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Kerst zwaait een toverstok over deze wereld:  

alles lijkt zachter en mooier.   

De Dorpsraad Kreileroord wenst u een gezond 2015 
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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,   
 

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. 

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

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

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

0227-663248  

Tuinbouwvereniging 
Kreileroord 

Voorzitter Gerard van der Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord  
Secretaris Gerard Miedema  Korenstraat 28 te Kreileroord  
e-mail: tuinbouwverenigingkreileroord@quicknet.nl 

tel: 663485 
tel: 06-11321175 

ANBO ANBO afd. Kreileroord voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid 
worden? Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 0227-663365 

BUURTBUS 
LIJN 416 

Alle dagen, behalve  
zon- en feestdagen!!! 

(Zaterdags wordt op alle 
tijden de volledige rit 

gemaakt !) 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Kreileroord alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:36) 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Vertrek Schagen alle weken dat de scholen vakantie hebben ieder uur vanaf 06:41) 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 17.36 u 
    
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 17.56 u 

CONNEXXION  
lijn 653 

 KREILEROORD  naar Schagen (via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 
Van maandag tot en met vrijdag.  

Niet  op feestdagen en schoolvakanties 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

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. (ook in de vakantie periode!!) 

2de maandag van de 
maand. (± 18:45) 
Op de hoek van de 
straten klaar zetten  

  
Inzamelschema 

Plastic 

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

20 januari 2015 
17 februari 2015 
17 maart 2015 
14 april 2015 
12 mei  2015 

 
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 overlast van maden en stankoverlast.  

08 januari  2015 
22 januari  2015 
05 februari  2015 
19 februari  2015 
05 maart 2015 

Algemene informatie 2014  

Update: 23-12-2014 
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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,  

 
Contributie Dorpsraad Kreileroord 2015 

Het is weer tijd de contributie te betalen voor 2015. U kunt dit doen door  
€ 8,- over te maken ,  het bedrag (in een envelop) of contant af te geven 
aan de Penningmeester. 

Vermeld in alle gevallen wel uw naam (met voorletters)  
en het volledige adres. 

Rabobank: IBAN: NL67RABO0370422546   
t.n.v. Dorpsraad Kreileroord 

Of in de brievenbus gooien bij:  
Enny van der Kruit, Bollenstraat 24  

 

De Penningmeester 
Enny van der Kruit 
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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 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 

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 13 jan 2015/08.00 uur 
(hardcopy zondag 12 jan 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. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 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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O.a. in deze  krant: 
 
 Penningmeester        pagina   3 
 Van de voorzitter       pagina   6 
 Familie pagina Kreileroord     pagina     7 
 Buurtbus lijn 416/lijn253     pagina  11 
 Tuinbouwvereniging       Pagina  16 
 Lichtjesfeest        Pagina  17 
 ANBO           pagina  18 
 Biljart          pagina   22 
 Afvalkalender Kreileroord 2015    pagina 23 
 Over uw gemeente       pagian   25 
 Grasmaaier         pagina  28 
 Pupil van de week       pagina 33 
 Nieuwjaarsreceptie SV Kreileroord   Pagina   37 

 
 
 
 

De Redactie 
 

 
 

U kunt verschillende dingen bij ons brengen:  
 - Alle soorten metalen  
 - Witgoed  (Géén koelkasten)  
 - Accu's , Auto's en auto onderdelen  
(Deze metalen kunnen ook opgehaald worden) 
 
Wij handelen niet alleen in de metalen maar 
doen meerdere dingen:  

Zoals Sloopklussen , Huizen ontruimen  en auto's repareren . Neem vrijblijvend kontakt met ons op of 
kom langs op de klaverstraat 17.  Telefoon: 06-41246229/34334870  
                                                 
Website: www.metaalhandelnoord-holland.nl  /  
E-mail : Info@Metaalhandelnoord-holland.nl 
K.V.K. Nr. 55875653 
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Geachte Dorpsraadleden,  
van de Voorzitter 

WEER EEN JAAR VOORBIJ. 
Voor je het weet is er weer een jaar achter de rug. En met elkaar hebben we weer 
veel werk verzet. We gaan geen namen noemen of iemand naar voren schuiven 
omdat ieder op zijn eigen wijze een bijdrage levert. En daar zijn we heel blij mee 
Maar dat betekent wel dat we u veel dank verschuldigd zijn, zonder hulp zijn we 
nergens dat moet u van mij aannemen. Ook de samenwerking met de andere 
verengingen en de school in een ontspannen sfeer doet veel goed in ons kleine 
dorp.       Graag wil ik gebruik maken van de gelegenheid om iedereen prettige 
feestdagen en een veilige en gezellige jaarwisseling te wensen met een goed begin 
van 2015.En vergeet niet dat we elkaar dan weer hard nodig zullen hebben. En dit 
uiteraard namens het gehele bestuur en de redactie.                                                                          

PS: Pas op met vuurwerk,en dit vooral bij kinderen en dieren. 

Met vriendelijke groeten  
Jaring Dam 

Wij wensen jullie een vrolijk eind, een goed begin, 
en een heel nieuw jaar volkomen naar je zin 

  
Wij wensen jouw 365 dagen gevuld met warmte en licht,  

een nieuw jaar boordevol geluk! 
  

