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

.  Dorpsraad 
SV Kreileroord 

Het Creiler Woud 
Oranje vereniging 

JeeCee ‘76 
ANBO 

K
reileroord 

M
FC

 d
e 

D
oo

rb
ra

ak
 

Zomertijd 
Zondag 29 maart 2015 

 
Men moet het ijzer smeden als het heet is. 

(Handelen op het moment dat de omstandigheden gunstig zijn.) 
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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. 

17 maart 
14 april 
12 mei  
09 juni 
07 juli 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

Restafval/huisvuil kunt u verpakt in plastic (vuilnis)zakken aanbieden 
in de grijze minicontainer.  U kunt het gft-afval kwijt in de groene 
minicontainer.  Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de 
(mini)container. Is dit niet mogelijk, gooi het dan verpakt bij het 
restafval. U voorkomt hiermee overlast van maden en stankoverlast.  

05 maart 
19 maart 
02 april 
16 april 
30 april  

Algemene informatie 2014  

Update: 24-02-2015 
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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,  
van de Voorzitter 

 
HELLUP                                                                 HELLUP                                                                      
 

Beste dorpsgenoten, 
A.S. Vrijdag gaan we weer een schoonmaak middag houden in het dorp en wel in 
samenwerking met Unit 2 van het Creilerwoud. Gewapend met prikstokken, grijpers, 
handschoenen,vuilniszakken en kruiwagens gaan we het zwerfafval weer te lijf. Hierbij 
kunnen we nog een aantal ouders gebruiken om samen met een groepje kinderen dit 
varkentje te wassen. Ook als u geen kinderen op school heeft  bent u uiteraard van 
harte welkom We beginnen om 13:00uur bij de doorbraak en zullen rond 13:00 uur weer 
klaar zijn. Als u een uitkering geniet via de gemeente mag u gewoon meedoen in het 
kader van de participatiewet. We wachten met spanning af.                                                                    
De voetbalkooi gaat er komen en dit niet in de laatste plaats door de handtekeningen die 
zijn opgehaald door een aantal fanatieke voetballertjes. Ook hierbij zullen we een beroep 
doen op u medewerking, daar we de plaatsing zelf moeten doen. Voor de officiële 
opening willen we graag wat suggesties horen dus kom maar op met uw ideeën.  
 

Groeten Jaring Dam 

 

Woensdag 18-03-2015 wordt er 
een flyer huis and huis gebracht 

over de “NL Doet”- en 
voorjaarsactie  ! 
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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 6 april 2015/18.00 uur 
(hardcopy zondag 5 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. 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: 
 
 Voorjaarsactie         pagina   3 
 Van de voorzitter       pagina   4 
 Agenda          pagina     7 
 Aankondiging ledenvergadering    pagina    8 
 Familepagina Kreileroord     pagina   9 
 Fancy Fair         pagina   10 
 Anbo          pagina 11 
 Buurtbus lijn 416/lijn 653     pagina  14 
 Koningsdag         pagina   15 
 Computer info        Pagina  17 
 Over uw gemeente       Pagina  20 
 Grasmaaier         pagina  24 

 
 
 
 

De Redactie 
 

Op sommige pagina’s komt u nu een QR code afbeelding tegen.  
Op veel mobiele telefoons kan men deze lezen 
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NL Doet      20 en 21 maart 
 
Fancy Fair      18 April 
 
Koningsdag     27 april 
 
Kermis       01 t/m 03 mei  
 
Jaarvergadering  20 Mei 
Dorpsraad 
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Woensdag 20 Mei wordt de ledenvergadering van 
de Dorpsraad Kreileroord gehouden. Deze 
vergadering staat open voor alle leden van de 
vereniging.  
 
Op de agenda staat o.a.: 
 de aanpassing van de statuten van de 

vereniging 
 Standpunt en stand van zaken betreffende de 

stichting MFC de Doorbraak 
 Aftreed schema bestuursleden  

(bestuursleden gezocht) 
 
De exacte agenda, locatie en tijd wordt in een 
volgende dorpskrant gepubliceerd. Maar dan kan u 
hem alvast in uw agenda zetten. 



