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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

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

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

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

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
Dhr. J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-25093845 

Medicijnen afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

 
Alle dagen, behalve  

zon- en feestdagen!!! 

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

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

 

Eerste rit:  08.35 u 
Laatste rit: 19.35 u 
  
 
Eerste rit: 0839 u 
Laatste rit: 19.39 u 

CONNEXXION  
lijn 253 

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

Van maandag tot en met vrijdag. Niet  op feestdagen 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

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

 woensdag- en 
vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

  
663365 

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

 
0227-663248  

Kermis 2014 
De Kermis voor Kreileroord staat weer in de 
agenda. (onder voorbehoud) 

16 mei (vrijdag) 
17 mei (zaterdag) 
18 mei (zondag) 

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. 

 
2de maandag van de 
maand. Vanaf 18.45 uur 

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

 
21 januari 2014 
18 februari 2014 
18 maart 2014 

 
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.  

 
9 januari 2014 
23 januari 2014 
6 februari 2014 
20 februari 2014 
3 maart 2014 

Algemene informatie 2013  

Update: 15-01-2014 
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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 3 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,  

Op Oudejaarsavond maak je de balans op van alle goede  
en minder fijne dingen. 

Je staat even stil bij het bijna afgelopen jaar, 
inmiddels gevuld met allerlei herinneringen, 

fijne wil je voor altijd onthouden 
en de mindere zou je voor altijd willen vergeten. 

 
We hebben veel kunnen doen vorig jaar. 

Maar we doen er goed aan ons te concentreren op de toekomst. 

Het nieuwe jaar is begonnen. 
Deze brengt voor iedereen weer uitdagingen, 

Voor de een wat meer dan voor de ander. 
 

Ook zijn er voor Kreileroord weer diverse uitdagingen, 
waaronder de  toekomst van het MFC de Doorbraak. 

 
Maar daar later meer over of in een van de volgende dorpskranten. 

Ik wens u allemaal heel veel geluk en gezondheid voor 2014 namens het bestuur van 
de Dorpsraad Kreileroord 

De Penningmeester 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
 
Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Lid : Dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-25093845 louisaprevo@gmail.com 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & 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 02 Februari 2014/18.00 uur 
 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 820022 
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)  

Communicare necesse est  
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Originele Twinny Load fietsendrager voor 
3 fietsen. 
Is ook terug te bouwen naar 2 fietsen. 
Geheel compleet. 
Dus met 6 sjorbandjes, 3 klemmen, 1x 
trekhaakbevestiging, Twinny Load 
trekhaakdop en origineel Twinny Load 
slot. 
  

Prijs: € 50,- 
  

Gerard Miedema 
Tel: 06-11321175 

 
 
Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kan ik kijken of dit mij wel lukt om 
uw computer weer optimaal te laten 
werken (inclusief eventuele hardware of 
software). Dit kost maar  € 5,- per 
onderzoek. Verder betaald u alleen de 
kosten van eventuele “nieuwe” hardware 

of software. Maar daarvoor neem ik eerst met u contact op. 
 

Maak gerust een afspraak op redactie@ymail.com of 820022 
voor meer informatie of een afspraak 

Familie pagina Krei-

René van der kruit 
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Accommodatiebeleid Hollands Kroon. 

 
 
In juni 2013 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon in het kader van bezuinigingen 
een nieuw accommodatiebeleid geformuleerd.  
Wat houdt dat in grote lijnen in? 

Er moet vanaf 1 januari 2015 structureel  jaarlijks € 630.000,00 bezuinigd worden op 
alle accommodaties van de gemeente Hollands Kroon. Met accommodaties wordt 
bedoeld; alle dorpshuizen en multifunctionele gebouwen, sporthallen en 
zwembaden, alle buitensport  (o.a. voetbalvelden), gymlokalen en leegstaande 
gemeentehuizen en schoolgebouwen.  