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 
Moge 2015 een jaar worden van veel plezier,  

maar ook een jaar van verdraagzaamheid en vrede.  
  

 bij een nieuwjaar horen wensen 
van gezondheid en geluk, 

vooral dan voor die mensen 
die me helpen stuk voor stuk. 

 
voor ons in De Doorbraak een fijn samen zijn. 

toasten met bier of een glaasje wijn. 
bij een nieuwjaar horen wensen 

dat hoort bij onze mensen. 
 

liefst vol kleur en ook vol licht, 
die breng ik je het beste perfect  
met een vrolijk en blij gezicht. 
sporten we samen met respect  

 
hier bij wens ik jullie. 

heel persoonlijk en speciaal, 
voor jullie(jouw) 't allerbeste! 

voor mij blijven (blijf) jullie (jij): ideaal!!! 
 

namens de Dorpsraad Kreileroord bedankt  
 

Enny van der Kruit  
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Gerard en Marjan v.d. Velde wensen alle Kreileroorders en 
Buitenpoorters een vrolijk kerstfeest en een gelukkig en gezond 
Nieuwjaar toe 
 
 
Co en Lenie Cardol wensen alle 
Kreileroorders prettige feestdagen 
en een voorspoedig en gezond 2015. 
 
Co en Lenie Cardol wensen alle leden 
van de ANBO afdeling Kreileroord 
prettige feestdagen en een voorspoedig 
en gezond 2015. 
 
Vanuit het verre Indonesië wensen Lina 
en Maarten Smit al hun dorpsgenoten 
prettige feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2015. 
 
 

Met liefde en een lach 
 

wensen wij jullie een kerst vol vrede 
en een jaar zonder verdriet of tegenslag. 

Mogen de dagen, weken, maanden 
gevuld zijn met liefde en een lach.  

Samen op naar een mooi 2015 !!! 

Groetjes Familie Prevo. 
 
 

Geboortekerk  (Bethlehem) 

Geboren als de armste van de armen- 
Moest dat nu werkelijk zo arm en zo gewoon? 

U valt zo bij de mensen uit de toon: 
zij willen enkel vreugde,geen erbarmen. 

Is deze rijke kerk geen betere woning 
voor U dan zo 'n gewone, vuile beestenstal? 

Bent U niet blij, als U hier ziet het groot getal 
van hen, die U aanbidden als hun Koning? 

Of vliegt de rijkdom van Uw arme kind' ren, 
Die baden in hun overvloed, U naar de keel? 

Want wie zich hier niet arm voelt, stikt in zijn teveel: 
te veel aan zonlicht kan ons zicht vermind' ren. 

Van Nel Benschop 
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Langs deze weg willen wij iedereen fijne 
feestdagen wensen en een gelukkig 2015. 

Voor elkaar, door elkaar en met elkaar!  
Hopelijk worden er nog meer mensen gelukkig 
met uw gebruikte en overbodige spullen die in 

2015 weer een nieuwe ronde mee kunnen.  
 

hartelijke groeten namens de dames  
van het beheer Weggeefhoek Wieringermeer e.o. 

 
 
 

Kerstevangelie 

Dat vind ik vreemd;er was geen plaats voor Hem -  
Zag niemand dan, hoe het met Maria was gesteld? 

Of was men zo keihard in Bethlehem 
dat zelfs een vrouw die moeder worden gaat, niet telt? 

Of waren zij als gasten ongewenst 
omdat hun tongval die van Galilea was? 

Misschien - Wordt onze hulp niet vaak begrensd 
tot mensen van gelijk geloof, van 't zelfde ras? 
Er was geen plaats voor Hem, zo wordt gezegd; 
en nu? Voor velen is geen plaats in de fabriek, 

geen eigen huis is voor hen weggelegd -  
Maar Jezus had niet eens een steen,waarop Hij sliep. 

Ook nu is bijna nergens plaats voor Hem: 
niet in de wereld en niet in ons lege hart, 

en wij zijn even hard als Bethlehem; 
maar God zij dank: de Heer droeg onze smart! 

Van Nel Benschop.  
 

 
 

De redactie van de dorpskrant wenst  u een fijn 
kerstfeest en een gezellige jaarwisseling. Voor 

volgend jaar hopen wij op nog meer input vanuit het 
dorp zodat we iedere drie weken een goed gevulde 

krant voor en door u kunnen samenstellen. 
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Een het licht schijnt in de duisternis........... 

Het is donker in een kleine stad aan de monding van de rivier 
Vreemt donker 
En in de huizen en de straten gaan de mensen onzeker hun weg. 
Tastend en zoekend.Zich stotend aan wat vanmiddag nog zo vertrouwd was, 
twijvelend aan de vindplaats van wat ze gisterend,in het volle licht nog zo aan konden 
wijzen. 
En het leven wordt ontwricht. 
Want een mens kan niet zonder licht.....Maar uit het duister schijnt het niet..... 

Is dit een onwerkelijk,vreemd verhaal? 
Of........herkent u er iets van? 

Het is realiteit. Het gebeurde ergens in ons land.Toen er storing kwam,en de verbinding 
met de elektriciteitscentrale plotseling wegviel,niet maar voor 
even.maar voor dagen lang. 
Het is realiteit. Het gebeurde in de wereld lang,lang geleden. 
Toen er storing kwam,en de verbinding tussen hemel en aarde plotseling verbroken 
werd,niet maar voor even, maar voor eeuwen lang. 

Herkent u er iets van? 
Zoekende , tastende mensen in het donker.De weg kwijt, hun zekerheid kwijt, 
Zich stotend aan wat,als je het maar in het juiste licht kon zien,helemaal geen obstakel 
zou blijken te zijn. 
En kunstlicht.Flakkerende kaarsen een olielampje, een zaklantaar waarvan je hopen mag 
dat de baterij het nog even houdt. 
Maar de kaarsen staan op de tocht,de lampjes walmen erger dan je dacht,en de baterij 
raakt langzaam uitgeput. 
Een mens kan niet zonder licht. 
En het leven raakt ontwricht.In de wereld.In uw eigen huis. 
En in uw en mijn hart. 

