snelste , tweede werd Kay en derde Devon. Daarna was de groep van 11,12 en 13 jaar aan 
de beurt ,in deze groep was Kyliana de snelste gevolgd door Elisa en derde werd Dylan. 
Als laatste hadden we de afvalrace voor alle leeftijden, er moesten 8 rondes worden 
afgelegd elke ronde vielen er twee af. Na 8 rondes was het Kyliana  die als eerste over de 
streep kwam gevolgd door Andrea en derde werd Devon. Kyliana werd eerste van de 
afvalrace dus ontving ook de grote wisselbeker. S`avonds was er nog  een gezellige ijs 
disco met DJ Tom, dit was een groot succes. Ik wil nogmaals iedereen die dit heeft 
mogelijk gemaakt bedanken voor hun inzet, want dit kan alleen in Kreileroord. 

Groeten Dick Keuken 

De Afvalrace van de IJsclub Kreileroord werd zelfs getoond op 
Facebook. Hieronder 2 foto’s die daar gepubliceerd waren! 

Al met al dus weer heel veel gezelligheid op de IJsbaan. 
Organisatoren en alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt 
hebben: 

 
 
 
 
BEDANKT!! 
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Afvalrace 
Een foto verslag van Sandra 

 

 

 

 

 

 

 
  

IJsclub 
Kreileroord 

Klaar voor de start …… af 

De organisatie lag in handen van 
Jaring, Dick, Erik, Geert  en 

Raymond 
 

Start van de afval race 

strijd bij de meiden tm 10 jaar 
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Afvalrace voor iedereen   
Devon3 Kyliana1 Andrea2 

tm 7 jaar  
Leila3 Femke1 Ruben2 

tm 10 jaar jongens  
Devon3 Jason1 Kay2 

tm 10 jaar meisjes  

tm 15 jaar  
Dylan3 Kyliana1 Elisa2 

zwaar gevecht om de 1e en 2e plaats 
bij de jongens tm 10 jaar 
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PERSBERICHT 
 
  
 
De Kraamvogel opent informatiebalie in Hoorn 
 
Vanaf januari 2013 heeft kraamzorgorganisatie De Kraamvogel een 
informatiebaliebalie naast verloskundigenpraktijk Eva van Hoorn aan de 
Nieuwesteen 2b - 301 in Hoorn. Bij de balie geeft De Kraamvogel voorlichting aan 
zwangere vrouwen over kraamzorg en wat zij kunnen verwachten in de kraamtijd. 
Daarnaast kan men hier terecht voor informatie over de diensten en producten van De 
Kraamvogel, zoals: ondersteuning tijdens de bevalling, opstartzorg na een 
ziekenhuisbevalling, het kraamzorgarrangement, begeleiding en advisering op het 
gebied van borstvoeding en de huur van een borstkolf. Ook kunnen aanstaande 
moeders zich bij de balie direct aanmelden voor kraamzorg van De Kraamvogel.   
 
  
 
Een bezoek aan de verloskundige kan zo makkelijk worden gecombineerd met een 
bezoek aan de informatiebalie. De Kraamvogel is hier gemiddeld vier dagen per week 
aanwezig. 
 
  
 
De Kraamvogel is een professionele kraamzorgorganisatie die werkzaam is in geheel 
 
Noord-Holland. De kraamverzorgenden van De Kraamvogel werken in kleinschalige 
teams dichtbij de klant, in nauwe samenwerking met verloskundigen en andere 
professionals. 
 
Naast kraamzorg biedt De Kraamvogel een divers aanbod van producten en diensten 
 
op het gebied van zwangerschap, geboorte en kraamtijd. 
 