 
 

Hoe denkt de gemeenteraad dit te realiseren? 
Door eigendom, beheer en exploitatie van de accommodaties te verleggen naar de 

inwoners en gebruikers. 
 De gemeente gaat via gesprekspartners in overleg met de inwoners en gebruikers. 
Inwoners en gebruikers zoeken elkaar op om samen in gesprek te gaan. 
 
 

Wat is het tijdspad van dit traject? 
Vanaf november 2013 tot februari 2014 gesprekken met betrokkenen over 

mogelijkheden van bezuinigingen, in stand houdingsafspraken, overdracht, 
subsidies enz.. 

Vanaf februari tot mei 2014 conclusies en koersbepalingen.  
 
 

Wat zijn haalbare resultaten per 2015? 
Mei 2014. Besluitvorming college uitvoering per 2015. Voortgangsrapportage raad.  
Op 17 december 2013 heeft het eerste oriënterende gesprek plaats gevonden met een  
gesprekspartner van de gemeente Hollands Kroon. Bij dit gesprek van voorlopig  
karakter, zaten vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de ANBO en de  
voetbalvereniging mee aan tafel.  
 
 

Het doel van deze avond was: 
Hoe inhoud te geven aan het beheer en exploitatie van het MFC de Doorbraak. 
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Conclusies: 
Bij een verdere voortgang dient de betrokkenheid van alle gebruikers, verenigingen/  
bewoners vergroot te worden. 

 
Inventarisatie alle financiën MFC. Financiën school staan hier los van. 

 
Nauwere samenwerking alle gebruikers MFC door contracten en of vorming andere  
rechtsvorm(en). 
 

Invulling conclusies: 
  Alle inwoners van Kreileroord, gebruikers en verenigingen worden opgeroepen voor 

een bijeenkomst in de Doorbraak. Zie hiervoor Dorpskrant. 
 Gesprekpartner van gemeente levert adequaat beeld financiën MFC. 
 Verenigingen dienen statuten, contracten e.d. te raadplegen.  
 Contact opnemen met  andere besturen Dorpshuizen, Multifunctioneel centra  enz.. 

voor invulling beheer en  exploitatie. 
 
 
Kerngedachte van het bovenstaande verhaal is: Zijn wij als gemeenschap in staat en 
bereid het beheer en de exploitatie van het MFC op enige manier in eigen hand te 
nemen? 
 
 
Heel belangrijk is:  
 dat onze gemeenschap het gevoel krijgt dat het MFC er vóór en van ons is.  
 
 
De intentie van de verenigingen is om niet zonder en over u te beslissen welke invulling er 
gegeven moet worden aan het beheer en de exploitatie van het MFC. Wij hopen dat de 
boven verstrekte informatie u wat helderheid heeft gegeven. 
 
 
U kunt natuurlijk voor al uw vragen of opmerkingen terecht bij de voorzitters van de 
bovengenoemde verenigingen. Zie hiervoor de Dorpskrant. 
 

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

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

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

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

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

Lijn 253 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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Sponsort 



 

Pagina 10  

 
 
 

Spokentocht 
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https://www.facebook.com/pages/Pr-Beatrixschool-Kreileroord/175783995964086 

Een facebook pagina over, en voor iedereen die deze 
school gekend heeft of erop gezeten heeft. 

Kermis 2014 
 
De kermis commissie is al weer aan het brainstormen om een aantrekkelijk pro-
gramma in elkaar te draaien. 
Ondermeer spelen we met het idee om een beddenrace te houden met voor de kin-
deren een skelterrace of zo iets. 
Het maken van een bed vraagt wel wat technisch inzicht maar op internet is hier 
van alles over te vinden. Als u het ziet zitten om dit op touw te zetten dan vragen 
wij u te reageren, zodat dat we weten waar we aan toe zijn. Voor vragen mag  u 
contact opnemen met Dick Keuken op 0610915200 Voor deelname is opgave via 
de kermiscommissie noodzakelijk om te kunnen zien of dit kans van slagen heeft. 
 