TOT DAT....... 

Totdat de wolken scheuren. Totdat de hemel openscheurt, en het licht het overweldigen-
de licht met een geweldige kracht baanbreekt,en straalt, straalt 
in de duisternis! 
Dat is het kersfeest voor mij.De stroring werd opgeheven, de verbinding tussen hemel en 
aarde werd weer gelegd.  
Ik ben het licht der wereld', zegt Jezus. 
En dit Licht dat blijft! Op Kerst en op 1 Januari en zolang we mogen leven. 
En daarna mogen we Hem zien zoals Hij is in al Zijn Heerlijkheid. 
Maar we hoeven niet langer op de tast en in het donker te leven. 
Want in zijn licht kunnen we ons leven weer zien,zoals het is - ja, maar ook zoals het 
worden mag en worden moet. 
In zijn licht kunnen we ook de ander weer zien. 
De mens die met ons gaat,maar aan wie we ons gisteren,in het donker,nog zo venijnig 
hebben gestoten.  
In zijn licht zien we een horizon.......een toekomst......het ochtendgloren van Gods nieu-
we dag! 

'tLicht dezer wereld is reddend verschenen! 

Alle lezers van de dorpskrant wens ik fijne gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2015 
toe 

Yneke Dijkstra-Kootstra 
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 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 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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Buurtbusvereniging ’DE  NOORDKOP’  

 
Geachte passagier, 
 
Met ingang van maandag 15 december 2014 vinden er in de 
dienstregeling van de buurtbuslijn 416 een paar wijzigingen plaats. De 
buslijn 253, Kreileroord-Wieringerwerf-Middenmeer-Schagen, wordt 
dan gewijzigd in een scholierenlijn 653. Deze bus vertrekt op 
weekdagen dat er ook school is om 07:14 en 08:14 uur uit 
Kreileroord, komt via de Terpweg Wieringerwerf binnen en gaat via de 
Dorsmolen Wieringerwerf weer uit. (Let dus op dat u in Wieringerwerf 
aan de goede kant van de weg staat). 
Deze buslijn rijdt niet meer in alle schoolvakanties en daarvoor in 
de plaats rijdt dan de buurtbus de hele dag de volledige uurdienst. 
(Let op: de buurtbus komt via de Dorsmolen Wieringerwerf binnen en 
gaat via de Terpweg er weer uit. 
De buurtbus start in de weken van de schoolvakanties, te 
beginnen op 22 december 2014, om 06:36 en 07:36 uur vanuit 
Kreileroord en om 06:41 en 07:41 uur vanuit Schagen en rijdt dan 
de volledige route en vervolgens ieder uur. 
 
Op zaterdag start de buurtbus om 08:36 uur vanuit Kreileroord en 
om 08:41 uur vanuit Schagen en rijdt ieder uur de volledige route. 
 
Op de buurtbus kunt u de OV-chipkaart gebruiken. Kinderen t/m 11 
jaar en senioren vanaf 65 jaar krijgen op een persoonlijke OV-
chipkaart automatisch een korting van 34 %.  
 
Er zijn twee soorten reiskaarten voor een enkele reis. Eén van € 2,30 
voor de kortere afstand tot ± 12 km, één van € 4,20 voor de langere 
afstanden. 
M.i.v. januari 2015 worden de prijzen van de kaartjes verhoogd. 
Kaartjes van € 1,80 worden € 2,30 en kaartjes van € 3,50 worden 
€4,20. Dat komt niet door de buurtbusvereniging maar door de 
provincie/Connexxion. Die bepalen dat beleid. 
 
De buurtbus rijdt niet op zondag en ook niet op alle erkende 
feestdagen. 
 
Nieuwe buurtbusdienstregelingen zijn bij de chauffeur te verkrijgen. 
Vraag ernaar.  
 
Wilt u deze digitaal? Dan een mailtje naar jc.cardol@quicknet.nl 
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Virus Een virus kopieert zichzelf; het zal proberen andere computers te infecteren en 
hierna zijn werk starten. Wat dat is afhankelijk van het soort virus. 
 
Spyware is de naam voor computerprogramma's (of delen daarvan) die informatie 
vergaren over een computergebruiker en deze doorsturen naar een externe partij. Het 
doel van spyware is meestal om geld te verdienen. De term komt van het Engelse woord 
spy, dat spion betekent, en het achtervoegsel ware, dat aangeeft dat het om software 
gaat. 
Spyware mag niet verward worden met andere soorten malware, ook al zijn er vaak wel 
bepaalde overlappingen. Het specifieke aan spyware is dat het gaat om spioneren: het 
aftappen van gegevens. Meestal wordt de informatie gebruikt voor reclamedoeleinden. 
 
Adware laat reclameboodschappen aan de gebruiker zien. Deze kunnen door middel van 
spyware op de gebruiker afgestemd zijn, maar dat is niet altijd het geval. Adware bevat 
dus soms spywarefunctionaliteit maar niet altijd. 
 
Phishing is anders dan spyware. Door misleidende informatie proberen de phishers de 
gebruikers te laten geloven dat ze de website van een bedrijf (bijvoorbeeld een bank) 
bezoeken, terwijl het in werkelijkheid een vervalste webpagina betreft. Vervolgens 
vragen de phishers of de gebruikers gegevens aan hen willen verstrekken. Deze 
werkwijze is dus anders dan bij spyware. 
 