 

Pagina 9  

STUUR EENS EEN KAARTJE 
 
 
Als er een zieke is in uw omgeving mag u dat altijd even doorgeven, want een 
kaartje doet toch altijd goed als je ziek bent. 
 

Vriendelijke groeten Gitta  Vlietstra   
663248 of via FB 

Te Koop: 

 Een Mountainbike, 
            vaste Prijs  € 50,- 

 3x koper 22mm lengte 5M en 1x koper 22mm lengte 4M 
           vaste prijs € 50,- 

Reacties naar 0227-663485 

 
Te koop: 
 
Digitale satelliet HD ontvanger SAT 801. Duo ontvanger. Plus schotel. 
Zelf schotel demonteren. 

Prijs: € 175,00. 
D. Mulder 

Korenstraat 73 
 
 

 
beste dorpsgenoten  
  
18 april hebben wij weer een super leuke fancy fair. 
voor deze fancy fair komen we woensdagavond 25 
maart  langs voor de verkoop van de tombola loten. 
de kosten van de loten zijn €0,50 per stuk en 11 voor 
€5,00. mocht u niet aanwezig zijn en toch loten willen, 
kunnen er altijd loten gekocht worden tijdens de fancy 
fair. 

 
met vriendelijke groeten de owg  
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ANBO Nieuws 
Algemene Ledenvergadering ANBO  
afdeling Kreileroord. 
 
 
 
Op donderdag 5 maart j.l. hield de ANBO haar 
Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering werd goed bezocht door onze leden en na een eerste rondje koffie kon onze 
voorzitter G. van der Velde de vergadering openen en de aanwezigen van harte welkom 
heten.  
De agendapunten konden zonder problemen afgewerkt worden en na de sluiting van de 
vergadering konden de aanwezigen nog even ontspannen met het spelen van enkele spellen. 
De prijzen die hiervoor beschikbaar waren gesteld vielen in de smaak bij de winnaars.  
Bij het vlotbruggen werd fanatiek gestreden om  de meeste punten binnen te halen. Hier 
kwamen drie winnaars uit de strijd naar voren en konden hun vleesprijs in ontvangst nemen. 
Met 132 punten werd J. van Eeken eerste, tweede met 122 punten C. Cardol en derde met 
109 punten P. Raven. Al met al was het een geslaagde middag met een goede vergadering en 
daarna een gezellig samenzijn. 

       De secretaris. 
 
 
 
 
Na afloop van de Jaarvergadering doen we met elkaar nog enkele 
spelletjes om de dag zo gezellig af te sluiten. 
De Jaarvergadering werd door 23 mensen bezocht, waaronder ook de 
Familie Smit uit de korenstraat. Zij waren deze keer wat vroeger uit 
Indonesië gekomen omdat hun zoon een ernstig ongeval was 
overkomen. Gelukkig gaat het nu wat beter met hem. 
Toch bleven er nog 18 mensen over om spelletjes mee te spelen. 
Een van de spellen is vlotbruggen, wat soms tot verrassende uitslagen 
kan leiden. 
De uitslag was deze keer: 
1e plaats: John van Eeken    
2e plaats: Co Cardol 
3e Plaats: Piet Raven    
Na afloop werd nog even gezellig nagezeten. 

 Gerard van der Velde    
 

 
 

Afdeling Kreileroord 
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Afdeling Krei-

