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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 

Lees ook pagina 11 van dit blad voor extra info! 

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

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

 woensdag- en 
vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

  
663365 

Ziekte 
Weet u of iemand in het ziekenhuis, een inrichting, of langdurig ziek 
thuis verblijft? Geef dat dan even door aan mevr. Vlietstra,  
Gijs van Gaalenstraat 11 of telefonisch. Zij kan er namelijk zorg 
voor dragen dat deze zieke mensen niet vergeten worden. 

 
0227-663248  

Koningsfeest 
Koninginnedag 

Dodenherdenking 
Kermis Kreileroord 

Oranje vereniging Kreileroord - viering Koninginnedag 2013 
Koninginnedag - geen speciale activiteiten 
Er wordt tijdens de herdenking ook stilte gehouden door/op de kermis 
Locatie rondom het MFC 

27 april 
30 april 
4 mei - 20:00 uur 
3 - 5 mei 

 AED herhaling cursus medio mei/juni   

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. 

13 mei 2013 
 
 
start ±  18.45 uur  
vanaf het Korenhof 

  
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. 

16 april  
14 mei  
11 juni 
9 juli 

 
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.  

18 april 
2 mei 
16 mei 
30 mei 

Algemene informatie 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,  

22222 A E D 
 

 
Herhaling AED cursus. 

Wie er aan wil deelnemen mag zich op geven bij Enny van der Kruit. 
 
Kosten zijn 25.00 euro, graag vooraf, opgave voor 1 mei, overmaken op 
370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord onder vermelding AED cursus. 

(niet betaald is niet meedoen!) 
Per mail: Enny@dorpsraadkreileroord.nl 

Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 

• Levensreddend handelen 
• Eerste Hulp 
• Levensreddend handelen kinderen 
• Eerste Hulp aan kinderen 

Of via onderstaand strookje op Bollenstraat 24. 
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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 21 april 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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Koningslinde 
 
De gemeente Hollands Kroon plant op woensdag 20 maart vanwege 
de troonswisseling vijf koningslindes op haar grondgebied. Hiermee 
zet zij een traditie voort. In diverse gemeenten herinnert een 
monumentale koningslinde aan het begin van de regeerperiode van 
de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Waar de bomen 
worden geplant, is nog onbekend. De gemeente denkt aan 
woonkernen in de richting van de vier windstreken en één in het 
midden. Elk collegelid van Hollands Kroon plant een linde. Bij elke 

boom komt een bordje te staan 
met uitleg. Ook in Kreileroord is 
de mooie koningslinde geplant. 
ondanks het koud was kwamen 
de kinderen en andere 
belangstellende helpen om de 
boom te planten. 

. 
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                  PROGRAMMA KONINGINNEDAG  
                                         (ZATERDAG 27 APRIL) 2013  

  
Omdat Koningin Beatrix dit jaar op 30 april de troon overdraagt aan Willem Alexander & Maxima 
heeft Oranjevereniging Kreileroord besloten om dit jaar op de toekomstige Koningsdag onze 
Koninginnedag te vieren, namelijk op zaterdag 27 april 2013.   
Dit jaar is ons thema: IDOLEN!!  
 
10:00 uur Wedstrijd/optocht met versierde fietsen, start op het plein bij de Klaverstraat  

Versier of “pimp” je fiets zo mooi mogelijk en kom verkleed als jouw idool! Dus welke bekende  
Nederlander (dit kan een artiest zijn of bijvoorbeeld een sporter) of Wereldster vind jij helemaal 
geweldig?  Maak er iets moois van , er zijn leuke prijzen te winnen.   

 
10:30 uur  Gaan we van start met de IDOLEN-SPELLEN bij De Doorbraak en in de  
speeltuin.  

Doe mee met de artiestenmemorie, raad de zanger of zangeres van een liedje en speel de 
lollige spelletjes. Misschien kom je jouw idool wel tegen!   

 
12:00 uur  ETEN en afsluiting	 

Na afloop van de spelletjes eten en drinken we nog iets lekkers.  
Dan zullen ook de winnaars van de versierde fietswedstrijd bekend worden gemaakt.   

 
18:30 uur  PLAYBACKSHOW in De Doorbraak		 

Dit is je kans om jouw idool na te doen!! Zorg ervoor dat je er fantastisch uitziet, misschien kun je er nog 
een dansje bij verzinnen en zorg voor een spetterend optreden. Natuurlijk kun je ook met een 
groepje meedoen. Onze deskundige jury zal de winnaars in verschillende leeftijdsgroepen 
bekend maken.  
 
Geef je vóór 14 april 2013 op via onderstaand strookje, via onze Facebook-pagina 
of  per e-mail: oranjevereninging-kreileroord@hotmail.nl .  

 
P.S. Wij zullen op donderdag 11 april 2013 een collecte lopen voor Oranjevereniging 
Kreileroord!   
                             Steunt u ons? Alvast bedankt!  
                      Groeten Jolanda, Linda, Enny, Stephanie en Anita   
 
--------------------------  ------------------------- ------------------------- ---------------------- 
 
PLAYBACKSHOW 27 april 2013          
 
Naam/Namen:  ……………………………………………………………  
 
Leeftijd:   ……………………………………………………………  
 
Artiest/Liedje: ……………………………………………………………  

(zelf voor muziek zorgen!)  
 
Strookje inleveren bij Linda (korenstraat34), Enny(Bollenstraat 24) of 
Jolanda(Vlasstraat17) 
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Vrijdag 03-05-2013 
 

19:00 uur opening kermis Kinderen mogen een muntje halen voor de 
draaimolen of autoscooters en aansluitend rad van fortuin in de feesttent. 

