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Algemene informatie 2020
Alarm

Verband-post
Kreileroord

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

112
0900-8844
0800-7000

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

663208

Bel ALTIJD 112

Ook in MFC De Doorbraak is een
defibrillator aanwezig.
(Als het MFC open is!)

Medische hulp
’s avonds en in
het weekend

Centrale Huisartsen Post
Maandag t/m vrijdag avond en
nachtZaterdag en zondag:

0229-297800
17.00 tot 08.00
dag en nacht

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29
(defibrillator aanwezig),

0227-663208

Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28,

06-11321175

DefibrillatorHulpverleners
Medicijnen
afhalen

Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u
medicijnen afhalen bij:
Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32

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

Ziekte

Weet u of iemand in het ziekenhuis, een
inrichting, of langdurig ziek thuis
verblijft? Geef dat dan even door aan
mevr. Adriana den Hertog . Zij kan er
namelijk zorg voor dragen dat deze zieke
mensen niet vergeten worden.

dinsdag en
vrijdag
Van 16.00 tot
18.00 u.
Maandag,
woensdag- en
vrijdagochtend
van 08:30 tot
12.00 uur

0227-581654

kaartje@dorpsraadkreileroord.nl

Tuinbouw
vereniging
Kreileroord

Voorzitter Gerard van der
Velde Korenstraat 11 te Kreileroord
Secretaris Enny van der Kruit
Bollenstraat 24 te Kreileroord e-mail:

tbvk@yahoo.com
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DE DORPSKRANT
een vier wekelijke periodiek

De Dorpsraad:
•



•
•
•
•

De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord
De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en haar leden.
De Dorpsraat probeert waar mogelijk dit ook te zijn voor alle bewoners.
De Dorpsraad brengt per 4 weken de dorpskrant uit voor haar leden.
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

Een volgende dorpskrant
komt eraan. U kunt alvast
copy versturen. Zodra er
genoeg copy is komt er zo
snel als mogelijk een nieuwe
editie.
Redactie Dorpskrant
Kreileroord
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DORPSRAAD

KREILEROORD

Opgericht 1 maart 1976
Rekeningnummer: 3704 22 546 Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord”

Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546
HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT
Voorzitter :

Dhr. J. Dam
Mevr. E. v. d. Kruit
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit
IJsclub:
: Dhr. R. van Tuyl
Redactie : Dhr. R. v. d. Kruit
Wnd.Secretaris:

G. v. Gaalenstraat
Bollenstraat
Bollenstraat

11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl
24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl
24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl

Bollenstraat

24 tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl

Redactie en vormgeving:
dhr. R.R. van der Kruit
redactie@dorpsraadkreileroord.nl
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen of
naar het email adres sturen

Communicare necesse est

Volgende Dorpskrant : onbekend copy inleveren kan
altijd. Zodra er weer een krant komt kan dit dan gebruikt worden
HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:
Bollenstraat en Tuinbouwstraat
Gijs van Gaalenstraat
Klaverstraat en Korenhof
Korenstraat
Landbouwstraat
Vlasstraat

bij
bij
bij
bij
bij
bij

mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.

Klein
Visser
L. Eelman
L. Eelman
Van der Made
T. de Light

Bollenstraat
Gijs van Gaalenstraat
Bollenstraat
Bollenstraat
Landbouwstraat
Vlasstraat

9
12
37
37
1
30

724592
663318
663265
663447

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bezorging kunt u terecht voor alle straten bij:

Mevr. E. v. d. Kruit

Bollenstraat 24nbrkrnf
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tel. Kan altijd0227-820022

