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Jaargang  : 37 
Nummer : 04 
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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 

.  
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Als iets werkt, doe er dan meer van;  
als iets niet werkt, doe het dan anders.  
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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. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
April wordt de opfris/bijscholing cursus weer gegeven meer info in de 
volgende Dorpskrant 

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:  --.36  u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 19.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 19.41 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 maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. 

 Maandag, 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. 

  
0227-663365 

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  

Koningsdag 
Kermis 2014 

 

Oranjevereniging Kreileroord Oranjebal kids 
De Kermis voor Kreileroord staat weer in de 
agenda. (onder voorbehoud) 

26 april 2014 
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. 

18 maart 2014 
15 april 2014 
13 mei 2014 
10 juni 2014 
8 juli 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.  

20 maart 2014 
3 april 2014 
17 april 2014 

Algemene informatie 2014  

Update: 24-02-2014 
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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,  

Wij mogen een nieuw (tijdelijk) bestuurslid welkom heten, 

Even voorstellen…………. 
 
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen aan alle lezers van de 
dorpskrant.  
Mijn naam is Carin Klercq-Visser en ik ben het nieuwe lid van de dorpsraad. 
Ik woon samen met mijn man Arjan en onze dochters Lianne (bijna 4 jaar) en 
Elize (1,5 jaar) in de Vlasstraat op nummer 23.  
De meesten van u zullen mij wel kennen. Ik ben bijna 40 jaar geleden geboren 
in het ziekenhuis in Alkmaar en opgegroeid in de Gijs van Gaalenstraat. Mijn 
ouders wonen nog steeds in datzelfde huis. In 1998 ben ik het huis uit gegaan 
en in Wieringerwerf gaan wonen, en in 2006 heb ik onze huidige woning 
gekocht en ben ik voor mijn gevoel weer thuis gekomen.  
Naast de zorg voor mijn meiden, man en het huishouden werk ik drie dagen 
per week als Hoofdconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen. 
Ik ga proberen mij zo goed mogelijk in te zetten voor ons dorp, maar hoop ook 
dat u mij daar bij zult helpen. In mijn eentje kan ik niet veel doen, maar zoals 
het motto zegt: 

 Samen staan we sterk. 
 

 
Carin 
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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 
algmeen lid: Mevr. C. Klercq Vlasstraat 23 tel. 0227-601777 visser-c@quicknet.nl 
Lid : vacant 

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 maandag 7 april 2014/13.00 uur 
(hardcopy zondag 6 april voor 16.00 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   

Communicare necesse est  
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Anbo Nieuws 
Klaverjassen 
 
Op vrijdag 15 maart was er weer een Regio Klaverjas wedstrijd 
georganiseerd en wel in Wieringerwerrf. Er waren 28 personen 
aanwezig, dat betekend 7 tafels. Heel goed. Willem Schippers speelde 
deze keer ook voor de Regio, dus zijn punten deden mee in het totaal 
voor het team Kreileroord. Er werd leuk gekaart. Diet Raven was eigenlijk uitgeloot voor de 
Regio, maar kon toch meespelen omdat G. van de Velde, wegens drukte niet mee kon doen. 
Uiteindelijk bleek dit voor Kreileroord een gouden wissel, Diet werd met 5623 pnt in 3 
spelletjes no 1, Lenie Cardol met 4895 negende en P. Raven tiende met 4891 pnt. Willem 
Schippers werd vijftiende met 4485 pnt. Al met al een goede score. Nou maar afwachten of 
we kampioen zijn geworden in de regio. 
 

Een Speler 

Afdeling Kreileroord 
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STOERE MANNENAVOND 
 

22 maart 
 

In de Doorbraak  
 

Aanvang 20:30 uur 

 

Dit een avond met stoere mannenmuziek en  

 

mannelijk gedrag, maar natuurlijk  

 

de vrouwen zijn ook welkom. 

 

Dus komt allen naar deze gezellige avond. 
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Beste Dorpsgenoten en andere lezers van de dorps-
krant. 
 