19:30 verloting van de taarten. 
20:00 uur Muzikale omlijsting door Reuben Morero en spijkerslaan 

Zaterdag 04-05-2013 
Vanaf 12:00 inschrijven voetbal aanvang 13:00 

Iedereen mag mee doen heb je geen team dan maken wij een team. 

14:00 uur is er schminken voor de kleintjes bij de tent 

±  15:00 kunnen de prijzen van de tombola worden opgehaald. 

20:00   2 minuten stilte ivm  dodenherdenking 

Vanaf +/- 20:30 Anton Hiemstra is zanger voor de avond 

Kermis kreileroord 
03/04/05 mei 2013 

    D   B  66 K  

Zondag 05-05-2013 
 

zeskamp voor iedereen 
Aanvang 13:00 

’s avonds prijsuitreiking en leuke muziek 
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ANBO Nieuws 
 
Vrijdag 29 maart kregen de biljarters van de 
ANBO-Kreileroord hun rivalen uit Middenmeer op 
bezoek. Het werd een hartelijke ontvangst en 
Middenmeer werd in de watten gelegd met koffie 
en koek en zelfs nog een tweede bakje. Er was 
Kreileroord namelijk alles aan gelegen om met 
+/- 6 punten verschil van Middenmeer te 
winnen. Zou dat lukken en de biljarters uit 
Wieringerwerf zouden gelijk spelen tegen 
Slootdorp, dan zou Kreileroord de kampioen van de regio worden. 
De eerste twee wedstrijden werden vlot gewonnen. Daarna wonnen de tegenstanders 
ook een partij en verloor Kreileroord op de andere tafel een partij. En zo bleef het tot 
de pauze, elk een partij winnen en een partij verliezen. Dit tot twee maal toe. 
Ruststand 10-6 voor Kreileroord. 

Ja, ja we lagen op koers! Eerst nog even de 
tegenstanders verwennen met worst en kaas en een frisje 
en daarna gingen we weer van start. Het begin was 
allerbelabberts, de eerste partij werd slemilig verloren. 
Met nog een punt te gaan, werd door gemakzucht het 
laatste te maken punt verkwanseld. Wat een 
terleurstelling! Deze speler durft natuurlijk geen 
commentaar meer te leveren op z’n medespelers! Ja het 
zat de 2e helft onze senioren niet mee. Er was nog een 
speler die met een punt verschil verloor en er was er nog 
een die met twee punten verschil verloor. Twee verloren 
er ruim en er was maar een winstpartij. Ja, als je 
kampioen aspiraties hebt mag je het vogeltje niet over 
het touwtje laten wippen. Nou dit was een hele zwerm die 
er overheen wipte. Jammer dat de wedstrijd zo verloren 
werd. Weg kampioenschap. Uitslag 12-20 voor 

Middenmeer. 
Het is net zo als de competitie leider van Middenmeer zei: “Je moet een 
kampioenschap verdienen en dit moet je niet gegeven worden”. Al met al was het 
toch een sportieve middag en hadden beide partijen hun best gedaan. 
Op naar 2014 kampioen? Wie weet. 
 

Een speler 
 

Twee periodes per jaar rijdt HVC snoeiroutes. In het voor- en najaar kunt u uw snoeiafval afkomstig uit uw tuin 
aanmelden bij HVC. Wij komen dit op de afgesproken dag bij u ophalen. U kunt vanaf  11 maart contact opnemen 
met de klantenservice (0800-0700) om een afspraak te maken in de periode 28 maart  tot en met 2 mei. Tot 1 mei 
13.00 uur kunt u contact opnemen om een afspraak te maken. 

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid uw snoeiafval gratis naar het afvalbrengstation te brengen. Kijk op 
www.hvcinzameling.nl voor de adressen van de dichtstbijzijnde afvalbrengstations. 

Hoe aanbieden? 
De takken mogen niet langer zijn dan 1,25 m en niet dikker dan 5 cm. Stammen, stronken, wortels en kluiten worden 
niet bij u opgehaald. U kunt dit gratis afleveren bij het afvalbrengstation. 

Tuin- en snoeiafval 
Klein tuin- en snoeiafval kunt u kwijt in uw groene minicontainer.  Buiten de actieweken om kunt u uw  grof 
tuinafval, zoals takken, graszoden en stammen  gratis aanleveren op het afvalbrengstation bij u in de buurt. 

Afdeling Kreileroord 
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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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WIJZIGINGEN BUURTBUS 
 