BILJARTEN  
De ANBO-biljarten uit Kreileroord moesten deze keer hun Regiowedstrijd in 
Wieringerwerf spelen. 
Geleidelijk aan kwamen de Kreileroorders binnen in het nieuwe onderkomen van hun 
tegen standers in Wieringerwerf. De Cultuurschuur geheten. 
Er stonden vier biljarttafels opgesteld, waar van er 2 goed te gebruiken zonder handicap. 
De buitenste twee tafels staan vanwege de bebouwing wat ongelukkig. 
Aan een van de korte zijden van de biljarttafel kan je moeilijk stoten met een gewone keu 
en dat is jammer. Voor de rest was het dik in orde! 
Maar natuurlijk niet zo als bij ons! 
Rein Schiphof heette iedereen van harte welkom en maakte de indeling van de spelers 
bekent. Piet Raven moest tegen Rein Schiphof en Aris van schagen, hij won beide 
partijen. 
Evert Bron moest tegen Aris van Schagen en ook tegen Rein Schiphof. Evert won van 
Aris,maar verloor van Rein. Gerard van der Velde speelde tegen Hans v.d. Laan en 
Louis Reyers. De 1e partij werd gewonnen de 2e ging grandioos de mist in. 
Co Cardol speelde tegen de dezelfde personen. Tegen louis Reyers speelde hij gelijk door 
in de in de gelijk makende beurt nog 7 punten te scoren. Tegen Hans v.d. Laan gijn Co 
koppie onder. 
 

 

     

KLAVERJASSEN  
De laatste regio-klaverjas wedstrijd was in Kreileroord. 
we kregen 24 mensen op bezoek, voor Kreileroord een tegenvaller. 
Toen iedereen gearriveerd was, kon Co Cardol de wedstrijdleider, 
de tafels bekent maken  
Willem Schippers vertegenwoordigde Kreileroord. 
voor de 2e keer als regiospeler, Lenie Cardol speelde als invalster voor 
Slootdorp.  
De tempratuur in de wedstrijd ruimte was behoorlijk hoog, daar was 
het zonnetje debet aan. 
Maar iedereen ging met goede moed van start, de dames Nien Veen en 
Minke v/d Heide 
zorgde goed voor de spelers(sters) iedereen werd van koffie, thee, en 
de nodige hapjes en consumpties voorzien daar hartelijk dank daar 
voor . 
Co en Lenie Cardol verzorgen elke keer de prijzen voor de spelers en 
zij verzorgen ook de wedstrijdleiding hartelijk dank , Fam. Cardol. 
Het ging goed met de spelers(sters) van kreileroord, Willem Schippers 
werd 2e met ruim 5000 punten. Gerard van der Velde werd 3e met ook 
ruim 5000 punten. Diet Raven werd 9e  met 4700 punten. Maar Piet 
Raven liet het deze keer helemaal afweten en eindigde als laatste. toch 
een leuke middag, want iedereen kreeg een leuke prijs. 
tot op de slotmiddag in Slootdorp.  

Gerard van der velde   
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ANBO nieuws. 
 
Op 9 april a.s. gaan we weer wokken. 
Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 
15,00 p.p. gevraagd. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij het bestuur van de 
ANBO. 
 
Op 30 maart a.s. is de laatste 
bestuursvergadering vóór de 
zomerstop. In deze vergadering wordt een nieuwe activiteitenagenda 
samengesteld. Deze agenda zal ook in de dorpskrant vermeld worden. 
De regiowedstrijden lopen ook weer op z’n endje. Afgelopen vrijdag was 
de laatste klaverjaswedstrijd en vrijdag 20  maart a.s. wordt de laatste 
koersbalwedstrijd bij ons gespeeld tegen Wieringerwerf. Onze biljarters 
spelen vrijdag 27 maart a.s. in onze ruimte de laatste wedstrijd tegen 
Slootdorp. De slotmiddag van de regiowedstrijden wordt op vrijdag 17 
april  a.s. gehouden in Slootdorp. Hier worden de winnaars bekend 
gemaakt en de bekers uitgereikt. Dit wordt een gezellige middag met 
natuurlijk de nodige spanning welke afdelingen gewonnen hebben. Komt 
dus allen! 
Onze eigen laatste klaverjaswedstrijd voor de competitie is op maandag 
13 april a.s. Wij hopen dat dan iedere klaverjasser aanwezig is. 
Onze slotmiddag van het seizoen 2014 – 2015 is op donderdag 23 april 
a.s. Dan worden onze winnaars bekend gemaakt van het biljarten, 
koersballen en klaverjassen. Ook dan hoopt het bestuur op een grote 
opkomst! 
 