Van 17 tot en met 22 Maart is de jaarlijkse colIecte van 
Simavi. 
Het zal deze keer de laatste keer zijn dat deze collecte 
gehouden wordt,doordat steeds meer mensen pinnend 
betalen is er steeds minder contant geld in de porte-
monnee 
Al vele jaren werd op deze manier.geld ingezameld 
voor schoon drinkwater in gebieden waar dat nog niet 
was. 
Denk niet dat deze stichting daar nu mee stopt,ze gaan 
op een andere manier fondsen werven,en u zult hun 
naam dan ook vast nog wel eens tegen komen. 
Ik wil u vragen er deze laatste keer samen met de col-
lectantes en mij nog een groot succes van te maken. 
Namens SIMAVI alvast heel hartelijk bedankt. 
 

                                  Yneke Dijkstra-Kootstra 

Oplossing  
puzzel  

pagina 5 
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Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.36 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.36 u  laatste rit:  19.36 u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Oudesluis! 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.41 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.41 u  laatste rit:  19.41u 
 

12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oudesluis! 

Van maandag tot en met zaterdag 
Kijk op internet voor meer informatie 

 
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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Nieuws van het biljartfront. 
 
De biljarters zijn begonnen met de 
“honderd”beurten competitie. Dat wil zeggen dat 
een ieder zijn maximale twintig beurten mag 
uitspelen. En dat geeft opmerkelijke partijen en 
uitslagen. Want wat te denken van partijen met bijna 
130 caramboles. Michel Hanff en Jaap Plagmeier 
speelden in hun onderlinge partij 129 caramboles bij 
elkaar. Michel tekende voor het ongehoorde aantal 
van 92 caramboles, een gemiddelde dus van net 
geen vijf en Jaap noteerde 37 caramboles, 12 meer dan hij in de reguliere competitie moet maken. Maar 
niet alleen dit tweetal doen het opmerkelijk goed. Ook senior Bert Hanff laat zich van de goede kant zien. 
Tegen Michel speelde hij verreweg zijn beste partij door 61 caramboles te noteren en liet hij de 
overwinning op Michel net glippen in zijn allerlaatste beurt . Michel trok met 63 caramboles net aan het 
laatste eind. Maar ook de andere biljarters zijn op dreef, alleen Ruud van Eeken laat het een klein beetje 
afweten, want hij scoorde nog geen enkele partij boven zijn gemiddelde. Maar wat in het vat zit verzuurd 
niet moeten we maar denken en tegen de ANBO krijgt Ruud alle kans om te bewijzen dat hij een goede 
biljarter is. Jaap is dus ook op stoom en niet alleen in onze competitie, maar ook daar buiten. Op 1 maart 
werd Jaap namelijk kampioen tien over rood in de Postboot op de Haukes en het is nu de kunst om Jaap 
weer met beide benen op de grond te krijgen in verband met de naderende clash tegen de ANBO op 
vrijdag 21 maart. Wij moeten namelijk ervoor waken dat Jaap in het stadium komt dat het ook tegen kan 
zitten en blijft hangen in de gevleugelde uitspraak: “Waar gaat dit over” en bij een simpele te maken 
carambole alle concentratie kwijt is. Martin Rebel, Kriebel in de volksmond, gaat ook goed mee in al het 
geweld. In twee parijen speelde hij ruim boven zijn gemiddelde  en heeft tot nu toe uitzicht op een goede 
klassering. Gerrie Edens doet het redelijk en scoorde tegen Michel 38 caramboles, 16 boven zijn 
gemiddelde, maar speelde ook twee zwakke partijen. De jongeling van de vereniging, Pascal Edens, heeft 
tot nu toe twee partijen gespeeld die het predicaat goed verdienen  en heeft een stijgende lijn te pakken. In 
de kelder van de club valt het op dat Fran Schelfhout het helemaal niet verkeerd doet en ook partijen 
boven zijn gemiddelde weet te spelen. Zelfs Henk van Bodegom heeft al twee partijen boven zijn 
gemiddelde gespeeld. Met natuurlijk wel wat geluk. Maar deze loftrompet afgestoken op de biljarters van 
de Doorbraak blijft alleen maar overeind als er komende vrijdagavond 21 maart gewonnen  word bij de 
ANBO. Het verzoek van de Doorbraak om het biljart in de ANBO ruimte op de juiste hoogte te brengen 
werd zonder omhaal van tafel geveegd. De messen zijn dus geslepen, want de smadelijke nederlaag van 
16 – 2 in november geleden door de ANBO dient te worden weggepoetst! 
 

Henk van Bodegom. 
 