Eind 2019 kreeg de Dorpsraad een opmerking
dat er niets te doen was, in het dorp, voor
iedereen die sportief wilde bezig zijn.
Natuurlijk is er SV Kreileroord waar men in team verband kan sporten. Maar de
vraag was voor iets wat men altijd kon doen, wanneer men maar tijd had.
De Dorpsraad heeft wat informatie ingewonnen en toen aan de gebruikers van
MFC de Doorbraak (De Dorpsraad Kreileroord, SV Kreileroord, JeeCee '76, de
SVDK en basisschool het Creilerwoud) voorgelegd of dit wenselijk was.
Hierna heeft de Dorpsraad het initatief genomen om te kijken wat mogelijk was.
Zowel financieel als locatie.
In Sports2Play is een partner gevonden die mee ging helpen om dit ambitieuse
plan van de grond te krijgen. Een plan waarin een plek was voor iedereen.
Na veel overleg tussen de Dorpsraad en Sports2Play, kon er een plan overlegd
worden aan de gebruikers groep van MFC de Dorpbraak. Dit plan is goed bekeken
en na diverse aanpassen, o.a. het budget, kwam er een definitief plan.
Nu was het zoeken naar sponsoren die het allemaal mogelijk moesten maken.
Deze sponsoren zijn gevonden, in willekeurige volgorde:
De RABO bank
Unive
Stichting Kreiler2002d
Windfonds Windpark Wieringermeer
Hollands Kroon (de grond waar het sportpark op komt is gratis ter
beschikking gesteld)
Dorpsraad Kreileroord
Dankzij deze sponsoren is het grootste deel van de financiering rond en kan er
begin 2021 een start gemaakt worden met outdoor sports Kreileroord. Voor het
rest bedrag zijn we nog opzoek naar sponsoren. Elke bedrag, is welkom. Mocht u
willen sponsor willen worden neem dan even contact op met de penningmeester
van de Dorpsraad Kreileroord. Hiermee maakt u het mogelijk dat iedereen in
Kreileroord een plek, in Kreileroord, heeft om actief bezig te zijn wanneer men
maar wilt. Hieronder staan de toestellen waarmee begonnen wordt, door het
budget konden niet alle toestellen aangekocht worden. Maar mocht er genoeg
extra sponsoring binnenkomen dan kan het sportpark uitgebreid worden.
Heeft u vragen heeft over het sportpark Kreileroord of wilt sponseren dan kunt u
contact opnmen met Enny van der Kruit:
Secretaris@dorpsraadkreileroord
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Over Sports2Play

Sports2Plays niet zo maar een distributeur van: Outdoor fitness parken, trimbanen, calisthenics en
speeltuinen. Wij willen ervoor zorgen dat de gemeenschap, buurtbewoners en passanten geïnspireerd
en geactiveerd raken om meer te bewegen. We denken verdergaand mee bij de distributie van onze
producten, hierbij kan worden gedacht aan: Subsidiëring en Projectmanagement. Daarnaast vinden wij
het van belang om met partners in het sociale domein te werken, hiermee zetten we ons in voor:
Buurtparticipatie, Sociale Integratie en Leefbaarheid.
Dat noemen we:
Van samen sporten naar samen leven, Outdoor Fitness
Sports2Play
is officieel en exclusief distributeur van Norwell Outdoor Fitness in de Benelux, het Verenigd
Koninkrijk en de Cariben. Norwell Outdoor Fitness is opgericht in 2007 door de Barkholt familie uit
Denemarken en koploper van het outdoor fitness concept. De filosofie van Norwell is om te focussen
op succesvolle outdoor fitness parken en buiten fitness. In samenwerking met Sports2Play wordt ervoor
gezorgd dat naast het plaatsen van de parken, er ook minimaal 2 jaar begeleiding wordt aangeboden bij
de oplevering van een outdoor fitness park.
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Le Gaspi Computer (Onderhoud)
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,-)
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Kun jij op dit plaatje de hond in de kudde
koeien vinden?