Trojaans paard (Trojan horse) is software die, zonder medeweten van de gebruiker, op 
zijn computer geïnstalleerd wordt en op die computer handelingen kan gaan 
verrichten. De handelingen die verricht worden, worden door het programma zelf 
aangestuurd. Deze handelingen kunnen onder andere bestaan uit het aanrichten van 
schade. Deze malwarevariant doet dus meer dan enkel gegevens vergaren. 
 
Keylogger registreert toetsaanslagen op een computer en kan de vergaarde gegevens 
doorsturen naar een andere computer. Dit is vaak een vorm van spyware. 
 
Worm of computerworm Het verschil met een computervirus is dat een worm zichzelf 
verspreidt over het net, terwijl een virus dit op zichzelf niet kan. Een computervirus 
heeft een host nodig zoals een bestand of E-mail. Dit is in het voordeel van een 
computerworm 
 
browser hijackers Het overnemen van je startpagina (startpagina hijack) en onbekende 
favorieten zijn eigenschappen van een browser hijack: een vorm van spyware die uw 
browser beinvloed en u dus niet meer de juiste internet pagina’s (rechtstreeks) krijgt 
Scumware is een programma dat via internet op uw computer geinstalleerd wordt en 
dan zijn werk gaat doen zonder dat u dit weet. Dit kan virussen, malware, spyware etc 
zijn 
 
Een goede Up-to-Date virusscanner en firewall kunnen veel van deze vormen 
voorkomen maar soms moet er een apart programma worden gestart om de malware, 
spyware, etc te verwijderen. Welk programma is afhankelijk van de soort waar u last van 
heeft 
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Nieuws van het Creiler Woud 
 
Beste bewoners van Kreileroord. 
In de dorpskrant van 2 -12-2014  hebben wij onze plannen verteld om de 
Wereldwinkel uit te breiden. Wij willen heel graag van u weten waar wij u 
een plezier mee kunnen doen. De hoeveelheid reacties zijn te weinig om 
hier een goed plan voor te kunnen maken. Wilt u zo vriendelijk zijn uw 
wensen of aanbod van goederen aan ons door te geven. Op ons mailadres 
wereldwinkelcreilerwoud@live.n; of per brief. 
 

Temidden van miljoenen sterren in het oneindige heelal 
Straalt een ster, zo glinsterend als helder kristal 

Die door haar geflonker, zo hoog aan het firmament 
Haar warme stralen naar moeder aarde zendt 

Hij leidt mij naar vrede en geluk en houdt trouw de wacht 
In de uren van de duistere nacht 

Ik hoop dat die ster ook voor jou zal stralen 
Om de juiste weg naar de toekomst te bepalen 

 
 

 Het team van het Creiler Woud wenst u prettige feestdagen  
en een gezond 2015 

Nieuwsbrief  
Tuinbouwvereniging Kreileroord. 

 
 
 
 
 
 
 
De tuinbouw vereniging Kreileroord wenst al haar leden, maar 
ook alle Kreileroorders prettige kerstdagen en een gelukkig en 
gezond tuin jaar 2015 toe. 

 
 
 

De Tuinbouwvereniging Kreileroord. 
. 



 

Pagina 17  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lichtjesfeest 2014 
wie doet er mee ?????? 

 
15  - 30  

   K   
  . 

 
Zo als enkele jaren proberen we Kreileroord op te  

vrolijke met mooie lampjes en muziek, wij hopen dat u 
allen weer met ons mee gaat doen. 

Er zijn 3 prijzen voor de mooiste tuin/huis. En 1 prijs 
voor de mooiste straat. Iedereen mag mee doen.  

De uitslag wordt vermeld in de 1e Dorpskrant 2015.   
 
 

Waarschijnlijk wordt in het weekend van 13/14 
december een kerstboom bij de school gezet en de 

verlichting erin gedaan.  
De kinderen  mogen de  kerstboom versieren met 

eigen gemaakte versieringen. Ook kinderen die hier 
niet op school zitten mogen iets leuks in de boom 

hangen. 
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ANBO Nieuws 
Kerstmiddag ANBO 

 
Afgelopen vrijdag 19 december werd er 
in de sfeervolle ANBO-ruimte de 
kerstmiddag gehouden met aansluitend 
de kerstmaaltijd. 
Het bestuur was zeer verheugd met de 
grote opkomst en nadat iedereen van koffie met wat lekkers was 
voorzien en de voorzitter zijn welkomstwoord had uitgesproken, konden 
de verschillende spelletjes gespeeld worden. Er waren weer leuke prijzen 
te winnen en daar werd dan ook fanatiek voor gestreden. De eerste prijs 
voor het vlotbruggen werd gewonnen door 
Els Schoonhoven, tweede werd Jacqueline de Boer en derde Lenie 
Cardol. Zij gingen met een lekkere vleesprijs naar huis. 
Aan het einde van de middag werden de tafels door enkele dames 
feestelijk gedekt en konden de kaarsjes aangestoken worden. Het 
wachten was nu op het eten, want dat moest uit Wieringerwerf komen. 
Het wachten werd rijkelijk beloond, wat er was weer een heerlijk buffet 
samengesteld bij de Chinees en iedereen heeft er van gesmuld. Voor wie 
nog een gaatje vrij had in de maag was er ook nog een toetje en koffie. 
Het was al met al een zeer geslaagde middag en avond en iedereen ging 
voldaan huiswaarts. 
Hierbij willen wij de vrijwilligers die de ruimte in kerstsfeer hebben 
gebracht nog bedanken en natuurlijk alle leden die geholpen hebben 
deze middag en avond soepel te laten verlopen. 
 