Omdat de buurtbus te maken heeft met het luxe probleem van een te groot 
aanbod van reizigers gaat er het een en ander veranderen. Sommige 
veranderingen gaan direct in en sommige pas in juni 2013 omdat daar veel meer 
tijd in gaat zitten om dat structureel te wijzigen. Zo langzamerhand werd het 
voor de vrijwillige chauffeur niet meer leuk om op de bus te rijden. De risico’s 
werden veel te groot. Je moet er niet aan denken wat er bij een aanrijding 
allemaal kan gebeuren als je over beladen bent. Of als je door de politie wordt 
aangehouden met teveel passagiers aan boord. De bekeuringen zijn geheel en al 
voor eigen rekening. 
Wat direct gaat veranderen is dat wij nu de beschikking hebben gekregen over 
vier busjes, echter, de vierde moet nog komen hoor, het wachten is op een geel 
kenteken op die bus. Zodra die vierde bus er is gaan we in de spitstijd om 06.35 
en 07.35 uur met twee busjes vanuit Kreileroord vertrekken en doorrijden naar 
Schagen. Op deze manier kunnen we het aantal passagiers aan op die tijden. Nu 
is het alleen nog om 07.35 uur vertrekken met twee busjes. Daarna staan die 
twee extra busjes in Schagen stil en wachten op de spitstijd in de middag. Op de 
ritten van 14.39 en 15.39 uur worden deze twee bussen ingezet. Nu alleen nog 
om 14.39 uur 
Deze extra bussen zijn niet voorzien van OV-chipapparatuur dus de passagier 
dienen een kaartje te kopen. We kunnen het de passagiers ook een stukje 
makkelijker maken door hen die niet in het bezit zijn van een OV-chipkaart direct 
door te sturen naar die extra bus en dat is meestal de achterste. Passagiers met 
een OV-chipkaart pakken de voorste bus. Deze vier bussen blijven rijden tot 2 
juni. Daarna moet er een kant en klare oplossing zijn gevonden in de 
aanbodproblematiek van passagiers en dat is niet eenvoudig kan ik u zeggen. In 
de ochtendspits kan het redelijk goed worden opgelost door de grote bus lijn 153 
niet uit Middenmeer maar uit Kreileroord laten vertrekken om ± 07.00 uur en dan 
is men rond 08.00 uur in Schagen. De buurtbus vertrekt dan om die tijd nog niet 
uit Kreileroord. De gaat pas wat later weg om de passagiers te ontmoedigen om 
de buurtbus te blijven nemen. De oplossing voor de middagspits is een stuk 
complexer. Daar zijn door de vervoersdeskundigen van Connexxion en Rocov (de 
vroegere reizigersvereniging Rover) druk mee bezig om dat op te lossen maar dat 
valt nog niet mee. Ik blijf er voor vechten om de buurtbussen vanuit Kreileroord 
te laten vertrekken en aankomen en ook voor Oudesluis. Dat is niet zo’n dorp als 
Kreileroord: jarenlang verstoken van openbaar vervoer. 
Hoe het er na 2 juni uit komt te zien is mij nog niet geheel duidelijk, maar 
wellicht krijgen we dat te horen in de bespreking van 11 april die we dan met de 
vervoersdeskundigen hebben. Uiteraard houd ik u op de hoogte. 
Door de uitbreiding van twee naar vier busjes kunnen wij wel chauffeurs 
gebruiken.  Mocht u nog wat tijd over hebben en u vindt het leuk om passagiers 
te vervoeren, meldt u zich dan even bij Co Cardol, tel. 0227-663365 of 06-
20900879 en uiteraard mailen kan ook: jc.cardol@quicknet.nl 
Wij zoeken vrouwelijke of mannelijke chauffeurs. U kunt zelf bepalen wanneer en 
hoeveel u wilt rijden. Met al uw wensen wordt door de afdeling planning rekening 
gehouden. 
Door te rijden op de buurtbus kunt ook u iets voor Kreileroord betekenen. Op dit 
moment staat de teller op één chauffeur uit Kreileroord. 
Vriendelijke groeten, 

Co Cardol. 
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ANBO wok actie 
Op donderdag 4 April was het dan zo ver. Achttien mensen 
hadden zich opgegeven voor een avond wokken bij Tommy in 
Wieringerwerf. Deels gesponserd en deels gespaard is dit altijd 
een leuke en gezellige avond met elkaar. Deze keer had Wan, 
de eigenaar van Wokpalace, ons in het nieuwe gedeelte 
geinstalleerd . Toen iedereen gearriveerd en gezeten was, 
kwamen de diensters al snel langs om ons een gelagje aan te 
bieden. Ja en bij drinken hoort ook eten, dus na een kwartiertje begon men z’n bord te 
vullen. De een tomatensoep of een slaatje met stokbrood, een ander nam gamba’s in 
een verpakking van deeg en andere begonnen met gegrilde panga fillet of sliptongetjes. 
Weer andere namen stukjes vlees met groente’s en lieten dit wokken met een heerlijk 
sausje erbij. Al met al werd er heerlijk gegeten en was er keus te over. Na het toetje van 
ijs met de nodige slagroom, hè Gerrit, waren de magen goed gevuld. De diensters 
kwamen nog even langs om de koffie en potjes chocolade bonen te serveren en als, last 
but not least, kwam Wan, de eigenaar, nog even met de ANBO-senioren kletsen over het 
heden en verleden, hetgeen de nodige hilariteit opleverde. Na een tweede kopje koffie, 
door Wan geserveerd, was iedereen voldaan en nam men afscheid van elkaar, echter 
niet voordat de diensters van een fooi waren voorzien. Een heerlijke, gezellige avond. 

Een deelnemer. 
 
 

Feestmiddag ANBO Biljart 
Verleden week dinsdag hield de ANBO Kreileroord afd. biljarten haar jaarlijkse 
feestmiddag. Dit betekent dat alle boetes vergaard in de groene bus omgezet worden in 
prijzen en versnaperingen. We begonnen onder de leiding van P.J.M. Raven aan het 
keuen spel. Drie keuen op het biljard, zo’n veertig cm uitelkaar en aan een korte zijnde 
vastliggend, met het dikke uiteinde tegen de kant. Vanaf de linkerkant stoot men drie 
ballen tussen de keuen door, naar de rechter onder zijde van het biljart, in een 
afgetekend hokje van ± 30 bij 30 cm. Dit moet gebeuren in 15 beurten. Het is een 
interessant spel, als he het ettelijke keren uitgeprobeerd hebt. En soms komt er ook een 
beetje geluk aan te pas. Maar het is en blijft voor de meesten een leuk en 
onvoorspelbaar spel. Uit eindelijk niet voor de winnaars. 1ste Co Cardol, 2de P.J.M. Raven 
en 3de Janny Hanff. Daarna ginen we vlotbruggen. Ook een behendigheidsspel. De 
meeste punten zijn te halen voor op het bord. Dat zijn de 20, 21, 22, 23, 24 en 25 serie. 
Degene die goed kan biljarten geeft de bal de juiste snelheid zodat de bal in een van de 
deze kuiltjes met de hoogste nummers (cijfers) komt. Met het nodige geluk, gebeurt dit 
ook wel. Echter bij de pechvogels blijven de ballen altijd op het bord liggen, vlak bij de 
hoge cijfers en krijgt men als genoegdoening voor de enigste scorende bal dan vaak nog 
1, 2, 3 of 4 punten.  Jammer, maar dat schiet niet op. De uitslag was dan ook 1ste Johan 
Warmerdam 2de P.J.M. Raven en 3de Wietse Bijlstra. Zij kregen evenals de winnars van 
het Keuen spel een vleesprijs mee naar huis. 
 