  
 
Meer informatie over De Kraamvogel is te vinden op www.dekraamvogel.nl. Voor 
vragen  over de informatiebalie kun je contact opnemen met Mirella Koeten, 
mkoeten@dekraamvogel.nl of 06 51 46 49 35.  
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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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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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NIEUWE BUURTBUSSEN EN TARIEVEN 
 
De splinternieuwe buurtbussen zijn gearriveerd en daarmee zijn maandag j.l. ook de nieuwe tarieven 
ingegaan. Vanaf maandag j.l. wordt er mee gereden. Ook vanaf die maandag gaan de nieuwe tarieven in. 
Ongetwijfeld heeft u diverse berichten in de media gelezen, dan wel van diverse kanten gehoord hoe het 
zou zijn met die tarieven. De tarieven zijn nu inmiddels duidelijk. Echter niet naar de zin van de 
buurtbusvereniging, maar helaas, wij kunnen daar niets tegenin brengen. In de bus is de OV-
chipapparatuur aanwezig, dus de passagiers kunnen dat gebruiken. Het tarief voor de kaartjes is als volgt: 
Het is de bedoeling dat de OV-chipapparatuur dan ook werkt. De passagier moet goed in de gaten houden 
of hij of zij goedkoper uit is met de OV-chip of een kaartje van € 1,80 of van € 3,10. Als alles werkt zoals 
het dient te werken kan de chauffeur u zeggen wat voor u het goedkoopste is. Tot een afstand van ± 15 
kilometer kost een kaartje € 1,80 en daarna € 3,10. Dit betekent dat de passagier dient aan te geven waar 
hij naar toe moet. Dat is van belang om de prijs te bepalen. De provincie en Connexxion zijn van menig 
dat de passagier die de langste afstand in het openbaar vervoer zit, ook het meeste dient te betalen. Op 
zich natuurlijk logisch en begrijpelijk, maar de buurtbusverenigingen hadden aangegeven dit meer 
geleidelijk te doen en niet in één keer zo’n procentuele grote verhoging. 
De passagier die naar Wieringerwerf moet betaald nu weinig terwijl de passagier naar Schagen het volle 
pond moet betalen. De tarieven voor de OV-chip worden als volgt samengesteld: een instaptarief van € 
0,86 cent en een kilometerprijs van € 0,126 cent. U gaat naar Wieringerwerf per OV-chip en stapt uit bij 
de halte bij de Chinees, dat is 5,5 km, is 5,5x0,126+0,86= € 1,55. Die passagiers zijn voordeliger uit. 
Kunnen dus beter dus een OV-chipkaart aanschaffen. Een kaartje kost € 1,80. Bent u 65 of ouder of 
jonger dan 12 jaar en u maakt regelmatig gebruik van het openbaar vervoer, neem dan een 
persoonsgebonden OV-chipkaart. Deze wordt dan voorzien van uw pasfoto en geboortedatum en u komt 
dan in aanmerking voor een korting van 34 %. Die wordt automatisch verrekend. Gaat u daarentegen naar 
Schagen, dat is 39,2 kilometer. De berekening is dan als volgt: 39,2x0,126+0,86= € 5,80. U bent dan 
goedkoper uit met een kaartje van € 3,10. 
Zelfs met een persoonsgebonden OV-chipkaart + leeftijdskorting bent u nog duurder uit dan een kaartje 
van € 3,10, want inclusief die korting kost het u € 3,83. 
Ongetwijfeld zullen er zich in de eerste weken nog allerlei kinderziektes voordoen, dat moge duidelijk 
zijn. Het is voor de chauffeur ook nieuw en wennen. Ik hoop dat u daar een beetje begrip voor heeft. 
Mocht u vragen hebben, stel ze dan per mail: jc.cardol@quicknet.nl 
Natuurlijk kunt u ook bellen naar 06-20900879. 
Namens het bestuur van buurtbusvereniging De Noordkop, 
Co Cardol, secretaris. 
Nabericht: 
Afgelopen zondag heb ik de bus uit Kreileroord gehaald om bij mij voor de deur even met de OV-
chipapparatuur proef te draaien. Na de nodige inlogcodes te hebben ingevoerd blijkt de apparatuur 
niet te willen inschakelen. Na diverse pogingen toch maar gestopt en naar Connexxion gebeld. Geen 
enkele nieuwe bus lukte het om in te loggen dus wordt er gereden zoals voorheen. Nog geen OV-chip 
en gewoon nog een kaartje kopen voor € 1,80. Hopelijk in de volgende dorpskrant meer nieuws. 