. 
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Kermis 2014 
 
Schrijft u het alvast maar op in uw agenda; in het weekend van 16 tot en met 18 mei 
wordt de jaarlijkse kermis weer in ons dorp gehouden. De Dorpsraad, JEECEE en de 
voetbalclub hebben op woensdagavond 5 maart gezamenlijk besloten om er weer vol 
voor te gaan. Het geweldige succes van vorig jaar en de zeer prettige samenwerking 
met elkaar geeft daar ook alle aanleiding toe. In grote lijnen zal hetzelfde programma 
gehanteerd worden met hier en daar een kleine “fine- tuning”. Nieuw is dat we op 
vrijdagavond 16 mei een kinderdisco gaan organiseren in de tent vanaf 20.00 uur tot 
21.00 uur. Het hilarische spijker meppen op de vrijdagavond in de tent komt sowieso 
weer in  het programma voor. In plaats van het voetballen gaan wij op zaterdagmiddag 
een beddenrace houden in de Korenstraat. Wij zoeken daarvoor nog enkele teams met 
handige jongens en meisjes die een bed van wielen kunnen voorzien en mee willen 
doen aan de beddenrace. Het rad van avontuur e.d.  en de zeskamp op de zondag 
blijven gehandhaafd met daarin het populaire tobbedansen en de “muur”. Zowel de 
vrijdagavond en zaterdagavond zullen muzikaal omlijst worden door zangers. 
Onontbeerlijk voor het comité is natuurlijk  de steun van vrijwilligers, maar gezien de 
ervaring van vorig jaar hebben we het volste vertrouwen in onze gemeenschap dat we 
daar zondermeer een  beroep op kunnen doen. Hopelijk hebben we mooi weer, want 
daar valt en staat een hoop mee. Voor verder nieuws rondom de  kermis raden we u aan 
de komende Dorpskranten goed te volgen. 
 

Het kermiscomité, 
Jaring Dam, Enny van der Kruit,  

Lydia Bruin, Dick Keuken,  
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ANBO nieuws. 
 
Regio klaverjascompetitie. 
 
Op vrijdag 14 maart j.l. werd de laatste 
wedstrijd van het seizoen 2013-2014 voor de 
regio gehouden in Wieringerwerf. Met zeven 
tafels was de opkomst goed en na een 
welkomstwoord van de competitieleider Co 
Cardol gingen we van start. 
Onder het spelen werd er koffie en koek uitgedeeld, want er was geen tijd voor een 
pauze. Met rode hoofden (het was erg warm in de klaverjasruimte) werd er gestreden 
om op de sluitingsmiddag in april de wisselbeker in ontvangst te kunnen nemen voor 
de eigen afdeling. 
Natuurlijk was er ook nu weer voor iedereen een prijs en als extraatje had Co Cardol 
er nog een netje met paaseitjes bij gedaan. Een leuke geste voor de laatste middag van 
de competitie. 
Van onze afdeling waren Piet en Diet Raven, Willem Schippers en Lenie Cardol de 
leden die de eer van Kreileroord hoog moesten houden. Zij deden dat met verve en de 
einduitslag was zeer verrassend. 
Diet behaalde de eerste plaats met 5623 punten en tussen haar en de nummer twee zat 
een gat van 200 punten. Maar ja, het kon ook niet anders, want zij had deze 3 rondes 
weer alle azen in handen. Dit heeft haar dan ook de bijnaam ‘Diet Aas’ opgeleverd. 
Desondanks is het toch een prachtige prestatie. 
Lenie behaalde 4895 punten, Piet 4891 punten en Willem 4485 punten. 
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als wij op 16 april de beker in ontvangst kunnen 
nemen. We wachten met spanning af. 
       Een klaverjasser 

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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Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kunnen wij kijken of het ons wel lukt om 
uw computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 7,50 per onderzoek. Verder betaald 
u de kosten van eventuele “nieuwe” hardware 
of software en een vast afgesproken bedrag 
voor het te verrichten werk. Maar daarvoor 
nemen wij eerst contact met u op. 
 

Neem gerust contact op voor een afspraak of 
voor meer informatie 

0227-820022 
computer@le-la-gaspi.nl 

 
(Voor niet leden van de Dorpsraad Kreileroord  

is het onderzoek € 10,—!) 