We horen graag van u. 
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ANBO nieuws. 
 
 
 
ANBO Kerstmaaltijd. 
 

Op donderdag 19 December was voor de ANBO Kreileroord de 
sluitingsdag van het seizoen 2013. Om ± 13:30 uur opende de 
voorzitter de middag met 19 deelnemers. Eerst koffie met koek en 
daarna gingen we vier rondjes bingo spelen. Al met al steeg de 
stemming naar een hoogte, die we elk jaar hebben na een 
aanwezigheid van ± 1,5 uur. De aanwezige genoten zichtbaar 
wanneer er weer een prijs binnen gesleept werd. De bingo duurde 
voort tot de laatste prijs z’n winnaar gevonden had. Het valt elk jaar 
op dat er altijd een paar gelukvogels bij zitten. Maar ja, zo is het 
spel nu eenmaal. Na de koffie kwamen er versnaperingen op tafel 
en kon er van een gelagje worden genoten.  

Toen stond het vlotbrugspel op de rol. Bij dit spel speelt de 
geluksfactor ook een grote rol, maar de vrouwen deden het prima. 
Zo werd Marjan v/d Velde 1e Thea v/d Ploeg 2e en Wilma Pieloor 3e. 
na nog een uurtje gezelligheid kwam Wan van de Chinees uit 
Wieringerwerf met de chinese tafel opdraven. Deze werd uitgestald 
en na enige ogenblikken stilte, kon iedereen z’n bord vullen en weer 
plaats nemen aan de mooi opgemaakte en versierde tafels. Hulde 
dames en heren voor de gecreeerde sfeer. Er was witte rijst en bami 
en men kon nog uit zes Chinese varieteiten kiezen om het smakelijk 
te maken. En dat lukte. Iedereen kon nog een tweede keer 
opscheppen en daarna was iedereen voldaan.  

Er was zelfs nog over. Nadat alles opgeruimd was kon iedereen nog 
genieten van een bakje koffie of een gelagje. Om ± 20:00 uur 
keerde iedereen huiswaardes om de komende week kerstfeest en 
een week daarna nieuwjaar te vieren. Tot ziens.  

 

G. v/d Velde. 

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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KWEKERIJ “DE TUINPLANT” 

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

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

 

 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 
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ANBO nieuws. 
 

. 
Nieuwjaars instuif 
 
 
Op 9 Januari hielde de ANBO 
Kreileroord haar Nieuwjaars instuif. Traditie getrouw doet de ANBO 
dit altijd door met elkaar een oud Hollands spellen circuit te spelen. 
Ook de mensen van de andere ANBO’s die Nieuwjaar komen wensen 
mochten meedoen.  

Nadat de voorzitter z’n Nieuwjaars toespraak gehouden had, 
nodigde hij iedereen uit om het spellen circuit te spelen. Er werden 
zes teams van elk vier personen geformeerd en Ko Cardol fungeerde 
als scheidsrechter c.q. spelleider. Om ± 14:30 uur ging iedereen van 
start. Men kon de spellen willekeurig spelen.  

Zoals elk jaar was het hamertjes spel een topper. Menigeen stond 
de tranen van het lachen in de ogen als de een of andere speler 
weer een pinnetje in moest leveren. Ook met het tol spel en sjoelen 
met de grote schijf konden veel punten verdiend worden.  

Nadat iedereen zich 1,5 uur vermaakt had kon men zich te goed 
doen aan de uitgestalde versnaperingen en een gelagje. Intussen 
had Ko Cardol alle formulieren nagekeken en kwam hij met hier en 
daar een kwinkslag uit te delen, tot de volgende uitslag.  

1 Jan Dimmers Middenmeer 3870 punten,  

2 Evert Bron 3788 punten en  

3e werd Diet Raven met 3585 punten.  

 

De voorzitter bedankte iedereen voor de gezellige middag en wenste 
iedereen wel thuis.  

