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

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

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

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

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

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
 

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 12.00 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 

S.V.D.K. 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 
Eerste rit tot Anna Paulowna 
13:36 en 14.36 rijdt niet verder dan verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
(Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
 

14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis Magnushof Schagen ! 
 

Eerste rit:  06.53 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. 

12-04-2016 
10-05-2016 
07-06-2016 
05-07-2016 
 

 
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.  

14-04-2016 
28-04-2016 
12-05-2016 
26-05-2016 
09-06-2016 

Algemene informatie 2016  

Update: 12-04-2016 

Bel ALTIJD 112 
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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 € 10,00 per jaar. Wordt lid en 
steun hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

 
 

Geachte Dorpsraadleden,  
Secretaris. 

 

Aankondiging 
 

De Jaarvergadering staat voor dit jaar in de agenda op 
 

Woensdag 11 mei 2016 
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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. J. Kroegman Bollenstraat 29 tel. 0227-663277 joke.kroegman@ziggo.nl 
IJsclub : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Redactie : Dhr. R. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  en Gerard Prevo   
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  

zondag 8 mei 2016 (18.00 uur) 
                  (hardcopy zondag 8 mei 2016 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  720118 
Korenstraat bij mevr. L. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1  720118 
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: 
 
 Van de secretaris       pagina   3 
 Uit het verleden        pagina   7 
 Kreleroord schoon 2016      pagina   8 
 Oranjevereniging Kreileroord     pagina 10 
 S.V.D.K. (Senioren Vereniging De Doorbraak Kreileroord ) pagina  11 
 Kermis 2016        pagina   15 
 Kleur wedstrijd          pagina 16 
 Wereldwinkel          pagina  17 
 Paasbrood         pagina 18 
 Over uw gemeente       Pagina  21 
 Grasmaaier         pagina  23 

De Redactie 
 

Op sommige pagina’s komt u nu een QR code afbeelding tegen.  
Op veel mobiele telefoons kan men deze lezen 

en wordt je direct doorverwezen naar de webpagina  
waarover het artikel gaat. 

 
 
 

Als de telling goed gegaan is, is dit het veertigste 
verschijningsjaar van “de Dorpskrant”  
 
Het archief wat wij tot onze beschikking hebben gaat tot nu 
toe niet verder terug dan eind 1984/begin 1985. En dit 
archief is pas vanaf 2012 geheel compleet. Mocht u nog 
uitgaven van 2011 en ouder in uw bezit hebben en deze 
willen uitlenen zodat we deze kunnen scannen en hierdoor 
het archief completer te maken . Hierna krijgt u uiteraard 
uw krantjes terug! Alvast bedankt voor uw reacties. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking 
Redactie “de Dorpskrant Kreileroord” 
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Uit het verleden 
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Nieuws van het biljartfront. 
 