De voorzitter en secretaris willen tijdens de zomerstop op de 
donderdagmiddagen de ANBO open houden voor de leden die niet op 
vakantie kunnen of gaan. U bent dan van harte welkom om bij mooi weer 
een partijtje jeu de boules te spelen of bij minder weer een kaartje te 
leggen of te biljarten. 
Op dinsdag 12 mei a.s. is er door de reiscommissie van de vier ANBO-
afdelingen een reis gepland naar Groningen. Over deze voorjaarsreis 
krijgt u nog nadere informatie. 
 

       De secretaris 
 

De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op 
de laatste zondag van oktober. In de nacht van zaterdag op zondag 
worden de klokken om 2 uur een uur vooruit gezet, dus van 2 naar 
3 uur  

 
 
(ezelsbruggetje: in het voorjaar  
gaat de klok een uur vooruit).  
 

Afdeling Kreileroord 
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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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Hallo dorpsbewoners, 
  
Afgelopen woensdagmiddag lag er in de speeltuin rond 
het draaimolentje zoveel glas van bierflesjes dat het 
me handiger leek om het even in de dorpskrant te 
zetten. 
 
Vraag me af wat de reden is om het stuk te slaan op 
een plek waar kinderen spelen. 
 
Er zijn veel kinderen die vaak op sokken of blote 
voeten spelen, maar denk dat het maar beter is om 
het niet te doen. 
 
Misschien kunnen we ervoor zorgen met zijn allen dat 
het niet 1 vuilnisbelt wordt en dat de kinderen hier wel 
veilig kunnen blijven spelen. 
 
Ik snap echt dat het een leuke hangplek is ,maar laat 
geen glas slingeren, het kan zoveel ellende 
veroorzaken, 
  

Groeten Elze van der linden 
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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 

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

Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  
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Nieuws van het biljartfront. 
Door volle agenda’s wordt de onderlinge strijd tussen de ANBO en de 
biljartvereniging de Doorbraak hoogst waarschijnlijk over dit seizoen getild. 
Opmerkelijk, maar wat in het vat zit verzuurd niet, zullen wij maar denken. Laten 
wij daarom maar overgaan tot de orde van de dag en ons verdiepen in de 
prestaties die door de biljarters van onze vereniging op het groene laken worden 
gelegd. Daarbij valt op, dat op dit moment na analyse twee biljarters zeer positief 
opvallen. Toevalligerwijs ook nog twee bestuursleden, je zou er bijna wat van 
denken!, namelijk Gerrie Edens en Ruud van Eeken. Gerrie, onze uitermate 
consciëntieuze penningmeester, won de afgelopen periode al zijn vijf partijen en 
soms met grote overmacht. Zo gaf hij zoonlief Pascal geen enkele kans in hun 
onderlinge wedstrijd. Het verschil tussen beiden is slechts twee caramboles, maar 
Pascal bleef ver achter met slechts 8 caramboles na 19 beurten, terwijl Ger 