Het bestuur 
 

 
 
 
 
Activiteiten ANBO 2015 
 
Donderdag 8 januari nieuwjaarsinstuif  aanvang 13.30 uur 
Maandag 12 januari  klaverjassen   aanvang 19.15 uur 
Dinsdag 13 januari  biljarten    aanvang 13.00 uur 
Donderdag 15 januari koersbal (competitie) aanvang 13.30 uur 
Donderdag 22 januari koersbal (Balfanaten) aanvang 13.30 uur 
 
 

Het bestuur 

Afdeling Kreileroord 
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Kerstboom. 
 
Ieder jaar zijn de Kreileroorders weer trots dat er een mooie boom 
staat aan de ingang van het dorp. 
 
De boom werd jarenlang tot nu toe kosteloos gesponsord door  
Willem Schippers. 
  
Daar Willem zijn kerstbomenverkoop nu voor 50% met een ander doet, wil deze 
buitenstaander de boom in Kreileroord niet meer sponsoren.  
Wij kunnen dat begrijpen. Willem daar en tegen wil wel nog de helft sponsoren. 
Dat toont zijn juiste instelling tegenover het dorp.  
 
Als Stichting “Kreileroord 2002” hebben wij echter besloten om de boom van nu 
af aan volledig te sponsoren, mede doordat de Dorpsraad aangaf één boom in het 
dorp nabij het MFC genoeg te vinden. De afgelopen vijf jaar werd immers de 
boom al opgezet door de Stichting en werd ook de verlichting aangeschaft. Wij 
zijn Willem Schippers erkentelijk voor zijn aanbod, maar willen mede als dank 
daar vanaf zien. Rest ons om Willem nog maals te bedanken voor zijn jarenlange 
sponsoring. 
 
 

Stichting Kreileroord “2002” wenst een ieder prettige kerstdagen  
en een gelukkig en gezond 2015 toe. 

Sinterklaas. !!!! 
 
Wat een aankomst. De kleine kinderen zitten allemaal versiert met 
mooie mutsen te wachten op Sinterklaas en zwarte piet. Om 11 
uur is het zo ver en de kleintjes hun geduld wordt beloont met een 
bezoek van sinterklaas die vandaag 5 december de school en ook 
de peuters aan doet.. En als 
verrassing heeft de sint ook nog 
cadeaus  mee voor de kinderen wat 
een feest en wat een pret.  
Het was een leuke geslaagde 
ochtend met veel pret oogjes. :)  in 
deze klas. 
 

 
 

Bedankt !! 
Louisa en Crystol Prevo. 
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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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Nieuws van biljartvereniging de Doorbraak. 
Na de wedstrijd tegen de ANBO hebben wij alleen nog op 12 
december in onderlinge competitieverband tegen elkaar gespeeld. Vijf 
december werd er niet gespeeld vanwege Sinterklaas en op 19 
december hadden veel biljarters de afsluitavond van dit jaar bij hun 
bedrijf.  
Op vrijdagavond 9 januari 2015 spelen wij weer onze eerste 
wedstrijdjes tegen elkaar. Nieuwe spelers zijn natuurlijk van harte 
welkom in 2015! 
De biljartclub wenst u prettige kerstdagen en een Gelukkig en gezond 
2015 en wie weet; tot ziens op onze gezellige club in het nieuwe jaar. 
Namens de biljarters, 

Henk van Bodegom. 

Derde klaverjasdrive 2014- 2015. 
Op zaterdag 13 december vond de derde drive van dit seizoen plaats. De opkomst 
was op zich niet verkeerd, maar het kan altijd beter. Grote winnaar deze avond 
was het koppel Lenie en Co Cardol. Met het ongekende hoge aantal punten van 
7448 waren zij deze avond verreweg de beste en daar zat ook nog een potje van 
1500 punten tussen vanwege het “stilzitten”. Vooral het tweede spelletje wat zij 
tegen Marian Scholten en David Clerc speelden sloeg alles. Met 2365 punten 
droogden zij het koppel Scholten/ Clerc vierkant af. Marian en David moesten 
genoegen nemen met ‘ n schamele 777 punten. Lenie en Co speelden 2 marsen in 
deze partij en Marian en David gingen vijf keer nat. Bovendien wisten de 
“Cardolletjes” ook nog 460 punten aan roem bij elkaar te spelen en na al in het 
eerste spelletje Jannie en Foeke van Wanrooij in het bos te hebben gespeeld met 
1807 punten kon de overwinning voor deze avond ze niet ontlopen. Op de tweede 
plaats kwamen onverwachts toch nog Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom 
terecht met 6434 punten. ‘ N ruime duizend punten minder dan de winnaars. Er 
had voor de kampioenen van vorig jaar wel iets meer ingezeten, Henk vergooide 
namelijk een opgelegde mars tegen Mike Weermeier en Dick Keuken en Thea 
keek hem daarop ietwat verontwaardigd aan over haar bril, maar zij kwamen 
desondanks niet echt in de buurt bij familie Cardol. Mike en Dick lagen met 5860 
punten beslag op de derde plaats. Het liep niet met ze en zij kregen ook geen 
geweldige kaart, maar na al twee keer in de 7000 punten gespeeld te hebben in 
dit seizoen kunnen zij zo’n misser wel dragen. Janny en Foeke van Wanrooij 
liepen de poedelprijs weer eens mis. Op de andere of andere manier grijpen zij dit 
seizoen net naast alle prijzen. Zij spelen te wisselvallig om bovenin mee te 
kunnen doen en te goed om beslag te kunnen liggen op de poedelprijs. Neeeee, 
de poedelprijs was deze avond duidelijk voor Marian en David die natuurlijk tegen 
Lenie en Co tegen een zeperd waren opgelopen, maar tegen Thea en Henk ook 
geen bobbel van het water konden blazen. Met 996 punten werden zij door de ex- 
kampioenen in de hoek gezet. Marian en David kondigden na afloop luid en 
duidelijk aan om in 2015 van tactiek te willen veranderen. In plaats van een 
vliegende start willen zij dan hun kruit droog houden tot de laatste spelletjes. Wij 
zullen het zien! 
De uitslag: 1.Lenie en Co 7448 pnt. 2. Thea en Henk 6434 3. Mike en Dick 5860 
4. Janny en Foeke 5860 5. Marian en David 5311. 
De volgende drive is op zaterdag 31 januari. Aanvang 20.00 uur in de 
Doorbraak. 
De klaverjassers wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en gezond 2015 
toe en misschien heeft u voor volgend jaar het voornemen om eens wat vaker de 
deur uit te gaan. Kom dan eens gezellig een kaartje leggen, want gezelligheid is 
bij ons de troef. 