 

G v/d Velde. 

Afdeling Kreileroord 
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Volkstuinen Kreileroord. 
 
Doordat Klaas Blauwiekel stopt met tuinen hebben we 1 are grond in 
de aanbieding, tevens kan Klaas z’n schuurtje overgenomen worden. 
Kosten huur grond €12,60 per are + €5,- contributie en €1,50 voor 
toetreding als men voor het eerst een tuin heeft. Reacties naar G v/d 
Velde, Korenstraat 11 Kreileroord. 
 
Deze herfst (2013) heeft Willem den Hertog z’n tuin opgezegd, groot 
2 are. Er melde zich echter al snel een nieuwe gegadigde n.l. Piet 
Keesman. Piet heeft de tuin al gespit, maar kwam een dezer dagen 
met de mededeling dat hij in Maart naar Drente gaat verhuizen, als 
alle partijen meewerken en heeft de 2 are grond weer teruggegeven 
aan de tuinbouwvereniging. Dus hebben we ook deze 2 are 
beschikbaar voor een gegadigde.  
 

Reacties aan G v/d Velde 0227-663485 
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Lichtjesfeest 2013 
wie heeft er gewonnen 

 
Vele huizen in Kreileroord waren weer prachtig ver-
sierd. De jury had het dan ook moeilijk om een prijs-
winnaar/winnares aan te wijzen. Maar na veel overleg 
zijn ze er dan toch uitgekomen. Jury hartelijk bedankt 
voor de genomen moeite. 

1ste plaats  Korenstraat 65 

 

 

 

 

 

 

2de plaats  Korenhof  6 

3de plaats  Gijs van Gaalenstraat 23 

Omdat er niet een straat in aanmerking kwam voor de 
straat-prijs is er een aanmoedigingsprijs aangewezen 

    Tuinbouwstraat 2 

De prijsjes worden zo snel als mogelijk bezorgt 
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De ondersteuning voor Windows XP 
en Office 2003 wordt beëindigd 

Op 8 april 2014 beëindigt Microsoft de 
ondersteuning voor het al meer dan 10 jaar 
oude Windows XP en Office 2003. Dit 
betekent dat je geen updates en 
beveiligingsupdates voor Windows XP en 
Office 2003 meer ontvangt van Microsoft. 

Een versie van Windows die niet meer wordt ondersteund, krijgt geen software-
updates meer via Windows Update. Dit zijn onder meer beveiligingsupdates die 
uw computer kunnen beschermen tegen virussen, spyware en andere schadelijke 
software, die uw persoonlijke gegevens kunnen stelen. Windows Update 
installeert daarnaast de meeste recente software-updates om de betrouwbaarheid 
van Windows te verbeteren, waaronder nieuwe stuurprogramma's voor uw 
hardware.  

Moet ik nu overstappen ? Naar Windows 7 of 8. 
Als uw computer het nieuwe besturingssysteem aankan dan is het aan te raden 
om over te stappen. Als u niet wil of kan overstappen, omdat u oude 
randapparatuur heeft (printers/scanner/etc) die niet ondersteund worden door 
Windows 7/8, dan kunt u Windows XP blijven gebruiken. 

Gevaren om Windows Xp blijven gebruiken: 
1. Updates anti virus producten worden minder gemaakt en zullen zelfs 

stoppen, waardoor makkelijker besmet raken met een virus. 
2. Malware/Root kits kunnen uw computer makkelijker besmetten 
3. Nieuwe hardware zal misschien niet werken op uw computer. 
 
U oude PC zal blijven werken maar er is dus een groter gevaar dat u een virus/
malware/rootkit besmettingen oploopt en u gegevens verliest of helemaal niet 
meer kan werken met uw PC. 
Dit Allemaal geld ook voor Office 2003 of ouder, die stopt ook. 
 