precies de benodigde negentiende carambole maakte. Ook Jaap Plagmeier kon 
Ger niet bijbenen, overigens horen wij van Jaap niets over een nieuwe 
biljarttafel!, want Ger ging erop en erover. Alleen Michel Hanff kwam net 2 
caramboles tekort tegen Ger, hij maakte er 65 in 18 beurten. Zo waar niet slecht 
van Michel in de ogen van de mindere goden. Ruud, onze wedstrijdsecretaris, 
heeft het helemaal op zijn heupen. Hij maakt de laatste tijd van iedereen gehakt. 
Zo droogde hij Martin Rebel, Kriebel in de volksmond, helemaal af. In 14 beurten 
had Ruud de dertig caramboles bij elkaar gespeeld, terwijl Kriebel op ‘n armzalige 
zes caramboles bleef hangen. Ook Fran Schelfhout, hij deed het wel iets beter dan 
Kriebel, kon het niet bolwerken tegen Ruud, maar op dit moment is er geen kruid 
gewassen tegen onze secretaris. Zo, nu kan het wel weer even, want anders ben 
ik bang dat Ruud naast zijn klompen begint te lopen en ik de volgende keer 
melding moet maken dat hij hardhandig op aarde is neergedaald! Ook Jaap doet 
het niet verkeerd, van de afgelopen 4 partijen won hij er drie en daar gaan wij 
weer, Kriebel was weer één van de slachtoffers. Nu bleef Martin steken op 8 
caramboles na 14 beurten en moest dus voor de zoveelste keer € 0,50 in het 
spaarpotje doen voor ons uitje. Maat Gerrie ziet dat als penningmeester met 
genoegen aan. Toch wist Martin wel 1 partij te winnen en wel van voorzitter Henk 
van Bodegom, maar het mag genoegzaam bekend zijn dat de talenten van de 
voorzitter niet op het groene laken liggen. Pascal bakt er de laatste tijd niets van. 
Of het komt doordat hij er nu 17 moet maken in plaats van 14, Joost mag het 
weten. Verzachtende omstandigheid is wel dat hij soms erg laat ten tonele 
verschijnt vanwege zijn werk en eigenlijk niet helemaal goed kan acclimatiseren 
aan de stamtafel en vrijwel direct aan de slag moet. Hij verloor dus al zijn partijen 
van de afgelopen tijd. Fran Schelfhout verloor van zijn vijf partijen 4 stuks, maar 
tegen Pascal ging Fran eens flink tekeer. In zeven beurten had hij zijn veertien 
caramboles bij elkaar, dus met een gemiddelde van 2 in elke beurt. Hij sloot in 
deze partij af met een serie van 6, gewoon erg goed in onze ogen. Henk doet het 
onveranderlijk slecht en daar laten wij het maar bij. Tot slot eindig ik voor de 
verandering met onze beste biljarter Michel Hanff. Langzaam is hij op de weg 
terug. Van de 4 partijen won hij er twee heel duidelijk tegen Fran en Henk, door 
binnen twintig beurten zijn 67 caramboles te maken. Tegen de voorzitter had hij 
in zestien beurten het pleit in zijn voordeel beslist. Een serie van 24 caramboles 
was Henk veel te machtig. Tegen Ger verloor hij zoals boven al een keer 
beschreven maar net aan, maar buitenshuis won hij wel het tien over rood 
toernooi in de Postboot door in de finale van Kriebel te winnen. Van de 14 
deelnemers in dat toernooi stond Kriebel dus wel mooi in de finale. Dat u dat 
maar weet! 
 