De ANBO Jubileum actie 
De ANBO bestaat 112 ½ jaar. Men wil dit toch een beetje vieren. Elk nieuw lid dat zich 
opgeeft tussen 21 maart en 31 mei 2013 hoeft maar € 12,50 contributie te betalen tot 
31 december 2013. Bij deze actie geldt wel dat men een machtiging dient af te geven 
voor het automatisch afschrijven van de contributie. Neem contact op met de ANBO in 
uw woonplaats, als u 50 jaar of ouder bent. 
PS: als u lid wordt van de ANBO enb aangesloten bent bij Zorgverzekeraar Univé krijgt u 
zo wie zo 5% korting op uw BASIS verzekering van Zorgverzekeraar Univé. 
(5% van € 97,-- = € 4,85 p/maand. Dit is op jaarbasis toch 12 x € 4,85 = € 58,20 wat u 
minder hoeft te betalen per persoon) 

Afdeling Kreileroord 
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Uitslag paaseieren zoeken. 
 
Eerste Paasdag was weer het traditionele paaseieren zoeken bij de Doorbraak. 
De Paashaas had dit jaar niet te moeilijke plekken uitgezocht om de eieren te  
verstoppen. 
 
De uitslag is als volgt: 
 
0, 1,2 en 3 jaar:  Gouden ei  Liz 
    Zilveren ei Charlize 
    Blauwe ei  Sanne 
    Rode ei      Lyanne 
 
4, 5 en 6 jaar:  Gouden ei  Carmen 
    Zilveren ei Danique 
    Blauwe ei  Eshter 
    Rode ei      Joselijn 
 
7, 8 en 9 jaar:  Gouden ei Natascha 
    Zilveren ei Ruben 
    Blauwe ei  Devon 
    Rode ei      Sita 
 
10,11 en 12 jaar:  Gouden ei  Danitja 
    Zilveren ei Myrthe en Tamara 
    Blauwe ei  Christiano 
    Rode ei      Sammy 
 

Allemaal Gefeliciteerd. 
JeeCee 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Helaas “klemde” 
de deur van de 

Doorbraak en konden er  
alleen foto’s op afstand genomen worden ) 
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Laatste koersbalwedstrijd in het kader van de ANBO-regio 
Wieringermeercompetitie: 

ANBO-Wieringerwerf versus ANBO-Kreileroord 
 
Deze wedstrijd moest op 15 maart j.l. gespeeld worden in het thuishonk van 
ANBO-Wieringerwerf, De Dukdalf. De complete koersbalploeg van Kreileroord 
bevat allemaal spelers en speelsters die voor elkaar weinig onderdoen, dus 
wordt het voor de aanvoerder steeds moeilijker om het team in de 
regiowedstrijden samen te stellen. Er kunnen in deze wedstrijden maar zes 
deelnemer(s)(sters) meedoen, terwijl Kreileroord de beschikking heeft over 
ongeveer 12 gelijkwaardige koersballer(s)(sters). Een vast gegeven is dat in de 
thuiswedstrijden het duo Cardol niet meedoet omdat a: Lenie de administratie 
van de wedstrijd bijhoudt middels de computer en b: Co optreedt als 
scheidsrechter, maar in de uitwedstrijden wel mee willen doen. Dus Lenie en Co 
in de basis, samen met Diet Raven, Nien Veen, Gerrit en Minke van der Heide. 
Jan Veen was deze middag de reserve en werd 
gebombardeerd tot administrateur van 
Kreileroord, als schaduw van 
hoofdadministratrice  mevr. Gitta van Schagen 
van de thuisclub. Wieringerwerf is een niet 
te onderschatten team. Zo winnen we met groot 
gemak en grote cijfers, zo verliezen we met gering 
verschil. De vorm van de dag en de geluksfactor 
dienen in deze wedstrijden goed en 
aanwezig te zijn. Een regiowedstrijd bestaat uit 
36 partijen verdeeld in zes blokken. In het eerste 
blok van zes partijen leek het team van 
Kreileroord op een grote nederlaag af te 
stevenen want Kreileroord kwam achter te 
staan met 11-3. Diet, Lenie en Co zorgden voor 
de drie schamele puntjes. In het tweede blok 
kreeg Gerrit het op z’n heupen. Kijk daarmee uit Gerrit, want je hebt al een 
kunstknie. Hij rolde met de ballen zijn tegenstander van de mat. Hij behaalde 
maar liefst zes punten, waar negen het absolute maximum is wat behaald kan 
worden in één beurt. Dat was grote klasse. Lenie, Nien, Minke en Co deden het 
een stukje minder en moesten genoegen nemen met ieder één punt. 
Wieringerwerf zakte in dit blok wat in en kwamen niet verder dan 4 punten. In 
het derde blok was de spanning al goed voelbaar. In deze ronde werd ongekend 
door de deelnemers van beide partijen zeer goed gekoersbald. Diet Raven was 
hier voor Kreileroord topscoordster. Zij sleepte vijf punten voor ons team binnen 
en ook Nien en Gerrit deden het niet slecht met drie en Lenie pakte één punt. Na 
deze drie blokken was het tijd voor een pauze om even rustig te ontspannen en 
tijd voor de koffie of thee, echter om de spanning er toch in te houden werd er 
geen tussenstand bekend gemaakt. Dat de beide teams heel dicht bijelkaar 
stonden was bij iedereen wel duidelijk. Na de pauze hetzelfde beeld als in het 
begin. Wieringerwerf liep weer aardig uit want zij sleepten tien punten uit het 
vuur waar Kreileroord daar maar vijf tegenover zette. Lenie met twee en Diet, 
Gerrit en Nien ieder één punt. In blok vijf sloeg Kreileroord toe. Hier scoorde Co 
het hoogst met vijf punten, goede tweede was Gerrit met drie en Diet, Lenie en 
Minke zorgde met ieder één punt voor de totaal score in dit blok van 11 punten. 
Allerlei speculaties gingen door de zaal wie van de teams nu voor stond. 
Niemand die het wist en aan de administratietafel werd constant gezwegen en 
dom gekeken. Daar viel dus niets vanaf te leiden. Het laatste blok van zes 
partijen was aangebroken. Het moet worden gezegd: de vorm en de 
geluksfactoor waren aanwezig. Vijf van de zes partijen werden in winst omgezet 
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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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door het team van Kreileroord. In dit blok behaalde Kreileroord 13 punten en 
Wieringerwerf slechts drie. Aangezien je als speler niet bezig bent met de 
bijelkaar vergaarde punten van iedereen over de hele wedstrijd, zou ik direct ná 
de wedstrijd mijn geld niet op een team hebben durven zetten. Het was een 
ongelooflijk spannende en ook goede koersbalwedstrijd geweest. Nadat de beide 
administrateurs hun uitkomsten hadden vergeleken kon gastvrouw Gitta de 
uitslag bekend maken. Zij begon eerst met de individuele uitslagen van beide 
teams: 
Wieringerwerf   pnt.  Kreileroord    pnt. 
Tiny van der Linden 6  Diet Raven    10 
Bert Lauret   7  Gerrit van der Heide  17 
Jenskje Steringa  15  Lenie Cardol    6 
Joke Ruiter   7  Nien Veen    9 
Nel de Vos   4  Minke van der Heide  3 
Arie Ruiter   5  Co Cardol    9 