Moet ik de PC nu weggooien? 
NEE: als u niet over kunt of wilt stappen dan zijn er ook alternatieven 
beschikbaar 
 
1. Windows Vista (Stopt rond 2016/17)   ipv Windows XP 
2. Linux (Gratis en legaal )   diverse versies ipv Windows XP 
3. Open office (gratis en legaal)    ipv Office 2003 

Deze versies kunnen Microsft Office documenten lezen en opslaan, 
 zodat u gewoon met anderen uw bestanden kan blijven delen. 
 

Of u moet overstappen ?, denk er eens rustig over na en vraag advies. Maar 
houdt er rekening mee dat als u Windows XP blijft gebruiken u makkelijker 
slachttoffer wordt van een computer besmetting 
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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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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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Laatste klaverjasdrive 2013. 
 
Op zaterdag 21 december werd de laatste klaverjasdrive 
van 2013 gespeeld. Alle eer voor deze avond  komt toe 
aan Fran Schelfhout en Ron Aukes, want zij complemen-
teerden de vierde tafel. Ongelukkig genoeg werd hun 
deelname niet bekroond met een hoofdprijs, maar wel 
kwamen ze ruimschoots in aanmerking voor de poedel-
prijs. Deze avond gingen echter Willem Schippers en 
Markwin Bijlstra er vandoor met de eerste prijs. En ver-
diend. Al enkele keren waren ze al dicht bij de hoofdprijs, 
maar nu sloegen ze hun slag. Met ruim 2000 punten in 
hun eerste potje vlogen ze over het koppel Mike Weer-
meier en Dick Keuken heen. En neem van mij aan; dat zijn geen kleine jongens op klaverjasgebied. Le-
nie en Co Cardol temperden hun opmars door goed tegenspel te bieden in het tweede spelletje, maar te-
gen Fran en Ron ging het weer vol gas en met ruim 1700 punten  haalden ze de eindstreep. Het laatste 
potje was het slechtste, iets meer dan 1300 punten,maar dat kon het lijden. Dick en Mike namen in het 
laatste potje revanche op Willem en Markwin . Ze waren de afstraffing aan het begin van de avond niet 
vergeten! Hoewel Willem en Markwin met de eer gingen strijken werd er deze avond niet hoog ge-
speeld, want met 6487 punten winnaar worden komt niet veel voor. Thea van der Ploeg en Henk van 
Bodegom werden tweede met iets meer dan 100 punten achterstand. Dit koppel speelde met iets meer 
regelmaat, maar hadden geen klapper van 2000 punten zoals Willem en Markwin. Zij doen het “overall’ 
gezien niet verkeerd. Met 6143 punten werden Janny en Foeke van Wanrooij, volgens eigen zeggen, 
verrassend derde. Tegen Thea en Henk liepen ze in het mes en konden ze een betere klassering wel ver-
geten. Dat Mike en Dick vierde werden met slechts 1 punt meer dan het “ladies”koppel Elina Bandringa 
en Simone Cardol was toch een opsteker voor beide heren, want baas boven baas moet er toch uiteinde-
lijk zijn en als het dan toch moet, dan het liefst tegen dit ervaren koppel. Dick en Mike haalden 5973 
punten en Elina en Simone 5972 punten. Marianne Scholten en David Clerc hadden de weg naar de 
Doorbraak ook weer weten te vinden. De Wieringerwervers speelden  1 goed potje tegen Mike en 
Dick,bijna 2000 punten, maar voor de rest was het niet geweldig. Even zo goed zijn wij als organisatie 