Henk van Bodegom,  

maart 2015. 
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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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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 04 18-03-2015 



 

Pagina 25  

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 
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Vergadering en vrijwilligers 25 maart 2015. 
 

Op woensdag 25 maart heeft het bestuur weer haar reguliere vergadering. Voor 
deze vergadering willen wij als bestuur alle vrijwilligers uitnodigen die op 
enigerlei wijze te maken hebben met de bar/schoonhouden etc… Als bestuur 
willen wij kunnen vaststellen  of wij met elkaar nog op dezelfde lijn zitten en of 
wij zaken met elkaar kunnen aanpassen of verbeteren. 
Het bestuur. 

 
 
 
 

Kreileroord 1 na verlies tegen Oudesluis  
stijf onderaan. 

 
 
Bij winst had Kreileroord de onderste positie in 6A over kunnen doen aan 
Oudesluis, maar de ploeg van Jan Wiersma kon de gehele wedstrijd geen 
bobbel van het water blazen. De ploeg speelde onsamenhangend en was geen 
schim van het team dat tegen WSW haar eerste punt behaalde. Ook de ruime 6 
– 1 zege van het tweede op Oudesluis 3 voorafgaand aan deze wedstrijd gaf 
Kreileroord 1 niet voldoende inspiratie om de mouwen eens flink op te stropen. 
Oudesluis won volkomen verdiend in deze qua veldspel slechte wedstrijd. 
Patrick van Kalken van Oudesluis was de enige speler die door zijn snelle acties 
de handen nog een beetje op elkaar kon krijgen bij het redelijk opgekomen 
publiek. Na bijna 20 minuten spelen kopte hij uit een door Michel Faber 
genomen corner feilloos in de kruising raak 1-0. Geen minuut later kreeg hij de 
kans op zijn tweede goal aan te tekenen, maar faalde voor keeper Brain Boekel 
van Kreileroord. Vlak voor rust liet hij opnieuw zijn hielen zien aan rechtsback 
Stefan Perton, maar miste hij het doel van Kreileroord door hoog over te 
schieten. Na de rust bleef Oudesluis vasthouden aan zijn tactiek door de bal 
voortdurend richting van Kalken te spelen en toen tien minuten later Patrick 
van Kalken weer na een slimme pass van aanvoerder Paul Dijkshoorn 
opstoomde naar het Kreileroord doel vloerde Perton hem in de zestien. 
Scheidsrechter Wester, de man floot naar behoren, gaf Perton rood en de 
toegekende terechte penalty werd zuiver ingeschoten door de aanvoerder van 
Oudesluis. 2-0. Geen twee minuten later had aanvoerder Paul Dijkshoorn de 
kans om Kreileroord de definitieve nekslag te geven, maar zijn lobje werd net 
nog uit het doel geranseld door keeper Brain Boekel. Kreileroord, met tien man, 
ging zowaar wat  beter voetballen en verscheen daardoor wat vaker voor 
doelman Jeroen Koperdraad. Marco Keuken kreeg tien minuten voor tijd na een 
knappe pass van Dennis Zee nog zicht om de aansluittreffer te scoren, maar 
Koperdraad stond net op de goede plek voor zijn ploeg. Vijf minuten voor het 
laatste fluitsignaal maakte Patrick van Kalken  aan alle illusies van Kreileroord 
een einde door  de bal panklaar neer te leggen voor aanvoerder Paul 
Dijkshoorn, die simpel de bal in het doel kon schuiven. 3-0. Volgende week 
speelt Kreileroord uit tegen midden motor Wieringerwaard. 
 
 

Henk van Bodegom. 
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Klaverjassen 28 februari. 
Eindelijk vielen Marianne Scholten en David Clerc in de prijzen. Zij 
gingen deze avond er met de derde prijs vandoor. Niet zo zeer 
door hun geweldige spel als wel door het feit dat de opkomst deze 
avond niet geweldig was te noemen. Bijna gingen zij er nog 
vandoor met de tweede prijs maar Janny en Foeke van Wanrooij 
hadden net een punt meer en gingen naar huis met  € 15,- euro 
aan boodschappen.  Hoewel, Foeke was zo aardig om Gonnie Klein 
een boodschappenmandje cadeau te doen voor de prettige 
bediening. Er waren maar 4 koppels deze avond, die de strijd met 
elkaar aanbonden voor de weer door Greta Keuken leuke 
verzorgde boodschappenmandjes. Lenie Cardol lag namelijk ziek 
in bed en dochter Simone moest onverwachts een dienst draaien. 
Thea van der Ploeg en Henk van Bodegom hadden het weer op 
hun heupen, daarbij natuurlijk ook een beetje geholpen door een 
goede kaart. Zij speelden 7415 punten bij elkaar, waarlijk niet 
gering. Grootste slachtoffers van dit tweetal waren Janny en 
Foeke die met 2099 punten van tafel werden gespeeld. Dick 
Keuken en Mike Weermeier deden het iets beter, maar gingen met 
1199 punten tegen Thea en Henk kopje onder. Samen met de 
1833 punten tegen dit koppel legden zij de basis voor de 
eindoverwinning. Dick en Mike waren goed voor de poedelprijs, 
ondanks de 2005 punten die zij tegen Marianne en David 
behaalden, want samen met drie slechte potjes kom je dan toch 
nog te kort om in de echte prijzen te vallen. Hoewel zij het niet 
hebben beseft, maar doordat Thea en Henk hun laatste spelletje 
speelden tegen Janny en Foeke en dit koppel toestond om 1224 
punten bij elkaar te laten spelen, liepen Marianne en David de 
tweede plaats mis! Of… zit het anders in elkaar? 
Uitslag: 1. Thea en Henk 7415 punten. 2. Janny en Foeke 5875. 
3. Marianne en David 5874 en Dick en Mike 5712. 
De volgende drive is op zaterdag 28 maart. 
Tot dan,  

Henk van Bodegom. 
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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 raparaties  
 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 