Henk van Bodegom. 
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Vanaf 5 januari kunt u bij Dansstudio M'ove naast de maandag 
avond ook op donderdag avond terecht voor dansconditie. Deze 
lessen zijn bestemd voor alle leeftijden.  Hier wordt aandacht 
besteed aan conditie in de vorm van Zumba, Pilates en Yoga 
oefeningen. Voor kinderen vanaf 7 jaar is er op maandag 
avond  streetdance/hiphop les.  
Naast het gewone lidmaatschap is er een mogelijkheid om een 10-
rittenkaart aan te schaffen. Deze kunnen voor alle lessen gebruikt 
worden.  
  
De lessen worden gegeven in De Doorbraak.  
Maandag 19.00 - 20.00 Streetdance/Hiphop vanaf 7 jaar.  
Maandag 20.00 - 21.00 Dansconditie alle leeftijden.  
Donderdag 20.00 - 21.00 Dansconditie alle leeftijden.  
Meld je nu aan voor een gratis proefles door te mailen naar 
MelissaWoltersDans@hotmail.com of bel naar 06-17153883.  
Begin het nieuwe jaar goed en beweeg met ons mee! 
Dansstudio M'ove 

  
Melissa Wolters 
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Kijk ook eens op de Facebook pagina van uw gemeente. Hier staat ook heel veel informatie. 

 

 

 

  
Kerstboominzameling 2015 

 
 

De gemeente Hollands Kroon houdt in de tweede 
week van januari een kerstbomeninzamelactie en 
vraagt vooral de jeugd om een handje te helpen. 
In de onderstaande dorpen worden de bomen 
versnipperd. Voor iedere ingeleverde kerstboom 
wordt 30 eurocent gegeven.  

Ingeleverde bomen dienen  
vrij van kluit en versiersels te zijn. 

 

Kreileroord woensdag 7 januari:   

 

Hoek Korenstraat/Bollenstraat 
15.15 – 16.00 uur  
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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,  
belastingaangiftes 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 14 23-12-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 11-11-2014 

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. Mevr. Citty Marsman a.i.  G. v. Gaalenstraat 25 Kreileroord tel. 663602               cittyvisser@gmail.com 

Bankrelatie: 
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:   NL17RABO03704.10.351 
   

Trainers en coaches 
Trainer   1ste elftal dhr. J. Wiersma   G. v. Gaalenstraat    9 tel. 663233 
Trainer   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers C pupillen: dhr. P. v.d. Sleen  Landbouwstraat  17  tel. 06-31185550 
 dhr. M. van der Zee  Korenstraat  65 tel. 06-41552483 
Trainers E pupillen: dhr. M. Bijlstra  Landbouwstraat  22  tel. 502322 
 dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
Trainer   F pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat       25 dinsdag avond 
 Mevr. D. Keuken  Korenstraat                 65 donderdag avond 
 Mevr. I. Warmerdam   donderdag avond 
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 Kreileroord 2 ass dhr.  M. de Ridder Landbouwstraat         21  tel. 06-52876855 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches C pupillen mevr. A. van der Meer Landbouwstraat         17 tel. 06-51163439 
 Dhr. P. van der Sleen Landbouwstraat  tel. 06-31185550 
Coaches E pupillen: dhr. M. Marsman  G. v. Gaalenstraat      25 tel. 06-55254052 
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 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

 

Jeugdzaalvoetbaltoernooi. 
 
Tijdens de kerstvakantie wordt het van Bodegom en ZN. B.V. jeugdzaal-
voetbaltoernooi weer gehouden. Jeugdteams van DWOW, Succes, Wiron, 
Flevo, CVW en Kreileroord doen hier aan mee. De wedstrijden vinden 
plaats in de Zuiderzeehal in Wieringerwerf en in de sporthal in Hippo. Bij 
Citty Visser kunt u terecht voor informatie.  
Op zaterdag 27 december wordt het toernooi voor de allerkleinste voet-
ballertjes weer gehouden in de Doorbraak. Persoonlijk vind ik dat altijd 
een vertederend gebeuren. De aanvang is 10.00 uur. U bent hierbij uitge-
nodigd om onze kleinste jeugd aan te moedigen. 
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Contributie 2014 – 2015. 
 