Co Cardol, secretaris 
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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. 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 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
E1-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 02 
Zaterdag 16 februari  wedstrijdnr:164709 
Kreileroord E1G – Fc Den Helder E 10   Aanvang 11.00   Aanwezig 10.00 
Scheidsrechter  : Roland blok            Bestuursdienst  Thijs Klein 
Zaterdag 23 februari  wedstrijdnr:164690  
Kreileroord E1G – FcDenHeldert E 7      Aanvang 11.00    Aanwezig 10.00 
Scheidsrechter  :Roland Blok            Bestuursdienst  Roland Blok 
Zaterdag 2 maart  wedstrijdnr:165322 
Schagen E6-Kreileroord E1G                    Aanvang 9.00      Vertrek   8.00 
 

 

E2-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 01 
Zaterdag 16 Februari   wedstrijdnr:164696 
Kreileroord E2G  - Fc Den Helder E 8  Aanvang 10.00 uur aanwezig  9.00    
Scheidsrechter :Thijs Klein                     Bestuursdienst   Dick keuken 
Zaterdag 23 februari  wedstrijdnr:168906 
Kreileroord E2G – Petten E 3           Aanvang 10.00     Aanwezig  9.00 
Scheidsrechter :Thijs Klein                       Bestuursdienst  Dennis Voorsluijs 
Zaterdag 2 maart  Wedstrijdnummer:165327 
JVC E5 –Kreileroord E2G                        Aanvang 9.00      Vertrek  8.00 
 
 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
  
Zondag 10 Februari  wedstrijdnr:57648 Bestuursdienst  Robert 
Kreileroord 2 – Callantsoog 3    Aanvang 12.00 Aanwezig 11.00 
Zondag 17 Februari  wedstrijdnr:64772     Bestuursdienst  Bart 
Kreileroord 2 – Flevo 4          Aanvang 14.00   Aanwezig 10.00   
Zondag  24 februari   wedstrijdnr:63752 Bestuursdienst  Henk 
Kreileroord 2-VZV 3             Aanvang 12.00    Aanwezig 11.00  
Scheidsrechter  : Henk van Bodegom / Wilbert van de Molen  



 