Totaal:  44     Totaal:  54 
 

Gitta van Schagen feliciteerde de ploeg van Kreileroord met deze overwinning en 
zei verder in haar slotwoord dat het altijd leuk en gezellig is tegen Kreileroord te 
spelen. Beide teams zijn goed aan elkaar gewaagd. Spanning en een gezellige 
middag is hetgeen waar het omgaat aldus Gitta, wedstrijdleider van 
Wieringerwerf. 
De allerlaatste wedstrijd, Middenmeer - Slootdorp moet nog worden gespeeld. De 
uitslag van deze wedstrijd is bepalend voor de totale eindrangschikking voor het 
team van Kreileroord, maar dat ze hoge ogen gooien naar de te winnen 
wisselbeker is wel zeker aanwezig. 

Co Cardol. 
 
Foto: Arie Ruiter van ANBO-Wieringerwerf heeft net zijn koersballen gerold terwijl  
v.l.n.r. Co Cardol, Gerrit v.d. Heide, Lenie Cardol en Dieuw Bron van Kreileroord 
met spanning toekijken. 
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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 heeft bekeken hij niet meer precies 
weet hoe één en ander in elkaar zat. Het verzoek van Dick en Geert is dus aan 
enkele handige mannen uit het dorp om hen daarbij te assisteren, maar ook bij 
het afbreken op maandag 6 mei. Wij weten zeker dat het verzoek zal worden 
gehonoreerd. Enny heeft inmiddels alle vergunningen na wat heen en weer ge-
mail  met de gemeente rond gekregen en ook de EHBO is daarbij niet vergeten. 



 

Pagina 19  

  