  

 

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

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Kreileroord 
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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 04 18-03-2014 
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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 BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
Nieuws van het bestuur. 15-03-2014. 
 
Afgelopen maandagavond heeft het bestuur weer haar reguliere vergadering 
gehouden.  Allerlei onderwerpen passeerden de revue. Hoofdmoot was het 
aanstormende accommodatiebeleid van de gemeente Hollands Kroon. Vastgesteld 
kon worden dat er heel wat af komt stormen op de vereniging. Zoals het er nu 
naar uitziet bestaat de kans dat de club het volledig onderhoud van het veld op 
haar bordje krijgt geschoven. Een ruwe berekening laat zien dat de club misschien 
wel genoodzaakt raakt om de contributie op een onaanvaardbaar hoog nivo moet 
brengen om dat te kunnen bekostigen. Nog somberder wordt het als de club ook 
haar financiële compensatie in de nabije toekomst kwijt raakt. Conclusie: Het 
wordt weer vechten om de club overeind te houden! Gelukkig heeft de club en 
het bestuur het nodige elan om ook die strijd aan te gaan, want Kreileroord zonder 
voetbalclub is natuurlijk ondenkbaar. Vandaar dat we ook een oproep doen aan 
diegenen die nog hun contributie moeten betalen dat zo snel mogelijk te doen om 
ook op die manier de club overeind te houden. De gele - en rode kaarten 
problematiek kwam ook langs. Afgesproken is om de leden voor een gele kaart € 
15,- en voor een rode kaart € 25,- in rekening te brengen. Voor de tuchtzaak na 4 
gele kaarten en of een rode kaart brengt de club € 20,- in rekening. De leden 
kunnen aan de elftalbegeleiders navraag doen of ze een gele – dan wel rode kaart 
hebben gekregen. De penningmeester Fran Schelfhout zal coulance betrachten, 
maar uiteindelijk dienen zowel de contributie  als de kaarten betaald te worden om 
de club gezond te houden.  Op 19 april wordt het Verheul toernooi voor de jeugd 
gehouden bij Succes dat op 24 mei haar 90- jarig bestaan viert. Ons van Bodegom
- toernooi wordt op zaterdag  31 mei gehouden. Daar komt later nog wel bericht 
over. U bent zo weer wat bijgepraat, maar u kunt voor vragen altijd terecht bij één 
van de bestuursleden.   Nog vermeldenswaard is dat we op zaterdag 29 maart 
weer een klussendag hebben; je bent altijd welkom om te helpen met het 
verrichten van allerlei klusjes en wij starten om half tien met een bakkie in de 
Doorbraak. 
 

Het bestuur. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
  
F1-pupillen:  (voorjaar) 6e klasse 02 
zaterdag  8 maart,   aanvang 10:00  aanwezig 09.00 
Kreileroord F1G (zat) - Helder Den FC F6 (zat)  
zaterdag15 maart,   aanvang 10:00  aanwezig 09.00 
Kreileroord F1G (zat) - JVC F5 (zat)  
 
   
D1-Jeugd:  1e klasse 01  
Zaterdag  8 maart,   aanvang 09:45 vertrek 08.45 naar Abbekerk 
ALC D3M (zat) - Kreileroord D1G (zat) 
Zaterdag 15 maart,  aanvang 12:00 vertrek 11.00 naar Den Oever 
Wiron D2M (zat) - Kreileroord D1G (zat) 
   

 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE SENIOREN 

 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag 16 mar,    aanvang 14:00 aanwezig 13.00 
Kreileroord 1 (zon) - Callantsoog 1 (zon)  
 
Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag  2 maart,   aanvang 11:00   aanwezig 10.00 
Kreileroord 2 (zon) - Flevo 4 (zon)  
 
Zondag  9 maart,   aanvang 11:00   aanwezig 10.00 
Kreileroord 2 (zon) - DWOW 3 (zon) 
 