Pagina 26  

Klaverjassen  19-01-2013. 
De eerste klaverjasdrive in het nieuwe jaar 2013 werd weer goed bezocht, ondanks 
de sneeuw en een schrale harde oostenwind. Het kostte de organisatie overigens 
wel enige moeite om het tiende koppel erbij te krijgen. Martin Rebel moest uit de 
armen van Morpheus gehaald worden  ( Griekse god van de dromen) en met veel 
enthousiasme wist Bo, sympathieke exploitant van Tommy’s biljartcafé,  Winfried 
Hoogenboom uit haar café te praten om uit Wieringerwerf naar Kreileroord te 
komen. Waarvan akte! Ook zagen we weer een nieuw gezicht, namelijk Marian 
Scholten. Zij was deze avond maat van David Clerc en liet zien dat ze een goed kaartje kan leggen.  Om 
maar vervolgens meteen in huis te vallen; Dick en Mike hebben de boodschap, “waar blijven de jonkies?” 
waar in het vorige verslag voorzichtig een appel werd gedaan, meteen beantwoord door er deze avond met 
de eerste prijs vandoor te gaan. Het koppel Janny en Foeke van Wanrooij was hun eerste slachtoffer en 
Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom het volgende koppel dat gedecideerd opzij werd gezet. 
Ongelukkig genoeg moesten Janny en Foeke  in het derde potje opnieuw tegen Mike en Dick en werden 
weer vakkundig afgedroogd. Alleen Lenie en Co Cardol wisten de eer van de “de oudjes” te redden door 
met 400 punten verschil te winnen. Met 6853 punten, er werd niet hoog gespeeld deze avond, werden ze 
terecht winnaar. Het werd toch een bijzonder goed weekend voor ze want aartsrivaal Feijenoord werd met 
3-0 door Ajax opzij gezet. Eindelijk viel deze avond“good old” Willem Schippers met maat Markwin 
Bijlstra ook in de prijzen. Ze begonnen met een rustige opbouw, maar sloegen in het laatste spelletje toe 
door ruim 1800 punten bij elkaar te spelen, waarin ruim 400 punten aan roem. Gelegenheidskoppel 
Winfried en Martin waren hun tegenstander en gingen met 610  punten aan roem ervan door, maar het 
hielp dit  ” ronde” koppel helaas niet in de prijzen. Willem en Markwin waren goed voor de tweede prijs 
met 6657 punten en zette daarmee Zuidoost Kreileroord eindelijk weer eens op de kaart. Thea en Henk 
deden dit keer weer van zich spreken door er met de derde prijs vandoor te gaan. Vooral het derde potje 
van ze tegen Bo en Michel Hanff, vaste maat van Michel Ruud van Eeken was verhinderd, was ijzersterk. 
Bo die nog nooit tegen Thea en Henk had gespeeld en dat altijd al graag wilde, wist al na 4 spelletjes hoe 
laat het was. Met twee marsen en een “natje” stonden ze meteen een straatlengte achter. Michel, die Bo 
nog had gewaarschuwd voor Thea en Henk zag het gebeuren. En… “maar punten graaien, die Thea en 
Henk en ik wil nooit meer tegen jullie spelen” waren de kernachtige woorden van Bo. Thea en Henk 
hadden echter geen enkele compassie met Bo en Michel en gingen ijzerheinig door  en met 2003 punten 
werden ze afgedroogd, Bo met een illusie armer achterlatend! David en Marian vielen net buiten de 
prijzen, voornamelijk door de laatste twee spelletjes, want de start zag er niet verkeerd uit. Met 2 keer 1700 
punten in het begin doe je het niet slecht, maar het potje tegen Simone en Elina, 1346 punten, deed ze 
eigenlijk de das om en tegen Thea en Henk wonnen ze maar met twee punten verschil, 1432 om 1430 
punten, dus ook al geen superpot. Langzaam kruipen Simone en Elina uit het dal omhoog; met 44 punten 
meer dan de vorige keer ben je op de goede weg, al kan het altijd beter, maar er zit progressie in en dat is 
natuurlijk een positief lichtpuntje. Doorgerekend vallen ze gelukkig in 2020 weer in de prijzen, uitgaande 
van dit uitgerekende scenario . Amy en Robert Schokkenbroek hebben een patent op het spelen van in de 
5800 punten en lijken daar niet uit te komen. Nu haalde ze wel tien punten meer dan de vorige keer , 
namelijk 5842 punten, maar in dat tempo duurt het natuurlijk een eeuwigheid voordat ze in de prijzen 
vallen en of je zoveel tijd hebt wagen we te betwijfelen. Lenie en Co Cardol en Janny en Foeke van 
Wanrooij zijn goede kenners van het jojo effect, want de ene avond spelen beide koppels de sterren van de 
hemel om op de andere avond er niet veel van te bakken. Dat gebeurde ook deze avond . Met slechts 4 
punten minder legden Janny en Foeke beslag om de poedelprijs, dit maal een door Greta Klein uitgezocht 
doos chocola. Trouwens; Greta nog bedankt voor het trotseren van de winterse omstandigheden om voor 
de kaarters weer de nodige prijzen bijeen te sprokkelen. Prachtig! 
De volgende drive is ditmaal op zaterdag 2 maart en dus niet op zaterdag 16 februari! Zoals gewoonlijk 
heeft Gonnie Klein dan de koffie weer klaar staan. 
De uitslag: 1. Dick en Mike 6853 2. Willem en Markwin 6657 3. Thea en Henk 6405 4. Marian en David 
6187 5. Simone en Elina 6045 6. Bo en Michel 6005 7. Winfried en Kriebel 5896 8. Amy en Robert 5842 
9. Lenie en Co 5766 en als laatste tenslotte Janny en Foeke met 5763. 
 

Henk van Bodegom. 
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Zaterdag 19 januari. 
 
Wat een dag! 
 