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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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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Bovendien heeft ze ook speciale muntjes laten ontwerpen voor de 
consumpties tijdens de kermis. De prijs voor alle drankjes en een 
eventueel broodje met ham of kaas  zal € 2,00 bedragen. Bij de aankoop 
van tien of meer muntjes krijgt men 1 muntje extra. Voor dubbele 
drankjes geldt uiteraard een dubbel aantal muntjes. Om de dames achter 
de bar te ontlasten worden de muntjes verkocht door herkenbare 
muntjes verkopers in de tent. De jeugd wordt natuurlijk ook niet 
vergeten. Er wordt weer gezorgd in samenspel met de kermisexploitant 
de familie Jonkers voor de traditionele muntjes voor de botsauto’s en 
voor de suikerspin. Bovendien komt er weer een springkussen voor de 
allerkleinste. De winnaars van de spelletjes op zaterdag en zondag 
worden bedacht met muntjes die te besteden zijn in de tent. Voor de 
winnaars van het voetbalspel 15 stuks, voor het tweede team 10 en voor 
het derde team 5. De winnaar van de penalty bokaal krijgt 10 muntjes, 
nummer 2  krijgt er 5 en nummer drie 2. Voor de zeskamp op zondag 
worden voor de winnaars 15 muntjes per team toegekend, voor nr. 2  10 
en voor team nr. 3 5 muntjes. Muntjes die over worden gehouden dit 
kermisweekend kunnen ingeleverd worden op maandagavond 6 mei 
tussen 19.30 uur en 20.30 uur. De muntjes kennen namelijk maar een 
eenmalig karakter en zijn dus niet meer te gebruiken voor andere 
evenementen in Kreileroord. Tot slot wensen wij  u allemaal een geweldig 
kermisweekend toe! 
Op donderdagavond 4 april was er in het gemeentehuis te Anna 
Paulowna een bijeenkomst over het toekomstige accommodatiebeleid. 
Belangrijk genoeg om daar namens het dorp met een delegatie naar toe 
te gaan. Jaring, Enny en ondergetekende  hebben de vergadering 
belangstellend gevolgd en zijn met een gerust gevoel naar huis gegaan. 
Er bestaat de indruk dat het MFC de bezuinigingen vooreerst nog zal 
overleven. 
 Afgelopen zaterdag had de voetbalclub weer haar klussendag. Naast het 
MFC is de club bezig met het aanleggen van een tegelplateau voor het 
opbergen van materiaal en dergelijke en voor het 55 jarig jubileum op 
zaterdag 25 mei. Voor het inrichten van het plateau werd door firma van 
Bodegom grond uitgegraven. De club had zand en tegels aan laten 
rukken voor de invulling van het plateau. Aangezien ook  voor de opbouw 
van de tent het verplaatsen van de fietsrekken op het plein nodig is 
hebben we met elkaar de koe bij de horens gevat. Zo was het zaterdag 
een drukte van belang bij het MFC. Onder een prachtig zonnetje waren 
Dorpsraad, de voetbalclub en vrijwilligers eendrachtig bezig rondom en in 
het MFC. Als volleerd voorman stond Jaring Dam al om negen uur ’s 
morgens zich een breuk te sjouwen aan de zware fietsrekken, die tegen 
het gebouw aan geplaatst moesten worden. Schoonzoon Barry Bruin, de 
man van de bronbemalingen , zag bij aankomst dit schouwspel gebeuren. 
“Zeg ouwe, dit moet je op jouw leeftijd niet meer willen! Dat gaan we 
anders doen”. Met behulp van het kraantje van de firma van Bodegom 
werden de laatste fietsrekken verplaatst door Dick, voor het eerst op een 
kraantje! en werd  het puin door Barry vakkundig uitgegraven. Als een 
ervaren stratenmaker plaatste Barry de fietsrekken vervolgens  keurig op 
een rijtje tegen het MFC aan onder toezicht van de goedkeurende blikken 
van de voorzitter van de Dorpsraad. De finishing touch werd verzorgd 
door de voorzitter van de voetbalclub, die alles netjes onder het zand 
veegde.  Roeland Blok, Thijs Klein en Fran Schelfhout hadden om 
insporing te voorkomen al zoveel mogelijk rijplaten neergelegd voor 
Geert die met de bob-cat van Edwin Smit het snot voor de ogen en nog 
met een halve kater van de vorige avond,  een bult zand van 15 kuub 
vanaf de parkeerplaats naar de andere zijde van het MFC moest 
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verplaatsen. Tijd voor een praatje was er ditmaal niet bij voor Geert! 
Dick,na een half uurtje volledig gewend  aan het kraantje schoof het 
ingebrachte zand  vakkundig vlak. Tegen drie uur zat het aanwezige zand 
erin en ging Geert samen met Barry snel naar Eric- Jan Kuipers om zijn 
heftruck te halen voor het verplaatsen van de pallets met tegels. Jaring 
verdichtte tot slot nog het zand met een in der haast door Henk 
opgehaalde trilplaat bij de firma Hopmans en om circa half 5 waren de 
klussen geklaard en werd er opgeruimd. Tot slot natuurlijk moeten 
Gonnie , die voor de koffie had gezorgd  en Greta  die de nodige broodjes 
met ham en kaas had gesmeerd niet onbenoemd blijven. 
Een ieder die op welke wijze dan ook, middels het leveren van de 
benodigde uren, apparatuur of anderzijds deze dag tot een zeer 
geslaagde heeft gemaakt: Onze hartelijke dank! 
 

En zult u zich afvragen; “Is dit alles wat er gebeurt in een week  in dit 
kleine dorp? “ Het antwoord moet daar ontkennend op zijn. 
De biljarters moeten het me maar niet kwalijk nemen, maar ik heb de 
vrijheid genomen om het verslag van de slag op het groene laken 
afgelopen vrijdagavond tussen de leden van de ANBO  en de Doorbraak 
ook in het raam van de leefbaarheid van Kreileroord te plaatsen. Want 
ook dat gebeurt in onze gemeenschap. Het was in één woord weer 
berengezellig! Na wat gepuzzel over de datum, gelukkig liep dat voor Co 
Cardol goed af,hij was namelijk bang dat ie de meest gezellige van het 
jaar moest missen, vond het treffen plaats in de prachtige ruimte van de 
ANBO. Voorzitter Gerard van der Velde heette de biljarters van de 
vereniging de Doorbraak en het opgekomen publiek, zo’n ruim 20 man, 
in zijn openingswoord van harte welkom en hoopte dat de tegenstand 
van de Doorbraak met wat meer allure gepaard zou gaan dan de 
afgelopen keer. De Doorbraak werd toen met een winstpartij en een 
remise met de staart tussen de benen naar huis gestuurd. Hoe anders 
werd het deze avond! Het werd een finish “to close to call”.  