Vind je de strepen schuin lijken? In werkelijkheid lopen ze allemaal horizontaal en
parallel aan elkaar. Hoe kan dit zo zijn? Het is voor ons brein simpel om een witte
lijn in een vlak veld te zien, en dito een zwarte lijn of vele lijnen op een wit veld.
Denk maar aan een gelijnd velletje papier. Die lijnen lijken altijd netjes horizontaal
te liggen! Ons brein heeft echter moeite met de afwisseling tussen zwarte en witte
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Nieuws van Het Creiler Woud
Beste dorpsgenoten,
U hebt al een tijdje niets van ons gehoord, het wordt tijd dat we u bijpraten.
Alles rond corona heeft natuurlijk ook invloed op de school.
Vanaf maandag 16 maart gingen we dicht, vanaf half mei mochten we weer
gedeeltelijk open en 1 juni was de dag dat we gelukkig weer volledig open
mochten. Tijdens de volledig sluiting hebben we kinderen opgevangen van
ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen, zoals de zorg of de
voedseldistributie. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om ook die kinderen
naar school te halen die, om wat voor reden dan ook, thuis onvoldoende aan
werken en leren toekwamen. We wilden daarmee voorkomen dat er ongewenste
achterstanden zouden ontstaan. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.
Elke dag waren er collega’s beschikbaar die op school waren om de kinderen te
ondersteunen waar dat nodig was. En dat was af en toe best lastig als je als
leerkracht zelf ook kinderen hebt die thuis moeten blijven. Het is dankzij de
enorme flexibiliteit van dit team dat er nauwelijks achterstanden bij onze
kinderen zijn ontstaan.
U begrijpt dat we bijzonder blij waren dat we vanaf 1 juni het schooljaar met de
kinderen ‘gewoon’ konden afronden.
Uiteraard volgen we in alles de richtlijnen voor de scholen van de overheid,
zoals die in protocollen zijn vastgelegd. De kinderen gaan de school in 3
groepen via 3 ingangen binnen (peuters & kleuters, middenbouw en
bovenbouw), alle kinderen wassen hun handen voordat ze het lokaal
binnengaan, handen worden afgedroogd met papieren handdoekjes, tafels
worden ontsmet voordat iedereen naar huis gaat enz. enz.
Het was fijn te horen dat het met de ventilatie in het gebouw en dus ook in de
school dik in orde is. Een onafhankelijk keuringsbedrijf heeft dat vastgesteld.
Zelf het CO2-gehalte in de school bij een volledige bezetting ligt ruim onder de
kritische grens.
Laten we hopen dat de school nog open mag blijven, ondanks de toename van
het aantal besmettingen in ons land.
Er is nog meer goed nieuws:
Vanaf vrijdag 6 november a.s. zal Jolien Glas, Mensendieck-therapeute, iedere
vrijdagochtend in de vergaderruimte van de Dorpsraad aanwezig zijn om
kinderen - maar zeker ook dorpsgenoten - te helpen bij klachten rond bewegen,
houding en spiergebruik. Dat is waar deze oefentherapie zich op richt.
We zijn bijzonder blij met het feit dat de school in samenwerking met de
Dorpsraad dit heeft kunnen realiseren. In ons dorp moeten we voor alle
voorzieningen zoals artsen, winkels, banken, therapeuten etc. naar
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Wieringerwerf, Middenmeer of nog verder.
Deze therapeute houdt spreekuur in het dorp voor iedereen! Er zijn al kinderen
bij haar in behandeling.
Bijna alle verzekeringen hebben deze therapievorm in hun pakketten.
Wilt u contact met Jolien, dan kunt u haar bellen: 06-12660152.
Ze is ook per mail bereikbaar: Info@jolienglasoefentherapie.nl
Voor meer informatie kunt u naar haar website: www.jolienglasoefentherapie.nl
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat we in 1945 werden bevrijd. De school heeft
in het kader daarvan het oorlogsmonument aan de Noorderdijkweg dat
herinnert aan de dijkdoorbraak door de Duitsers in 1945 geadopteerd. We
vinden het belangrijk dat onze kinderen zich bewust zijn van wat er zich in die
tijd in onze polder heeft afgespeeld. Het gaat om een stuk cultureel erfgoed en
om historisch besef. Ook dat willen we hen bijbrengen.
Er waren allerlei activiteiten gepland en de burgemeester van Hollands Kroon
zou met de kinderen iets doen rond de (her)opening van het nieuwe monument,
maar corona gooide ook hier roet in het eten. Voorlopig is de planning dat op 11
december de plechtige heropening zal plaatsvinden, uiteraard onder alle
voorbehouden die er rond corona kunnen worden bedacht.
Mocht alles doorgaan, dan zijn we daar met kinderen bij.
Tenslotte nog het volgende:
We hebben op school 2 nieuwe 3D-printers, gratis gekregen van de stichting
Techniek Toppers, nadat wij een motivatie hebben geschreven waarom we deze
printers graag willen.
Op vrijdagmiddag werkt meester Kees met de kinderen van groep 7 en 8 aan
het maken van verschillende ontwerpen en het uitprinten ervan en aan brieven
die verstuurd gaan worden naar verschillende bedrijven in onze regio.
We bieden de bedrijven onze diensten aan bij het maken van sleutelhangers en
ander PR-materiaal dat we met de printers kunnen maken.
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Kees van der Made, onze
‘accountmanager 3D-printers Het Creiler Woud’.
Zo, u bent zo weer bijgepraat.
Met vriendelijke groet,
Harry Toebes, directeur
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Voor elk kind dat het nodig heeft: 16 uur voorschoolse educatie
Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon heeft besloten om de
voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar te verhogen van 12 naar
16 uur per week.
Voorschoolse educatie is speciaal voor kinderen met een risico op een
onderwijsachterstand. De wijziging gaat in op 1 augustus 2020. De verhoging
van het aantal uren is ingevoerd om peuters zo optimaal mogelijk in de
taalontwikkeling te begeleiden. Op de peuterscholen, ook ’t Hummelhonk in
Kreileroord, worden zij voorgelezen en wordt er samen gelezen, gezongen en
gespeeld. Hiermee wordt de woordenschat vergroot als voorbereiding op het
basisonderwijs en voor de rest van zijn/haar leven.
Zijn er kosten?
Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor VVE. Als een peuter 16 uur
per week voorschoolse educatie volgt, betalen de ouders/verzorgers de eerste
acht uur en de gemeente Hollands Kroon vergoedt de tweede acht uur.
Welk kind komt in aanmerking?
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar komen in aanmerking voor VVE als zij voldoen aan
één of meerdere van de volgende kenmerken:
a. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) minder dan twee jaar
vervolgonderwijs heeft/hebben genoten na het basisonderwijs en/of;
b. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) niet meer dan 50% Nederlands
spreekt binnen het gezin en/of;
c. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) deelneemt/deelnemen aan een
inburgeringstraject en/of;
d. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) vluchteling is/zijn en/of;
e. Kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand in een of meerdere
ontwikkelingsgebieden, die van invloed zijn op de Nederlandse taal-/
spraakontwikkeling.
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Wie bepaalt of uw kind voorschoolse educatie nodig heeft?
Het consultatiebureau van GGD Hollands Noorden onderzoekt en bepaalt of
het kind in aanmerking komt. Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor
een VVE-indicatie dan kunt u het consultatiebureau raadplegen.