Zondag 16 maart,   aanvang 12:00  vertrek 11.00 naar Nieuwe Niedorp 
Nieuwe Niedorp 5 (zon) - Kreileroord 2 (zon)  
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Op 16 februari was het dan eindelijk zo ver 
voor Ashley, ze was pupil van de week. Ze 
had er al lang naar uit gekeken en was wel een 
beetje zenuwachtig. Deze verdediger van ons 
F team houdt normaal de ballen tegen, maar 
nu mocht ze vanaf de middenstip proberen om 
te scoren. Maar eerst voor de wedstrijd nog 
even inschieten met de grote mannen. Dat was 
eerst toch iets te eng, dus begon ze de bal naar 
haar papa te schieten. Al snel kwam ze los en 
als een volleerde speler schoot ze n balletje 
over. 
Toen dus op naar de middenstip. Eerst nog wat 
foto’s en toen mocht ze. Met snelle ballen 
naar voren speelde ze langs alle spelers en met 
een harde knal op het doel was haar doelpunt 
daar.  Ze dacht wel dat ze niet heel goed hun 
best hadden gedaan, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Super trots bleef ze in haar tenue 
lopen en het team 
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Zondag 2 maart. Het zonnetje schijnt en er 
staat een fris briesje. De dag waarop Geralde 
verkozen is tot pupil van de week. Deze speler 
van ons D team vindt het voetbal vooral erg 
gezellig met alle andere meiden, maar kan ook 
zeker een aardig potje spelen!!  Ze vindt het 
deze morgen zelf wat koud, maar ze had het 
slechter kunnen treffen. 
Dan eerst even een balletje trappen met 
vaders. Zodra de scheidsrechter op het veld 
verschijnt staat ze al klaar om de aftrap samen 
met haar vader te nemen. Maar de fotograaf 
wil nog eerst even een foto voor in de 
dorpskrant.  Zodra het fluitje klinkt spurt ze 
met de bal naar voren. De spelers van de 
tegenpartij staan nog wat verbaast te kijken 
naar deze snelle dame, en alleen de laatste 
man doet n poging haar te stoppen. Bij het 
doel plaatst ze n goed schot dat helaas 
de paal raakt en bij de herkansing 
besluit de keeper dat hij de hele 
wedstrijd de nul wil houden. Tja, dat 
krijg je als de pupil van de week een 
Leuk spelende D pupil is. Dus zonder 
doelpunt verlaat ze het veld, maar dat 
heeft de pret niet gedrukt. Ze gaat snel 
naar de kleedkamer om een wat 
warmere outfit aan te trekken. Tijd 
voor commentaar tegen de pers is er 
niet. 
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Kreileroord 1 - Callantsoog 1   2 - 4 
 
 
 
Eerste kwartier fataal voor Kreileroord. 
 
De ploeg uit Kreileroord begon sterk gehavend aan deze wedstrijd door drie basisspelers te moeten 
missen. Marco Keuken liep in de uitwedstrijd vorig jaar tegen Callantsoog een vervelende knieblessure op 
en is nog steeds niet hersteld, spits Patrick Sleen liep tijdens een training tegen een gescheurde enkelband 
aan en Dennis Zee stond langs de lijn wegens een schorsing. Dat Kreileroord daardoor een zware middag 
tegemoet zou gaan tegen de sterke middenmotor Callantsoog was duidelijk. 
De kustbewoners lieten er geen gras over groeien en speelden Kreileroord in de eerste vijftien op een bijna 
niet meer te overbruggen achterstand. Al na 3 minuten was het raak. Uit een scrimmage na een corner 
schoot de boomlange aanvoerder Sytse Strampel met zijn chocoladebeen zijn ploeg al op 
voorsprong.  Geen vijf minuten later was het weer raak voor de Callantsoogers. Een snelle counter op 
rechts werd door de snelle spits Boy Sneekes keurig langs de uitkomende keeper Roeland Blok in het open 
doel geplaatst. ( Zie foto ) Even later plaatste rechterspits Arjen van Ammers een prachtige bal op 
linkerspits Milo Stam en hij gaf de keeper van Kreileroord voor de derde keer het nakijken. 0 -3. Ondanks 
zoveel tegenslag liet de ploeg uit Kreileroord niet het hoofd hangen. Trainer Jan Wiersma greep in door de 
jonge voorstopper Tim van der Vaart naar het middenveld te dirigeren en liet aanvoerder Bart Scholten 
zijn positie innemen. Daardoor kwam er vooral  meer rust in de achterhoede van Kreileroord onder 
aanvoering van de 42- jarige routinier Dick Keuken. Hoewel gedurende de eerste helft Callantsoog het 
overwicht hield en de kans groot was dat het voor de thee nog 4- 0 zou worden  bleef het door goed 
ingrijpen van keeper Roeland Blok bij de 0 – 3. Na de thee met de wind in de rug wist Kreileroord de bal 
meer op de helft van de tegenstander te houden en kreeg daardoor kansen. Remco Klein kreeg de eerste 
goede kans maar aarzelde met schieten, waardoor keeper Michel Rothengatter kon ingrijpen. Even later 
werd een voorzet van Kevin Linde door Melvin Zee in het doelgebied ingekopt, maar scheidsrechter van 
Zaanen uit Assendelft keurde de treffer wegens aanvallen van de keeper af. Een dubieuze beslissing 
volgens het thuispubliek. Van Zaanen floot voor de rest een prima partij. Een vast gegeven bij het voetbal 
is dat als jezelf vergeet te scoren de tegenstander dat wel doet. Want uit een snelle counter wist Hidde 
Strampel van Callantsoog wel de 0 – 4 aan te tekenen. Daarmee viel het doek definitief voor Kreileroord. 
Toch wist de thuisploeg nog twee keer knap te scoren. Eerst was het de beste man van Kreileroord, 
middenvelder Kevin Linde die na goed doorzetten  1- 4 scoorde en vlak voor tijd benutte Remco Klein na 
een goede pass van Bram de Jong zijn tweede kans, 2- 4, en gaf de eindstand daarmee een draaglijke 
aanzien voor de thuisclub. Volgende week moet de ploeg uit naar het Haarlemse THB, dat op dit moment 
op de tweede plaats staat in 6A. 
 