Wedstrijdleider Piet Raven lootte in de eerste wedstrijd Michel Hanff, de 
beste biljarter van het dorp en de Doorbraak, tegen de voorzitter. Michel 
startte sterk met in de tweede beurt een serie van tien, maar in het 
middengedeelte van de partij liet hij het liggen. En Gerard, die er 16 in 
20 beurten moet maken sloop steeds dichterbij. Toen Gerard in de 17de 
beurt een serie van 5 maakte zagen we de bui al hangen. Michel die in de 
volgende beurt er slechts 1 maakte, hij had er al wel 38 bij elkaar 
gespeeld maar moet er 56 maken zag het niet meer zitten en verloor dus 
de eerste partij voor de Doorbraak. In de tweede partij speelde Ruud van 
Eeken tegen Evert Bron van de ANBO. Dit bleek achteraf een van de 
spannendste partijen van de avond te zijn. In 20ste beurt had Ruud er 24 
en kwam hij er nog 4 tekort om zijn partij winnend af te kunnen sluiten 
en had Evert er 17 van de benodigde 19. In de volgende beurt wist Ruud 
cool weer twee caramboles op de mat te leggen en bezweek Evert onder 
de druk, want nog met een simpele carambole op tafel wist hij deze niet 
te maken. Ruud versaagde niet en maakte ook zijn laatste twee 
caramboles overtuigend en  maakte voor de Doorbraak gelijk. 
Wedstrijdleider Piet Raven had geen kind aan Gerrie Edens en in een 
onberispelijke partij van 12 beurten, nodig 29 caramboles, liet hij zien 
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dat ie een aardig balletje kan stoten. Gerrie kwam niet verder dan 10 
caramboles. Senior Bert Hanff van de Doorbraak, nog steeds geen lid van 
de ANBO, hij voelt zich op 69- jarige leeftijd daar nog veel te jong voor!, 
liet niets heel van goede buur Wietse Bijlstra. Ook de aanmoedigingen 
van eega Elly, die heerlijk zat te genieten met een glaasje wijn, kon 
Wietse niet over het dooie punt heen helpen en in 11 beurten was het 
over en gedaan met Wietse. In de vijfde partij kwam de Doorbraak voor 
het eerst in haar historie op voorsprong bij de ANBO. Jaap Plagmeier 
tekende voor deze mijlpaal, want na een slechte start kwam Jaap, 6 
nullen op een rij, eindelijk op stoom en met een serie van 7 en 5 
caramboles liet hij Co Cardol verbluft achter zich. In de zesde partij 
speelden net als vorige keer bij de thuiswedstrijd van de ANBO Marian 
van der Velde en de voorzitter van de Doorbraak  Henk van Bodegom 
tegen elkaar. En ook nu weer liet Henk zich in luren leggen door het 
charme offensief van Marian. Marian had in 4 beurten al negen van de 14 
caramboles gemaakt, terwijl Henk nog steeds op zoek was naar de eerste 
carambole. Ze ging vakkundig, ze kan echt wel een balletje stoten, door 
en in 11 beurten was het gedaan met de arme Henk. ANBO en de 
Doorbraak stonden weer gelijk. Of de verliespartij van Henk tegen Marian 
van invloed was op Pascal Edens moeten we nog navragen, maar tegen 
de tweede vrouwelijke vertegenwoordiger van de ANBO, Jannie Hanff, 
kwam hij maar niet op gang. Jannie, onverstoorbaar als altijd ging recht 
op haar doel af met als enige doel; winnen! Pascal raakte geheel onder 
de indruk van deze instelling en sputterde in de 10de beurt met een serie 
van 4 nog wel wat na, maar produceerde in zijn laatste 4 beurten geen 
enkele carambole en Jannie wist in slechts 14 beurten haar 12 
caramboles bij elkaar te spelen. Pascal bleef steken op 9 van de te 
maken 14. Martin Rebel, onze Kriebel, die deze avond voortdurend met 
allerlei opmerkingen, zoals wij ook bij de Doorbraak gewend van hem 
zijn, voor de onmisbare vrolijke noot zorgde ging er tegen Gerrit van der 
Heide eens goed voor staan. En ook van zijn spel werd de Doorbraak 
weer vrolijk, want hij gaf Gerrit weinig kans om zich enige illusies te 
maken over de uitslag van deze partij. Met overmacht won hij van Gerrit 
en bracht de stand weer op gelijke hoogte. In de laatste partij lootte Fran 
Schelfhout ongelukkigerwijs tegen de beste biljarter van de ANBO, Piet 
Raven. Fran deed zijn best en in het slot van de partij kwam hij toch nog 
op gang, maar net te laat. De eindoverwinning ging dus terecht naar de 
ANBO, maar spannend was het wel. De wisselbeker, beschikbaar gesteld 
door Co Cardol en Henk van Bodegom komt zo weer voor een half jaartje 
in de ANBO ruimte te staan, want de Doorbraak is ervan overtuigd dat in 
de volgende thuiswedstrijd de bokaal weer komt te staan waar hij 
thuishoort, namelijk in de prijzenkast van de Doorbraak! Tot slot werd  
nog het populaire slotspelletje van de Doorbraak gespeeld, namelijk het 
maken van 15 caramboles libre, 10 caramboles bandstoten en de 3 van 
de moeilijkste spelsoort, het driebanden. Jaap Plagmeier en Martin Rebel 
namen het op tegen twee man van de ANBO met een gelijkwaardig 
gemiddelde, namelijk Co Cardol en Evert Bron. En… Jaap en Martin 
veegden de vloer met ze aan. Met een straatlengte voorsprong wonnen 
ze; daarmee werd het nipte verlies van de avond door de Doorbraak 
volledig verzacht. Tot slot past er nog een woordje van dank voor de 
ANBO gastvrouwen van deze avond, namelijk voor Lenie Cardol en Elina 
Bandringa. Het was perfect! 
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Kortom; ik ben ervan overtuigd dat met een “open mind”er in dit kleine dorp 
genoeg te doen is voor een ieder en ik zou zeggen; kom erbij! 
 