Welke peuterscholen geven voorschoolse educatie?
Er zijn in Hollands Kroon 17 peuterscholen/peutervoorzieningen die vanaf 1
augustus 16 uur voorschoolse educatie aanbieden. De aanbieders hiervan zijn:
Stichting Kappio, De Sammeltjes, Stichting Kinderopvang Den Helder,
Stichting Kinderopvang Hollands Kroon en Stichting Kinderopvang Regio
Schagen. De peuterscholen kunnen zelf kiezen op welke dagdelen ze VVE
bieden. Dat is maatwerk per locatie.
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Algemene informatie over het Coronavirus 19-10-2020
Hier vindt u de maatregelen, noodverordening, informatie over testen, het dragen van een
mondkapje en de huidige Coronacijfers.
November is de maand van de startende ondernemer 02-11-2020
Neem deel aan 4 inspirerende webinars!
In de maand november staat in de Kop van Noord-Holland de oriënterende en startende
ondernemer centraal. Droom jij ook over het starten van een eigen bedrijf? Ben je net
gestart en wil je graag goed voorbereid zijn en de puntjes op de i zetten? Of ben je al wat
langer aan het ondernemen en wil je meer leren over acquisitie en juridische zaken? Volg
dan als ondernemende inwoner uit de Kop van Noord-Holland onze inspirerende en
informerende webinars. Maak een keuze uit onderstaand aanbod of volg ze gewoon
allemaal!
Nieuw systeem voor straatverlichting 30-10-2020
De straatverlichting in Hollands Kroon krijgt net als in andere gemeentes in Noord-Holland
een nieuw besturingssysteem. De komende weken test netbeheerder Liander dit nieuwe
systeem in onze gemeente. Het nieuwe digitale systeem biedt Liander meer mogelijkheden.
Zo is met het nieuwe systeem mogelijk om de straatverlichting in een wijk eerder aan of
later uit te zetten.
Burgemeester sluit drugspand 29-10-2020
Burgemeester Rian van Dam heeft op woensdag 28 oktober 2020 een drugspand voor drie
maanden gesloten op het adres Kruiswijk 19d in Anna Paulowna. Het ging om een
bedrijfsloods waarbij 458 hennepplanten zijn aangetroffen in een hennepkwekerij.
Veilig oversteken 28-10-2020
In Nederland wandelen we wat af: de hond uitlaten, even naar de winkel in het dorp of met
de kinderen naar de speeltuin. Wandelen is gezond. Maar voetgangers zijn kwetsbare
verkeersdeelnemers. Zij hebben geen bescherming om zich heen zoals bestuurders in een
auto. Daarom is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor voetgangers.
Uitreiking 2-jaarlijkse Lelyprijs is geannuleerd 27-10-2020
Door de Corona maatregelen hebben wij de uitreiking van de 2-jaarlijkse Lelyprijs
geannuleerd. Als de maatregelen het toestaan kijken we of we volgend jaar wel een
Lelyprijs kunnen uitreiken. Wij houden u op de hoogte.
Zit er warmpjes bij, nu en in de toekomst 27-10-2020
De dagen worden kouder en korter. De verwarming en verlichting gaan weer aan. Daarmee
loopt de energierekening op. Energie besparen en isoleren helpen u uw stookkosten omlaag
te brengen. Wilt u vandaag al energie besparen?
PaginaKroon
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Kijk op de site van Hollands
voor meer informatie
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws

Corona en onze dienstverlening.
De wereld is in de greep van het coronavirus. De impact is groot en we leven
in onzekere tijden. De gevolgen in onze samenleving zijn ingrijpend. De
gezondheid van onze collega’s, familie en onze inwoners heeft natuurlijk
prioriteit. Ondanks deze situatie proberen we onze dienstverlening zo goed
mogelijk door te laten gaan.
De collega’s van de afvalinzameling halen het afval op volgens de
afvalkalender. De warmtenetten blijven gewoon werken. De installaties die de
warmtenetten voeden, blijven draaien. Dit dankzij de inzet van onze collega’s
in de centrales. Daarbij nemen we zorgvuldig alle maatregelen in acht, zoals
het RIVM en de overheid hebben aangegeven.
De afvalbrengstations zijn open, maar het is er erg druk. Voor ieders
veiligheid laten we minder bezoekers tegelijkertijd toe om sociale afstand te
garanderen. Stel uw bezoek uit om wachtrijen te voorkomen. Ook onze
klantenservice is extra druk. U kunt ons helpen door niet te bellen, maar te
mailen of het antwoord op uw vraag zelf op te zoeken op onze website.
We hebben met zijn allen te maken met een zeer bijzondere situatie en
hebben respect voor alle mensen in alle sectoren die zich
onverminderd inzetten voor onze samenleving. Trots zijn wij ook op onze
collega’s die in deze moeilijke tijden hun werk blijven doen.
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij HVC via onze social media
kanalen en de website.
Namens iedereen van HVC , zorg goed voor uzelf en elkaar.
Bedankt voor uw begrip en steun.

Dion van Steensel
algemeen directeur
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Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en d

Spelregels voor sport in het kort
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen
te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels
voor het sporten:









Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5
meter afstand te houden.
Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje. Zij houden
onderling 1,5 meter afstand.
 Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief
instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er
mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
zij niet mengen.

 Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief
instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast
elkaar sporten als:
 de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 zij niet mengen.





Er worden geen wedstrijden gespeeld.
Voor topsporters gelden uitzonderingen.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen
1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En
kinderen met klachten blijven thuis.
 Publiek bij sport is niet toegestaan.

Sportkantines, kleedkamers en
douches zijn dicht.
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MS collecteweek (16-21 november 2020):
collectanten gezocht in Kreileroord (HOLLANDS KROON)!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte
van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar
collectanten in de gemeente Kreileroord (HOLLANDS KROON). Help jij
ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van
het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt
de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen
van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en
elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS
Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken
naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS
Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen
moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat
helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Onkruid bestrijding Jaring Dam
Onkruid bestrijding Jaring Dam
maakt uw oprit, erf of terras
onkruidvrij. Met onze machines
verwijderen en verbranden wij
het onkruid en zaden op een
milieuvriendelijke en zeer
effectieve manier. Doordat alle
zaden verbranden blijft uw
bestrating veel langer onkruid
vrij! Wilt u meer informatie of
een vrijblijvende prijsopgave bel
dan even of een stuur een mailtje,
Onkruid bestrijding Jaring Dam
jaring.dam@quicknet.nl
Gijs van Gaalenstraat 11
1773 AC Kreileroord

06-30 575 725 / 0227-66 32 48
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postbus 8
1777 ZG Hippolytushoef
KvKnr: 60156449
www.bbb-bewind.nl

SBS Administraties
Op zoek naar een andere boekhouder of is het
accountantskantoor te duur, informeer dan eens bij SBS
Administraties. Het adres voor al uw zakelijke en privéboekhouding,
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
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Uitleen Dorpsraad Kreileroord
Verenigingen en groepen van Kreileroord materialen lenen van de Dorpsraad
Kreileroord.
Om dit goed te kunnen plannen en eventueel onderhoud te kunnen plegen,
is het nodig dat iedereen deze materialen op tijd reserveer.
Dit kan via: www.dorpsraadkreileroord.nl/uitleen.html


Online formulier - Downloaden



Online formulier - invullen op de website

Ingevulde en uit geprinte formulieren kunt u in de brievenbus gooien
bij:Bollenstraat 24
Wat kun je lenen:









Muziek installatie 1 a 2 dagen voor een evenement (batterijen voor de zijn
microfoon niet bijgeleverd ) (indien u hem buiten wilt gebruiken kan dit
alleen door de beheerder van de Dorpsraad) zes kamp, sinterklaas,
musical , kerst viering van school. spelletjes div op aanvraag
Bingo spullen
Dia tafel en scherm
Rad van fortuin.
Flip over ( zelf voor papier zorgen)
Wifi (voor LAN of Acces point) minimaal 3 weken van te voren aanvragen!
Springkussen (€ 25,-- )
Gebruik van deze materialen is op eigen risico

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen aan:
uitleen@dorpsraadkreileroord.nl
Per aanvraag mag u een aantal materialen lenen.


U bent verantwoordelijk voor de aan u geleende materialen
Deze items mogen niet onderling worden doorgegeven aan derden.



Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende
materialen bent u verplicht de daarvoor gevraagde vergoeding te betalen,
ter vervanging van deze materialen.



Als u de materialen te laat inlevert kan het zijn dat u een vergoeding moet
betalen om andere verplichtingen te kunnen voldoen.



Het verlengen van uitleen van materialen is eventueel in overleg mogelijk.
Verlenging aanvragen kan alleen via de e-mail:
Pagina 26uitleen@dorpsraadkreileroord.nl .