De biljarters van de Doorbraak zijn aan de honderd beurten 
competitie begonnen. De bedoeling van dit spel is, dat iedere 
speler in twintig beurten zo veel mogelijk caramboles maakt. 
En scoort de biljarter meer caramboles dan zijn toegewezen 
gemiddelde dan scoort de speler een soort extra bonus. Dat 
geeft minder druk dan in de reguliere competitie waar je in zo 
weinig mogelijk beurten je gemiddelde moet zien te halen. 
Doordat bij iedere speler de druk van de ketel is, krijg je 
verrassende uitslagen. En zelfs zo dat je je afvraagt of het 
toegewezen gemiddelde per speler in de reguliere competitie, 
dat als leidraad dient voor dit spelletje, wel de juiste is! Want 
wat te denken van onze senior Bert Hanff, die tegen zoonlief Michel liefst 25 caramboles boven zijn 
gemiddelde van 31 scoorde en tegen Jaap Plagmeier ook behoorlijk huis hield. En wat te denken van 
onze penningmeester Ger Edens. Hij speelde in de afgelopen vijf partijen vier partijen boven zijn 
gemiddelde. In zijn partij tegen Michel Hanff speelde hij 21 caramboles boven zijn gemiddelde, 
Michel speelde in deze partij trouwens ook 7 caramboles boven zijn gemiddelde van 70, dat je toch 
in alle gemoede gaat afvragen of er geen bijstelling moet plaats vinden van dat bewuste gemiddelde. 
Naar boven dan, voor sommige spelers uiteraard! Verreweg de meeste caramboles werden in de 
afgelopen periode gescoord door Michel Hanff die tegen Pascal Edens 82 caramboles op de tafel 
neerlag; een aantal waar de meeste spelers van dromen. Jaap Plagmeier is ook zo’n speler waarvan 
je de indruk krijgt dat hij, zachtjes gezegd, de boel een klein beetje voor de gek houdt. Want wat te 
denken van de 38 caramboles die hij maakte tegen Fran Schelfhout, terwijl hij normaliter maar 24 
caramboles hoeft te maken. En nu de naam van Fran Schelfhout is gevallen; hij had een 
ongelooflijke uitschieter tegen Bert Hanff. In 16 beurten had hij er al 24 gemaakt, tien boven zijn 
gemiddelde, en raakte daardoor enigszins van slag, want volgens de stamtafel lag de dertig binnen 
bereik van Fran. De andere partijen van Fran gingen minder goed, vandaar de kwalificatie 
“uitschieter”. Martin Rebel, in de volksmond Kriebel, speelde 2 partijen boven zijn gemiddelde, 
waarvan de partij tegen Fran zijn beste was, want hij maakte in deze partij 8 caramboles meer dan 
nodig was. Kriebel is een speler waarvan je misschien iets meer mag verwachten, want in zijn 
praatje aan tafel denk je al gauw dat er speler aan de gang is met kwaliteiten. Maar de laatste tijd 
komen die kwaliteiten, die hij zonder meer heeft, soms niet helemaal uit de verf en daar raakt Martin 
wel eens gefrustreerd van. Niet doen en dan komen de caramboles weer vanzelf. Pascal Edens is 
onze enigste linkshandige speler en heeft altijd zijn eigen oplossingen om zijn caramboles te maken. 
Hij kan met ongelooflijke precisie de ballen zo dun raken dat de spelers aan de stamtafel van 
bewondering bijna van hun stoel vallen. Hij speelt  aardig in balans; hij wist twee partijen net boven 
zijn gemiddelde te eindigen, twee partijen gingen daar ver onder en in één partij wist hij precies zijn 
gemiddelde te scoren. Henk van Bodegom gaat stug op de ingeslagen weg door en is helemaal van 
het “paadje”. Toch wist hij nog een partij met 1 carambole boven zijn gemiddeld te scoren. U mist in 
dit verslagje Ruud van Eeken, onze zeer gewaardeerde secretaris. Door werkzaamheden op Schiphol 
moeten wij hem jammer genoeg vaak missen. Maar hopelijk zal dat misschien wel een keer 
veranderen. Op 22 april speelt de Doorbraak tegen de senioren vereniging uit, met hopelijk nu weer 
eens een goed resultaat, want daar schort het de laatste tijd duidelijk aan. 

 
 

Henk van Bodegom. 
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SVDK nieuws. 
De Paasworkshop onder leiding van Louisa Prevo was zeer geslaagd. 
de 1e versie werd door Louisa zelf georganiseerd en werd door vijf mensen bezocht. Er 
werd op deze avond aan een paaskrans gewerkt. De kandidaten deden enorm hun best op 
deze avond en mochten aan het einde van de avond hun eigen werkstuk mee naar huis 
nemen! 
De andere workshop werd door SVDK-leden ingevuld, plus een introducee van 
Jacqueline de Boer en een genodigde van Louisa n.l. Thea de Ligt. 
Deze avond gingen de dames een paastafelstuk maken. 
De uiteindelijke resultaten waren  echt de moeite waard. U heeft ze op facebook kunnen 
bewonderen. Goed gedaan dames en jullie lerares Louisa. Volgende jaar weer !!!! 
 

Op 21 april gaan we weer met z’n allen naar de chinees in Wieringerwerf. 
U kunt zich als lid van de SVDK nog opgeven. De kosten voor SVDK-leden is € 15,00. 
De niet leden betalen de volledige prijs. Opgave bij P.J.M Raven per telefoon 
0227-663330 of bij G van der Velde 0227-663485. 
Op 28 april is de sluitingsmiddag van de Senioren van Kreileroord. We gaan er 
dan weer een gezellige middag van maken, met een bakje koffie, en een 
versnapering, een bingo-spelletje (3x) en 3 rondjes vlotbruggen om leuke 
vleesprijzen. 
Dan nog even nazitten en op naar het volgende seizoen, te beginnen op 8 
september 2016. We kunnen altijd nog nieuwe leden gebruiken. De contributie is 
 € 30,00 euro per jaar. 
 
Op 26 april is er weer het gezamenlijke reisje van de seniorenvereniging uit 
Wieringerwerf, Middenmeer – Slootdorp- Kreileroord. 
Kosten € 65,00 per persoon voor de hele dag. 
Een bezoek aan een tinnegieterij, en een vaart per schip over de Waal horen 
daar ook natuurlijk ook daarbij en natuurlijk een goed verzorgt 3 gangenmenu. 
Opgave voor het Seniorenleden bij Lenie Cardol 0227-663365. 
veel plezier. 
 