heel blij met dit koppel, want ze doen qua gezelligheid niet onder 
voor de Kreileroorders. Waar ik mij wel enige zorgen over maak 
zijn de kampioenen van vorig seizoen. Ik vind ze namelijk de laat-
ste tijd voortdurend terug in de onderste regionen. Met potjes van 
1200, 1300 en 1500 punten kom je niet ver. Dat zullen Lenie en 
Co Cardol, want daar heb ik het over, ook wel beamen. Er zit ech-
ter op de één of andere manier niet meer. Opvallend is ook dat ze 
exact net zo veel punten haalden op de drive in november. Er zit 
dus überhaupt geen progressie bij dit koppel op dit moment. Maar 
het zijn knokkers, ze komen wel weer een keer sterk terug. Zoals 
reeds vermeld gingen tenslotte Fran Schelfhout en Ron Aukes er 
met de poedelprijs vandoor. Greta Keuken had samen met dochter 
Deborah tussen alle drukte toch nog een gaatje weten te vinden  
voor het samenstellen van de boodschappen en heel origineel ver-
werkt in kerstpakketten. Het zag er weer prima uit. 
 

De uitslag: 1. Willem en Markwin 6487 punten. 2. Thea en Henk 6374. 3. Janny en Foeke 6143. 4. Mi-
ke en Dick 5973. 5. Simone en Elina 5972. 6. Marianne en David 5847. 7. Lenie en Co 5731. 8. Fran en 
Ron 5425 punten. 
 
Wij spelen twee drives kort achter elkaar: de eerst volgende drive spelen we op zaterdag 18 januari 
en de daarop volgende op zaterdag 1 februari. Aanvang 20.00 uur. Gonnie Klein heeft dan absoluut 
de koffie weer klaar staan in de Doorbraak. 
 

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

Opgericht 1 juni 1958 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 15-12-2013 

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. 0631787747     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:   NL17RABO03704.10.351 
  

  
Trainers en coaches 

Trainer   senioren: dhr. D. Voorsluijs   Landbouwstraat  12 tel. 663522 
Trainers D pupillen: dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat  17  tel. 663603/0631185550  
Trainer   F pupillen: dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat           12 tel: 663522 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat    9 tel: 06-47384688 
  

  
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach Kreileroord 1 :     Dhr  J. Wiersma  Gijs van Galenstraat    9  tel: 0651299407 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches D pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat          17 tel. 0631185550/663603 
Coach F pupillen: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
  

  
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. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BE-
STUUR 

Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 
 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
Goed bezochte Nieuwjaarsreceptie. 
Op zaterdagavond 4 januari hield de club haar Nieuwjaarsreceptie. Het was gezellig druk. 
Onder de vele belangstellenden waren voorzitter Jaring Dam van de Dorpsraad, Lenie en Co 
Cardol van de ANBO, redactiechef van de Dorpskrant René van der Kruit aanwezig en sinds 
tijden konden  we ook  sponsors van buiten begroeten, namelijk Marian en Ton Poelsma van 
keurslagerij Poelsma te Wieringerwerf. Wat verder nog opviel was dat er redelijk veel jeugd 
aanwezig was en dat deed ons als bestuur goed. In zijn openingswoord wenste de voorzitter 
iedereen nogmaals een gelukkig en gezond 2014 en aansluitend hield hij weer zijn inmiddels 
traditionele speech. ( zie verderop) Na de toezegging van penningmeester Fran Schelfhout 
dat de eerste drankjes en hapjes voor rekening van  de club waren barste het feest los. Ons 
aller Dick Keuken wist de mensen met zijn uitstekende muziekkeuze  op de vloer krijgen en 
Gonnie en Femmie Klein zorgden ervoor dat het inwendige niet werd vergeten.  Er werd door 
iedereen van het feestje genoten waaronder ook de sponsor. 
 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog geen nieuw voetbal schema bekend. Kijk op de site van de vereniging 
of neem contact op met uw leider/leidster! 
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Verwachting. 
En Henk... heb je jouw speech al klaar? Dat werd mij terloops gevraagd toen ik even bij 
onze jeugd ging kijken, die zoals jullie allemaal weten afgelopen weken meededen aan 
het zaalvoetbaltoernooi. Eigenlijk nog niet helemaal, maar in grote lijnen ben ik er wel 
uit antwoordde ik. In de gestelde  vraag en het gegeven  antwoord  ligt een verwachting 
besloten. De vraagsteller neemt aan dat ondergetekende, zoals inmiddels traditie is, een 
speech gaat houden op de Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. In het antwoord 
wordt aangegeven dat  de speech wordt voorbereid en  inderdaad wordt gehouden. 
 