 
Op zaterdag 19 januari had de club weer haar klussendag. Er stond 
een gemene harde oostenwind en het vroor ook nog eens flink. Het 
was 9.30 uur verzamelen in het MFC en we begonnen met een 
lekker bakkie koffie, gezet door Gonnie KLein in pyjama. Dick 
Keuken, Geert de Vries, Bart Scholten, Dennis Voorsluijs en Henk 
van Bodegom hadden zich flink ingepakt vanwege de ijzige wind. 
Alleen Rob Schokkenbroek stond er dunnetjes gekleed bij en op 
slippers! Maar goed, Rob hield zich binnen  in eerste instantie 
bezig met het internet, de computer en de tv. En ik moet zeggen; 
daar is hij onvoorstelbaar handig mee, want hij kreeg de boel 
allemaal aan de praat. Omdat het veld hard was geworden  in de 
vooraf gaande week werd  besloten om de gebroken lichtmast ook 
weer op te richten. Dat had nog heel wat voeten in de aarde. Geert 
de Vries, gelukkig is hij er weer bij!, had een liftkar bij Eric- Jan 
Kuipers weten te regelen. Daarvoor nog onze dank, maar door de wind werd het te gevaarlijk om deze lift te 
gebruiken. Dan Loonbedrijf Hopmans maar bellen. En gelukkig was bedrijfsvoerder Johan Assema  bereid 
om te helpen. En om 11.30 stond er een ver reiker bij de mast; met veel creativiteit en inventiviteit werd 
geprobeerd om de mast overeind te krijgen, maar hij kwam net niet hoog genoeg. Wat nu? Niet opgeven en 
kijken of we iemand anders kunnen vinden om de mast omhoog te krijgen. De tractor met jip van René 
Schrale stond achter twee boten; dat werd dus niks. De kraan van loonbedrijf van Bodegom stond in 
Friesland; dat werd hem dus ook niet. Intussen belde ook Lennaart Koolen dat hij het ballenrek klaar had; 
Bart Scholten heeft hem, nadat hij eerst het reclamebord van keurslagerij Ton Poelsma had opgehangen, weer 
een nieuwe bordsponsor erbij dus,meteen aan de muur van de gang naar de kleedkamers opgehangen en dat 
ziet er keurig uit. Ik weet niet meer wie het idee opperde om Barry Bruin te bellen,de man van de 
bronbemaling ,maar werd er gezegd ; Barry heeft een vrachtwagen met een kraantje erop die heel ver kan 
komen. Direct bellen en we hadden geluk. Barry had halverwege de middag tijd om ons te helpen. Geweldig. 
Greta Klein was zo lief om intussen broodjes voor ons klaar te maken en inderdaad kwam Barry tegen drie 
uur opdagen. Hij kwam op de scheiding van hoofdveld/ trainingsveld nog even vast te zitten,snel een tractor 
ophalen bij Edwin Smit (dank! ), maar tegen vieren stond de mast overeind. Alsnog namens de club onze 
hartelijke dank, Bar !  Rob leverde nog even een huzarenstukje af door in de mast te klimmen en de strop eruit 
te halen. Natuurlijk op slippers! Dick had zijn lasapparaat mee en het aflassen van de mast kon beginnen. 
Tegen kwart voor vijf was de klus geklaard; snel opruimen en naar huis, want om zeven uur werden de 
toekomstige spelers van het standaardteam ( zo’n 15 man ) en  trainer verwacht en die waren er ook. Onder 
leiding van Dick, Rob en Dennis vond de eerste kennismaking met elkaar plaats en dat zag er goed uit. Tegen 
achten kwamen ook de eerste klaverjassers opdagen voor de geplande drive en dat werd weer ouderwets 

gezellig. 
Het was dus voor sommige mensen weer een hele lange dag en 
dat allemaal uit liefde voor onze club en het dorp Kreileroord; 
uit de grond van mijn hart; diep respect!!!! 
 

Voorzitter Henk van Bodegom. 

 



 

Pagina 28  

Biljartnieuws 2-2-2013. 
 