De club is druk bezig met het automatiseren van het innen van 
contributie. Dat zal nog wel enige tijd in beslag nemen. U hoeft daar 
echter niet op te wachten. U kunt nog altijd betalen op traditionele 
wijze door de contributie over te maken op onze bankrekening 
NL17RABO0370410351. Daarmee bewijst u de club een grote dienst.  
De contributie is als volgt opgebouwd voor het seizoen 2014 - 2015. 
Senioren € 120,00, A- junioren € 80,00 ( per 1 januari 17 – 18 jaar), 
B- junioren € 70,00 ( per 1 jan. 15 -16 jaar), C- junioren € 60,00 
( per 1 jan. 13 -14 jaar) , D- pupillen € 50,00 ( per 1 jan. 11- 12 
jaar), E- pupillen € 35,00 ( per 1 jan. 9 – 10 jaar), F- pupillen € 
35,00 ( per 1 jan. 6 -7 jaar) en kabouters € 25,00 ( per 1 jan. 5 
jaar). Een verenigingslid betaalt per seizoen € 15,00. 
Zoals u ziet is de contributie voor de jeugd dit seizoen niet verhoogd, 
alleen de contributie voor de senioren. Overigens is er een heel klein 
deel van de leden die nog hun contributie moeten betalen van vorig 
seizoen. Maak voor het nieuwe jaar een schone lei met de vereniging 
door uw achterstallige contributie op korte termijn te voldoen, zodat 
wij met elkaar goed 2015 in kunnen gaan. 
Heeft u problemen met de betaling of wilt u het spreiden neem dan 
contact op met penningmeester Fran Schelfhout; emailadres: 
schelf@quicknet.nl 
 
( N. B. Vanwege het automatiseren krijgt u geen factuur!)   
 

Het bestuur. 
 
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en gezond 2015. 
Het bestuur, leden, trainers, coaches, sponsors en vrijwilligers van de 
voetbalvereniging Kreileroord wensen u prettige kerstdagen en een Gelukkig en 
gezond 2015 toe.  
Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden houden wij op zaterdag 3 januari onze 
Nieuwjaarsreceptie. Een ieder die de club een warm hart toedraagt is hierbij 
uitgenodigd.  
Wij starten ’s middags om ca. 13.00 uur, indien het veld en het weer het toelaat, 
met een voetbalwedstrijdje. Om circa 16.00 uur beginnen wij met het bakken van 
vis. Iets geheel anders dus en een geweldig idee. 
Wij hebben begrepen dat Foeke van Wanrooij een trawler vol vis voor deze 
gelegenheid heeft aan laten rukken. Er is voor iedereen dus genoeg en bovendien 
is er ook nog stokbrood en dergelijke bij. Bovendien heeft de penningmeester Fran 
Schelfhout toegezegd weer wat geld in het drankpotje te doen, dus niets staat in de 
weg om er een geslaagde receptie van te maken. 
 

Het bestuur. 
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Kreileroord – Flevo   0 – 4. ( 30 – 11- 2014) 
 
 
Flevo heeft aan 1 helft genoeg. 
 
Op deze koude zondagmiddag konden de beide ploegen  het  talrijk opgekomen 
publiek niet echt warm krijgen . Het vertoonde spel van beide ploegen in deze 
derby hield niet over en met name in de tweede helft viel er weinig te genieten. 
Flevo nam  al in de eerste helft  een grote voorsprong op de thuisploeg  en nam 
daarom zichtbaar gas terug en aangezien de ploeg van Jan Wiersma niet bij 
machte was om iets aan de stand te kunnen veranderen ging de wedstrijd uit 
als de bekende nachtkaars. In de eerste helft was het éénrichtingsverkeer. Flevo 
was de betere voetballende ploeg en zette meteen druk op de achterhoede van 
Kreileroord. Na tien minuten spelen schoot doelman Brain Boekel een doelschop 
in de voeten van Flevo spits Sidney Schaafstra die het aangeboden buitenkansje 
direct verzilverde. 0- 1. Een kwartier later werd de bal op het middenveld 
verloren door Tim van der Vaart aan Sander Beemsterboer en met een knappe 
steekpass bediende hij Sidney Schaafstra. De linksbenige kleine geblokte spits 
van Flevo kwam daardoor  opnieuw vrij voor Brain Boekel te staan en schoot 
beheerst zijn tweede goal in de touwen. Tien minuten voor rust greep keeper 
Brain Boekel bij een hoge voorzet van links mis en kon Sander Beemsterboer 
ongehinderd inkoppen. 0- 3. Gelukkig bleef het daarbij voor de thuisploeg, want 
Flevo kreeg nog enkele kansen om de marge in de eerste helft te vergroten. Na 
de rust wisselde Jan Wiersma Tim van der Vaart en Stefan Perton voor de 
routiniers Dick Keuken en Thijs Klein. Daardoor kwam er wel wat meer rust en 
overleg in het spel van de thuisploeg, maar de ploeg kon geen echte vuist 
maken tegen Flevo. Uiteindelijk maakte Sander Beemsterboer vlak voor tijd het 
mooiste doelpunt van de wedstrijd door prachtig door de achterhoede van 
Kreileroord te soleren en met links droog in de uiterste hoek te schieten. 0 – 
4.  Kreileroord heeft nu 11 wedstrijden gespeeld en nog geen enkel punt. 
Misschien volgende week speelt als  de ploeg tegen koploper Jisp moet spelen. 
 