Verwachtingen spelen vaak een belangrijke rol in onze samenleving. Onze stemmingen 
en emoties zijn nauw verbonden met onze verwachtingen. Als mensen niet aan jouw 
verwachtingen voldoen, bestaat de kans dat je gemakkelijk geïrriteerd, teleurgesteld, 
boos of verdrietig wordt. Aan de andere kant kunnen hoopvolle verwachtingen ook 
leiden tot positieve emoties: optimisme, enthousiasme, vertrouwen , tevredenheid 
enzovoort.. 
 
Ook in relaties en vriendschappen spelen verwachtingen vaak een grote rol. Zo hebben 
we vaak al snel bepaalde verwachtingen van onze partner. Zo verwachten we dat hij of 
zij op een bepaalde manier moet denken, voelen, zich gedragen  en wanneer deze 
verwachtingen niet worden vervuld kan dit de oorzaak zijn van veel teleurstellingen. 
Ook vriendschappen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op wederzijds begrepen 
verwachtingen. Wij verwachten van onze vrienden dat ze loyaal, eerlijk en betrouwbaar 
zijn en verwachten niet dat ze ons pijn, opzettelijk kwaad maken en ons altijd helpen 
wanneer we problemen hebben.  
 
De vertaalslag is gemakkelijk gemaakt; ook binnen onze vereniging speelt dit. 
De intentie in verwachting heeft alles te maken met het proberen af te dwingen van een 
bepaald eindresultaat. Verwachting heeft veel te maken met een bepaald beeld van “hoe 
iemand het zou willen hebben”. Dat is een grote legpuzzel, waar niet altijd direct aan 
valt te voldoen. Een puzzelstukje past of het past niet. Dus je kunt van iets of iemand 
wel een bepaalde verwachting hebben, maar die verwachting geeft alleen maar aan hoe 
jij denkt dat het puzzelstukje eruit ziet en de kans is groot dat de vorm van dat 
puzzelstukje dus helemaal niet past in het gedeelte waar de ander mee bezig is. 
 
Een eenduidig antwoord te geven op het boven geschetste probleem is dus niet 
eenvoudig, maar acceptatie helpt ons een eind op weg. Door te accepteren dat iemand is 
zoals hij of zij is, met zijn of haar sterke en zwakke kanten en te accepteren dat de 
dingen soms gaan zoals ze gaan, ondervangen we al heel veel. Maar ook met een stukje 
zelfdiscipline en discipline kunnen wij invulling geven aan het deels vervullen van onze 
verwachtingen. En met discipline bedoel ik dan; dat je steeds doet wat moet , ook als je 
er geen zin in hebt. Ik kom hier later even op terug. 
 
 In  2013 zijn wij verwachtingsvol gestart met een zeer jong eerste team in het 
standaardvoetbal. Een droom werd na meer dan 15 jaar werkelijkheid. Het heeft de club 
en de gemeenschap van Kreileroord een enorme boost gegeven. Met heel veel 
vrijwilligers zijn we het afgelopen jaar druk bezig geweest om de start van het seizoen 
vlotjes en netjes te laten verlopen en dat is vrij goed gelukt. Bovendien zijn we er met 
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elkaar vanuit gegaan geen al te hoge verwachtingen qua resultaten te koesteren van 
dit team. Leuk meedoen en af en toe een puntje halen is de insteek en natuurlijk 
….groeien.  Een tot nu toe realistische benadering en acceptatie. Niks mis mee dus. 
Maar kunnen wij deze verwachtingen in  2014 vast houden en zelfs verbeteren?   
 