De SVDK wenst iedere Kreileroorder en alle mensen uit de omgeving een hele 
mooie, zonnige en gezonde vakantie. 
Het bestuur. 
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Activiteitenagenda april tot en met december 2016. 
donderdag  21 april   wokken met de leden aanvang 18. 30 uur 
vrijdag  22 april     sluitingsmiddag regio aanvang 13.30 uur te Middenmeer 
vrijdag   22 april     biljartwedstrijd S.V.D.K. tegen De Doorbraak 
dinsdag   26 april     voorjaarsreis naar tingieterij en varen over de Waal 
donderdag 28 april      sluitingsmiddag S.V.D.K. aanvang 13.30 uur 
zaterdag   11 juni     Rabosponsorfietstocht 
donderdag    8 september   openingsmiddag van het seizoen 2016/2017  
maandag  12 september  start competitie klaverjassen 
dinsdag  13 september  start competitie biljarten 
donderdag 15 september  start competitie koersballen 
donderdag  15 december   kerstmiddag met diner 
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Er zijn diverse avonden dat er activiteiten in  MFC  
De Doorbraak. Deze worden door de diverse verenigingen 
georganiseerd. Een daarvan is Klaverjassen. . 
 
Voor meer info kunt u bij deze vereniging en terecht. 
 
Doe gezellig mee! 

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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Het Creilerwoud 
De Wereldwinkel is verbouwd en verplaats!.  

 
Openingstijden: Maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag  08:30 - 14:30 
                             Woensdag        08:30 - 12:15 
        tijdens schoolvakanties is de Wereldwinkel gesloten! 
        
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  Dromenvangers, Spaar olifanten 
en geluk poppetjes 

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

Klaverjassen. 
Op zaterdag 23 april houden we weer een klaverjasdrive. Eén van de laatste van dit 
seizoen. De aanvang is zoals gebruikelijk om 20.00 uur en wij starten met een kop 
koffie in de Doorbraak. 
Tot ziens. 
 

Vinyl avond. 
Even ter herinnering! 
Op zaterdagavond 16 april is er weer wat te doen in de Doorbraak. Dirk Linde gaat 
op zijn geheel eigen manier ouderwets plaatjes draaien. Op aanvraag draait hij mis-
schien ook uw favoriete plaat, waaraan u misschien nog zo veel goede herinneringen 
bewaart. 
Tot zaterdagavond. 
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Bezoekadres 

 De Verwachting 1 

 1761 VM Anna Paulowna 

 t: 088-321 5000 
Postadres 

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna  

Laatste nieuws 
 De dijkversterking van de Afsluitdijk zorgt voor banen in Hollands 

Kroon (11-04-2016) 
 

 Uitslag referendum Hollands Kroon (07-04-2016) 
 

 Buurtzorg weigert afspraken met Hollands Kroon na te komen (05-04-
2016) 
 

 Haven Middenmeer wordt opgeknapt (31-03-2016) 
 

 Wat is uw mening over de leefomgeving in Hollands Kroon? (31-03-
2016) 
 

 Arthur Cremers nieuwe gemeentesecretaris Hollands Kroon (29-03-
2016) 
 

 Hollands Kroon is van plan de aanbesteding Partnerschap in Zorg te 
gunnen aan Incluzio (23-03-2016) 
 

 Aanbesteding leerlingenvervoer in Den Helder, Hollands Kroon en 
Schagen (22-03-2016) 
 

 Gewijzigde bedieningstijden beweegbare bruggen Hollands Kroon 16 
april tot 15 oktober 2016 (18-03-2016) 
 

 Terinzagelegging ontwerpprojectplan Dijkversterking Den Oever (17-
03-2016) 
 

 Levertijd afschrift akten burgerlijke stand tijdelijk vijf werkdagen (09-
03-2016) 
 
 
Kijk op de website van Hollands Kroon voor uitgebreidere informatie! 
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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  € 10,- 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 € 15,-) 

  

 

Le Gaspi Computer (Onderhoud) 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 42 Nr 05 12-04-2016 



 

Pagina 19  

sv. KREILEROORD 
 

 
 
 

  

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 23-02-2016 

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. T. Klein  Korenstraat   36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  vacant 
Lid  vacant 
Jeugd afd. mevr. Citty Marsman  .  Gijs van Gaalenstraat 25Kreileroord tel. 663602               cittyvisser@gmail.com 

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

Trainers en coaches 
Trainer   2de elftal dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg  20 tel. 06-22392290 
Trainers D pupillen: dhr. B. Bruin  Landbouwstraat 18 tel. 663568 
 Mevr. Sandra Wiersma 
 Mevr. Sandra HAK 
Trainer   F pupillen: mevr. C. Marsman  Gijs van Gaalenstraat  25 dinsdag avond 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
 