Henk van Bodegom, 7-04-2013. 
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Maak kennis met De Kraamvogel 
bij Prénatal in Noord-Holland 

 
Elke laatste zaterdag van de maand 
is De Kraamvogel aanwezig in de winkels van Prénatal in Alkmaar, 
Beverwijk, Hoorn en Zaandam. Bezoekers kunnen bij De Kraamvogel 
terecht met alle vragen rond zwangerschap, geboorte en kraamtijd.  
 
Expertise voor (aanstaande) ouders 
Kraamzorgorganisatie De Kraamvogel en Prénatal, winkelketen voor 
(zwangere) vrouwen en baby’s, zijn een duurzame samenwerking 
aangegaan. Samen streven zij ernaar (aanstaande) ouders en hun kind de 
beste start te geven. De Kraamvogel is expert op gebied van 
zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Prénatal biedt het meest complete 
en betaalbare assortiment aan artikelen voor (aanstaande) jonge 
gezinnen. De combinatie van winkelaanbod en zorgdiensten maakt dat 
(aanstaande) ouders verzekerd zijn van heldere informatie, betrouwbaar 
advies en kwalitatief hoogstaande producten. Zowel in de winkels op 
meerdere locaties in Nederland als via internet. 
 
Winkeldemonstraties in Alkmaar, Beverwijk, Hoorn en Zaandam 
De Kraamvogel is elke laatste zaterdag van de maand aanwezig in 
verschillende vestigingen van Prénatal verspreid over het land. Zo zijn er 
op zaterdag 30 maart winkeldemonstraties bij Prénatal in Alkmaar, 
Beverwijk, Hoorn en Zaandam.  Bezoekers kunnen bij De Kraamvogel 
terecht voor alle vragen rond zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Zij 
kunnen advies en informatie inwinnen over bijvoorbeeld borstvoeding en 
leren hoe je een baby het beste in bad kunt doen. Iedereen is welkom! 
Bovendien ontvangen alle aanstaande moeders die zich ter plekke of via 
internet voor kraamzorg inschrijven een kortingsbon voor 
zwangerschapskleding. 
 
Mama Mazzeldagen bij Prénatal 
Van 26 maart t/m 1 april zijn de Mama Mazzeldagen weer bij Prénatal. 
Veel van de winkels zijn ook op Tweede paasdag geopend. Kom op 
zaterdag 30 maart naar de Prénatal Mama Mazzeldagen en sla twee 
vliegen in één klap: Ontvang 40% korting op bijna alles én krijg gratis 
advies over je zwangerschap en je kraamtijd van de professionals van De 
Kraamvogel! Kom langs en vind alles wat je als (aanstaande) ouder nodig 
hebt. 

Info: www.dekraamvogel.nl 
http://nl-nl.facebook.com/DeKraamvogel  

https://twitter.com/dekraamvogel  
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Paas-Bingo 
 
Afgelopen zaterdag 6 april was de Paas Bingo in 
de Doorbraak. Het was een gezellige avond met 
diverse prijswinnaars. De getrokken nummers 
werden enthousiast door Dick Keuken voor 
gelezen en als er iemand Bingo had controleerde 
hij ook “streng” of het geen valse Bingo was. 
Gelukkig had niemand een valse Bingo en 
hoefde er dus ook niemand een liedje te zingen. 
Al met al een leuke avond met leuke prijzen. 



 

Pagina 27  

Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 40 Nr 05 10-04-2013 

1958 

2013 



 

Pagina 28  

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: 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 BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
E1-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 02 
Zaterdag 13 April  wedstrijdnr:165318 
Hollandia T E3 –Kreileroord E1G    Aanvang  9.15 uur        vertrek 8.00  naar Tuitjehorn 
Zaterdag  20April   wedstrijdnr:173019 
Kreileroord E1G –SRC E5     Aanvang 11.00 uur 
Scheidsrechter Roeland Blok                    Bestuursdienst  Thijs Klein 
Zaterdag 27 april  wedstrijdnr :165317 
Fc Den Helder E 10–Kreileroord E1G Aanvang  13.00     vertrek 12.00 naar den Helder 
 

 

E2-pupillen: (voorjaar) 6e klasse 01 
Zaterdag 13 April  Wedstrijdnr:17172 
Fc Den Helder E5 -Kreileroord E2G Aanvang  9.00     vertrek 8.00 uur naar Den Helder 
Scheidsrechter  Thijs Klein 
Zaterdag20 April  wedstrijdnr:174187 
Kreileroord E2G –Kaagvogels E1  Aanvang 10.00   
Scheidsrechter  Thijs Klein 
Zaterdag 27 April Wedstrijdnr :165324 
Fc Den Helder E8-Kreileroord E2G Aanvang 9.00 vertrek 8.00 naar den Helder 
 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN res. 8e  klasse 01 
  
Zondag14 April wedstrijdnr:66446 
Kreileroord 2 –Watervogels 2   Aanvang 14.30Aanwezig 13.30 
Scheidsrechter  :Henk van Bodegom Bestuursdienst  Robert Schokkenbroek 
Zondag 21 April  wedstrijdnr:57648 
Kreileroord 2–Callantsoog 3   Aanvang 12.00Aanwezig 11.00  
Scheidsrechter :Henk van Bodegom Bestuursdienst Dennis Voorsluijs 
Zondag  28April  wedstrijdnr:67726  
Vios W 5-Kreileroord  2    Aanvang 11.00     vertrek 9.30 naar Warmerhuizen 
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Evenementencommissie. 
Zoals je in het verslag van de Dorpskrant hebt kunnen lezen is de club 
zich druk aan het voorbereiden voor het 55- jarig jubileum. In dit 
verband belegt de commissie op 19 april weer een vergadering in de 
Doorbraak om de laatste noten te kraken. Belangstellenden en 
vrijwilligers kunnen aanschuiven. 
Het bestuur. 
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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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