Alle tekenen wijzen erop dat 2014 een zeer belangrijk jaar zal worden voor onze 
kleine vereniging. Daarmee doel ik op het aanstormend accommodatiebeleid van de 
gemeente Hollands Kroon. Beheer van velden en exploitaties van de accommodaties 
komen bij de gebruikers te liggen. Er komt dus heel wat op ons af! En kunnen wij 
ook deze verwachtingen voeten en handen geven? 
 
Zonder de eigenheid van de club teveel geweld aan te doen , heb ik de volle 
overtuiging dat het kan. Alles moet dan wel uit de kast om dit te realiseren. En als er 
door de vereniging en al haar leden op alle vlakken, dus in en buiten het 
veld,bestuurlijk, organisatorisch en financieel de nodige discipline wordt betracht zie 
ik de toekomst met vol vertrouwen tegemoet. 
 
Verwachting is dus een prachtige boodschapper! 
  

De Voorzitter 
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Van Bodegom jeugdzaalvoetbaltoernooi. 
 
In de afgelopen Kerstvakantie werd weer het van Bodegom jeugdzaalvoetbaltoernooi 
voor de vierde keer gehouden. Deelnemende verenigingen waren Flevo, CVW, 
DWOW, Wiron, Succes en vv. Kreileroord. Vrijwilligers van genoemde verenigingen 
offerden hun vrije tijd weer op, om zowel voor jeugd en ouders een leuk 
wedstrijdprogramma in elkaar te zetten. Er deden ruim 500 jeugdspelers aan mee. De 
wedstrijden werden gespeeld in de Zuiderzeehal, Sporthal Wieringen en in het MFC 
de Doorbraak in Kreileroord speelden de kabouters hun toernooi. Alle 
deelnemers  kregen een herinneringsvaantje en de winnaars kregen een medaille. De 
D’s moesten voornamelijk in de sporthal van Wieringen spelen en behaalden 1 keer 
een gelijkspel en werden daardoor vierde in hun poule. De E’s  en de F’s wonnen een 
zilveren medaille door als tweede in hun poule te eindigen. De kabouters gingen vlak 
na het toernooi mooi op de trap zitten en hadden, hoewel ze laatste werden, het 
helemaal niet verkeerd gedaan. 
 

Henk van Bodegom. 
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Gefeliciteerd 
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Regelmatig komen hier vragen over de 
spelregels van voetbal te staan.   
Probeer eens of je de juiste antwoorden 
weet.  
 
 
Vraag 1 

Bij een schermutseling voor het doel krijgt de scheidsrechter de bal in zijn gezicht. Als 
hij weer in staat is het spel te volgen, ligt de bal in het doel en staat hij tussen juichende 
en protesterende spelers. Hoe moet hij nu handelen ? 

a. Het doelpunt toekennen.  

b. De assistent-scheidsrechter raadplegen en op grond van diens advies een beslissing 
nemen.    

c. Op de plaats waar hij de bal in het gezicht kreeg een scheidsrechtersbal geven.   

d. Op de plaats waar hij de bal in het gezicht kreeg een indirecte vrije schop toekennen 
aan de verdedigende partij.  

 

Vraag 2 

Een aanvaller loopt met de bal aan de voet door de verdediging van de tegenpartij en 
heeft alleen de doelverdediger nog voor zich. De bal blijft in de modder steken en de 
aanvaller komt voor de bal. Hij loopt terug, pikt de bal weer op en maakt een doelpunt. 
Wat moet de scheids-rechter beslissen? 

a. Een indirecte vrije schop wegens buitenspel toekennen.  

b. Doelpunt toekennen.  

c. Een directe vrije schop voor de verdedigende partij toekennen. 

d. Scheidsrechtersbal 

Antwoord : B 

Antwoord : B 
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Jaargang  : 37 
Nummer : 01 
Datum : 15-01-2014 
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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 
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Damian van Zeeland vond het  onwijs 
spannend om bij de grote mannen van het  
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

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