Uitslagen zaterdag 15 maart; 
 
Kr’oord F1G  - JVC  F5  5 – 0 
ALC D3M  - Kr’oord  D1G  6 – 0 
 
Zondag 16 maart; 
 
Kr’oord 1  -  Callantsoog 1   2 – 4 
Nieuwe Niedorp 5  -  Kr’oord 2  9 – 1. 
 

Henk van Bodegom. 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

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



 

Pagina 30  

Regelmatig komen hier vragen over de 
spelregels van voetbal te staan.   
Probeer eens of je de juiste antwoorden 
weet.  
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Anbo Nieuws 
Jaarvergadering 
 
Op 6 maart 2014 hield de ANBO Kreileroord haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Om ± 14:00 
uur opende , voorzitter, G. van de Velde de 
algemene vergadering. Hij stond nog even stil bij 
het overlijden van de heer Jan Mulder en Wim 
Scholten.  
De Notulen en het jaarverslag, beiden gemaakt 
door Lenie Cardol, werden door de vergadering, onder luid applaus goed gekeurd. De 
penningmeester, P. Raven, had de financiële overzichten aan de leden uitgedeeld. De 
voorzitter gaf iedereen een kwartier de tijd om de cijfers te bestuderen. Er kwamen weinig 
vragen en de Algemene Ledenvergadering beloonde de penningmeester met een luid 
applaus. De kascontrole commissie, in persoon van Co Cardol, deed verslag. Hij haalde 
enkele punten aan die of verandering of verbetering konden ondergaan. Maar de 
kascontrole commissie kon de cijfers toch goedkeuren. Dieuw Bron was het andere 
commissie lid. De bestuursverkiezing leverde ook weinig op. De aftredende leden, Lenie 
Cardol en W. Pieloor, werden beide herkozen. De rondvraag leverde ook geen 
onoverkomelijke problemen op, zodat voorzitter rond half vier de ledenvergadering kon 
afsluiten. Daarna werden nog 3 spelletjes Bingo gespeeld en ook het Vlotbruggen werd 
weer met veel enthousiasme  gespeeld. Na nog een uurtje gezellig samenzijn werd het 
geheel afgesloten 
 

Een deelnemer 
 

Herhaling AID cursus 2014  
 

 
 

Wie er aan wil deelnemen mag zich op geven bij Enny van der Kruit. 
 
Kosten zijn 25.00 euro, graag vooraf, opgave voor 1 april, overmaken op  
NL67RABO0370422546 t.n.v. Dorpsraad Kreileroord onder vermelding AID 
cursus. (niet betaald is niet meedoen!) 
Bij voldoende opgave kan de datum in april besproken worden en wordt 
de datum bekend gesteld. 
 
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. 

Afdeling Kreileroord 
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