Tweede elftal en Dick. 
 
Het tweede werd afgelast vanwege het slechte veld. Dick heeft  de ganse 
zaterdagmiddag het veld in een koude oostenwind nog gerold met de auto van 
Barry Bruin ( bedankt daarvoor) om de wedstrijd tegen Flevo op een acceptabel 
veld te kunnen laten plaats vinden. Het bestuur overweegt om de elftallen nu op 
het veldje achter te laten trainen omdat het hoofdveld de laatste tijd flink door 
het weer  te lijden heeft gehad. 
 
 
Veranderingen. 
 
Op de ledenvergadering zijn door het bestuur de nodige veranderingen 
aangekondigd rondom het beleid van de bar. Met de vrijwilligers voor de bar 
gaat het tot nu toe op rolletjes. De leden hebben dat inmiddels kunnen 
constateren. De  andere maatregelen worden niet altijd volledig gewaardeerd 
door de leden, maar na enig praten begint toch langzaam de boodschap door te 
dringen dat het niet anders kan. Uiteraard vindt het bestuur de genomen 
maatregelen niet leuk en soms heel vervelend, maar het is niet anders. Om door 
de zure appel heen te kunnen bijten vraagt volwassen gedrag en gelukkig vindt 
het bestuur bij de leden steeds meer weerklank. Nu is het aan het bestuur om 
te zorgen dat het gemoedelijke en gezellige karakter van de club overeind blijft. 
Daar gaan wij als bestuur natuurlijk voor met uiteraard de hulp van de leden en 
natuurlijk vrijwilligers. 
 

Het bestuur 
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Zondag 7 december 2014. Een koude 
ochtend, en Aline is pupil van de week bij 
het tweede. Toen Aline begon bij 
Kreileroord was ze nog maar een kabouter. 
Het jaar erop mocht ze in het F team, 
samen met haar vriendin Ashley. Het was 
dus heel erg gezellig en er werd ook nog af 
en toe tegen een bal geschopt. Dit seizoen 
is het anders. Het is nog steeds erg 
gezellig, maar er wordt ook echt 
gevoetbald.  
Zoals gezegd, het was erg koud op de 
ochtend dat Aline pupil mocht zijn. Maar 
Aline kan wel wat hebben, dus ze stond 
gewoon vrolijk in te tikken. Stralend stond 
ze op de middenstip te wachten op haar 
moment. En toen het fluitje klonk ging ze 
met een glimlach van oor tot oor met de 
bal op het doel af. Iedereen werd voorbij 
gespeeld, tot de keeper aan toe. En toen 
een prachtig schot op doel. Ze bracht de 
bal nog even netjes terug naar de 
scheidsrechter en ging toen het veld af. 
Het was geen weer om buiten 
te blijven kijken, dus ging ze 
snel naar binnen om op te 
warmen.  

Aline Schot 
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Zondag 7 december 2014. Het was al een koude 
ochtend, maar in de middag begon het ook nog 
te regenen. En dit was precies de dag waarop 
Tijm pupil van de week was bij het eerste. Tijm 
staat elke week op het veld. Weer of geen weer, 
Tijm is er. Maar ondanks dat hij er met elk weer 
type is, is hij geen liefhebber van kou. In zijn 
eerste jaar bij Kreileroord als kabouter heeft hij 
vaak genoeg een bal tegen zijn koude wangen, 
benen of handen aangekregen. En toch staat hij 
deze zondag in de kou en regen met een glimlach 
op het veld ballen te schieten.  
Tijm staat bij onze F in de spits. De doelpunten 
zijn daar nog niet gemaakt, maar dat is ook niet 
zo gek. Hij is de jongste speler van ons F team. 
Hij moest toen het seizoen begon nog zes 
worden. En de doelpunten komen vast en zeker 
nog. Tijm is namelijk linksbenig. En dat hielp 
hem deze ochtend natuurlijk ook, want vanaf de 
aftrap ging hij als een speer op het doel af. Er werd nog door 
de tegenstander geroepen dat ze hem tegen moesten houden. 
Maar dat liet Tijm niet gebeuren. Hij ging recht op zijn doel af, 
en schoot hem mooi in. We hebben hem daarna snel van het 
veld geroepen om binnen om te kleden naar een armere outfit. 
Na het omkleden ging hij met zijn moeder in de 
skybox ons eerste elftal aanmoedigen. 

Tijm 
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MERO 
 

Glazenwassers 

 

 

MERO 
 

Glazenwassers  
voor al uw ramen en dakgoten                   0641552483 / 0614456962 
 
“Schone ramen voor een scherpe prijs” 
 
merodienstverlening@hotmail.com 
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U vindt ons op: 
 
Havenweg 6 
1771 RW Wieringerwerf 
  
Tel:               0227-602543  
b.g.g.                  0227-663490 
 
E-mail    info@garagevanwanrooy.nl  
Internet: www.garagevanwanrooy.nl 
 

Garage van Wanrooy uw adres voor o.a.: 
 

 Airco service 
 APK (Algemene Periodieke Keuring)  
 Balanceren en uitlijnen 
 Inbouw van elektronica 
 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 Onderdelen en accessoires voor alle automerken  
 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
 Periodiek onderhoud en reparaties 
 Ruitvervanging en reparative 
 Winterbanden 

 
Bij een grote beurt krijgt u bij ons gratis een APK keuring. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als uw auto klaar is, dan kunnen wij uw auto ook wassen, poetsen en in de 
wax zetten, tegen een kleine (meer) prijs! 
 

Dorpskrant Kreileroord 
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