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. T. Klein  Korenstraat    36  tel. 0631787747 
Coach D pupillen: dhr. M. Marsman  Gijs van 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: dhr. 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 
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Kreileroord 2 – AGSV 2   7 – 1. 
Kreileroord 2 was veel te sterk voor AGSV 2, hoewel AGSV voor aanvang van deze wedstrijd 
nog net boven de ploeg van Thijs Klein was geklasseerd. Het bleef voor de Aartswouders ge-
lukkig bij zeven tegentreffers, maar als het vizier van Patrick Sleen iets scherper had gestaan, 
dan was de “tien” gemakkelijk haalbaar. Al meteen kreeg Patrick een beste kans na een pass 
van good- old John Zee, maar Patrick schoot net naast. Tot vijf minuten voor rust bleef de stand 
daardoor op 0-0. Vlak voor rust was het dan toch raak, want na een knappe pass van Marco 
Keuken lobte Patrick de bal keurig over de uitlopende doelman van AGSV. 1-0. Na een rokertje 
buiten in het zonnetje ging Kreileroord door op de ingeslagen weg, want na goed doorzetten 
van Dennis Ottens werkte een verdediger van AGSV in paniek de bal achter zijn eigen doel-
man. Wij schrijven de goal toch op conto van Dennis, want zulke werklust mag gerust beloond 
worden. Toen Patrick opnieuw doorbrak en de 3-0 aantekende leek het gedaan met AGSV. Toch 
wist AGSV nog terug te komen in de wedstrijd, want na 65 minuten spelen scoorden zij de aan-
sluitingstreffer. 3-1. Geen drie minuten later kopte Melvin van der Zee keurig uit een prachtige 
vrije schop van John over de uitlopende doelman van AGSV de vierde goal voor Kreileroord en 
brak meteen daarmee het verzet van AGSV. Zowel Paul van der Meer en Melvin schoten van 
afstand raak en Patrick zorgde voor de zevenklapper door zijn derde goal deze middag te sco-
ren. Opmerkelijk mag genoemd worden dat de verdediging onder leiding van Bart Scholten het 
zeer goed deed, maar ook het optreden van de bijna 60- jarige Fran Schelfhout mag niet onver-
meld blijven, want met onvervalst draaien en kappen zette hij de tegenstander voortdurend voor 
schut! En tot slot: Wilbert bedankt voor het fluiten. 
Henk van Bodegom. 
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Verheul toernooi. 
In Kreileroord werd afgelopen Paas zaterdag onder prachtige weersomstandigheden, het D- 
pupillen toernooi van Verheul afgewerkt. Door de voetbalverenigingen van voorheen de ge-
meente Wieringermeer en Wieringen waren 13 D- teams ingeschreven, met als gevolg dat er 
26 wedstrijdjes moesten worden gespeeld. Door de organisatie waren de teams naar sterkte in 
drie poules ingedeeld. Het toernooi verliep vlekkeloos en onder toeziend oog van veel mee-
gekomen publiek lieten de pupillen zich van hun beste kant zien. 
In de sterkste poule werd Succes D1 uiteindelijk winnaar met 8 punten door zowel Flevo D1 
en CVW D1 met de kleinst mogelijke nederlaag naar huis te sturen. In poule D2 werd CVW 
D2 winnaar met slechts 1 punt verschil op Wiron D1. In deze poule viel de beslissing in de 
laatste wedstrijd. Het onderling treffen tussen CVW D2 en Wiron D1 werd door CVW D2 ge-
wonnen met 2-0 en daarmee werd CVW kampioen in poule D2. In poule 3D werd DWOW 
D2 afgetekend winnaar. Met 4 overwinningen werden zij overtuigend winnaar van deze pou-
le. Succes D4 werd tweede met 5 punten en Flevo D3 werd derde met 4 punten. CVW D3 en 
Kreileroord D1 eindigden met drie punten gelijk, maar door een beter doelsaldo werd CVW 
vierde en eindigde Kreileroord op de laatste plaats. 
De aanvoerders van de winnaars van de poules kregen een beker en iedere deelnemers ont-
ving een herinneringsvaantje. Deze werden uitgereikt door dhr. Hans Bos vertegenwoordiger 
van de sponsor van het Verheul toernooi. 

Henk van Bodegom. 
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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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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.: 
 

 Algemene Periodieke Keuring (APK) 
 

 Periodiek onderhoud en reparaties 
 

 Balanceren en uitlijnen 
 

 Airco service 
 

 Occasions (steeds wisselende voorraad!) 
 

 Onderdelen en accessoires voor alle automerken 
 

 Onderhoud, controle en reparatie van het aircosysteem 
Ruitvervanging en reparatie 
 

 Inbouw van elektronica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Dorpskrant Kreileroord 