De afgelopen periode wist onze wedstrijdsecretaris Ruud van Eeken 
de meeste winstpartijen op zijn naam te schrijven, namelijk 5 stuks. 
Volgens de stamtafel is zijn opmerkelijke progressie te danken aan 
het gegeven dat hij voortdurend gesignaleerd word bij Bo, de 
exploitant van Tommy’s biljartcafé. Hij ontkent natuurlijk 
hardnekkig, maar hij strooit de stamtafel geen zand in de ogen en hij 
wordt nauwlettend gevolgd in deze! Dit doet natuurlijk niets af aan 
zijn prestaties, want als je in staat bent om in 8 beurten, in plaats van 
de 20 die je ter beschikking hebt, jouw tegenstander weg te spelen en 
zoals afgelopen vrijdagavond een serie van 13 caramboles weet  te 
produceren, dan doe je het niet slecht. Nee, Ruud doet dit jaar een 
goede gooi naar de ultieme prijs van de biljartvereniging; de leverworst. Ook Michel Hanff is bezig 
met een opvallende come-back. Van de 5 partijen wist hij er 4 te winnen. Henk van Bodegom werd 
onder andere door Michel in tien beurten gevloerd; Michel had zijn 56 caramboles bij elkaar gespeeld 
terwijl de arme Henk niet verder kwam dan zes. Senior Bert Hanff  begint weer op stoom te raken . 
Dat bevestigde hij door Ruud zijn enigste verliespartij te bezorgen en wel op ongekende klasse. In 6 
beurten had Bert de 27 caramboles op papier en de arme Ruud ( 28 caramboles)kwam geheel niet 
voor in het beeld; met niet meer dan 11 caramboles moest hij genoegen nemen. Van het 
middensegment doet Jaap Plagmeier het ’t slechtst, alhoewel opgemerkt moet worden dat het verlies 
hem hoofdzakelijk zit in het feit dat hij er telkens net 1 of 2 tekort komt. Jaap was er vrijdagavond 
niet wegens ziekte zoals hij meldde . Toevalligerwijs was het afgelopen vrijdagavond weer de eerste 
van de maand en traditie getrouw moet dan de contributie van € 5,- van de komende maand betaald 
worden. Of het één met het ander samenhangt was een punt ter discussie aan de stamtafel; het 
vervolg zullen we zeker horen!Gerrie Edens doet het eigenlijk het beste in de middenmoot, alhoewel 
hij op  25 januari een gevoelige nederlaag leed tegen maatje Martin Rebel, maar afgelopen 
vrijdagavond nam hij revanche op Martin ( Kriebel ) door hem in 15 beurten  aan de kant te zetten. 
Kriebel speelt toch de laatste tijd erg wisselvallig en het zelfverwijt van ; “grote pannenkoek die je 
bent” bij het missen van een opgelegde carambole horen we de laatste tijd meer dan ons lief is, want 
soms maakt ie de prachtigste ballen. Onderin doet Pascal Edens het soms verrassend goed. Tegen 
medekandidaat Fran Schelfhout had hij geen enkele medelijden, want in 6 beurten had hij zijn 14 
caramboles bij elkaar en ook tegen Henk van Bodegom had hij snel zijn zaakjes op orde. Michel 
Hanff won ternauwernood van Pascal, want hij had er nog maar 1 nodig. Fran Schelfhout en Henk 
van Bodegom houden mekaar aardig in evenwicht, want beiden wonnen 2 partijen. De meest 
opmerkelijke partij van deze twee speelde Fran tegen Bert. In 9 beurten had Fran zijn 14 caramboles 
terwijl Bert er nog maar 8 bij elkaar gesprokkeld had. Fran is op de goede weg en dat kan niet van 
Henk gezegd worden. Henk dacht dat het misschien allemaal aan zijn ogen lag, maar ook het 
opzetten van de bril biedt hem geen soelaas. Misschien dat het plotselinge aftreden van koningin 
Beatrix een rol speelt , want dat hield hem afgelopen week wel flink bezig volgens de opmerkzame 
stamtafel. Nadere evaluatie volgt. Intussen is wel duidelijk geworden dat voor het slotspelletje je 
Ruud niet als maat moet hebben, want de laatste drie keer verloor hij ze allemaal. Meestal kom je met 
Ruud zelden of nooit toe aan het laatste onderdeel, namelijk driebanden. Waarschijnlijk zijn alle 
indrukken die hij de avond opdoet te veel voor zijn harde schijf en staat hij op crashen. 
 

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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