Buurtbus chauffeur (m/v), iets voor u?
Vanwege het vertrek van enkele collega’s is buurtbus-vereniging
“de Noordkop” dringend op zoek naar nieuwe chauffeurs (m/v).
Lijkt het u leuk om wekelijks op een vast tijdstip enige uren de
buurtbus te rijden tussen Kreileroord en Schagen, dan zijn wij
dringend op zoek naar u!
De inzet van de buurtbus berust volledig op enthousiaste
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen buurtbus! U wilt toch ook
niet dat onze mooie kleine kernen als Kreileroord,
Wieringerwaard en Oudesluis zonder aansluiting op het OV
netwerk komen te zitten? Geef u daarom op als vrijwillig
chauffeur en help mee de lijn 416 in stand te houden.
Rijbewijs B en enige jaren ervaring zijn voldoende om als
chauffeur te kunnen rijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
secretaris, dhr. P. Fortgens (06-53648306) of
planner, mw. J. Poelstra
(06-36309224)

Er waren vijftien mannen in de lijfwacht van de koning.
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Jaargang 46

Nr 06

Opgericht 1 juni 1958
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02-11-2020

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom

Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf

tel. 663534 henkvbodegom@gmail.com

Penningm dhr. F.Schelfhout

Boeier

tel. 602061

54 Wieringerwerf

Secretaris dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat
48 Kreileroord
Bestuurslid dhr. P. Barner
Landbouwstr. 15 Kreileroord
Jeugd
mevr. C. Marsman
G. van Gaalenstr. 25 Kreileroord

schelf@quicknet.nl

tel. 663502 info@snkvloeren.com
tel. 06-21167733 patick-barner@hotmail.com
tel. 663602 cittyvisser@gmail.com

Bankrelatie:
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is: NL 17 RABO 03704.10.351
Voor afbericht voetballen, bellen naar:
Coach senioren:
dhr. E Rebel
Korenstraat 39

06- 28281508

Sportaccommodatie:
Terrein:

Bollenstraat 66

Kreileroord

tel. 663358 b.g.g. 663534

Terreinmeester:

Geert de Vries

Korenstraat 85

tel. 663312

Consul:

dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20

tel. 663534

Evenementencommissie: Gonnie en Femmie, Deborah, Iris, Melvin, Patrick, Maaike, Greta.

Redactie van de ’GRASMAAIER’
dhr. H. van Bodegom
06-22392290

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij redactieadres.
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Update: 11-11-2018

.

SV Kreileroord
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Ton & Marian Poelsma
Slager met koksmuts

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
Sieraden Elram
Wilt u leuke handgemaakte
sieraden kijk dan even op
mijn Facebook pagina
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Oud papier

Inzamel
schema
Plastic

LET OP NIEUWE DAG EN DATUM.
Kijk ook op de
HET IS NU OP DONDERDAG.
Dan komen de vrijwilligers het papier bij u
facebook
ophalen. Wij vragen u het goed verpakt , op
pagina van ‘t
de hoek van de straat, aan de weg te zetten.
Bij voorbaat hartelijk dank. (ook in de
Creilerwoud
vakantie periode!!) (± 17:00)

Op de volgende dagen wordt in
Kreileroord het plastic opgehaald:

Zie Facebook
En in de
Dorpskrant

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

Voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid
worden? Meldt u aan bij het bestuur.
Meer info? Bel gerust.
Rekeningnummer:

0227-663365

NL41 RABO 0308554280.
BUURTBUS
LIJN 416
Alle dagen,
behalve
zon- en
feestdagen!!!

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:
(Zaterdags wordt Vertrek uit Schagen:
ieder uur: --.41 u
op alle tijden de 14:45 en 15:45 rijdt vanaf verzorgingshuis
volledige rit
Magnushof Schagen !
gemaakt !)

CONNEXXION
lijn 653
1x vanuit
Kreileroord
1x vanuit W.Werf

Eerste rit: 08.41 u
Laatste rit: 17.56 u

KREILEROORD naar Schagen Van maandag tot
en met vrijdag.
vertrek 07:07 uur;
Niet op feestdagen en schoolvakanties
NS(Halte Oosterterp, aan de Dorsmolen in Wieringerwerf (aan de aankomst
Schagen 08:08 uur.
kant van de garages): vertrek 08:03 uur; aankomst NS-Schagen
08:53 uur. )
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Update: 08-12-2019

Eerste rit: 06.53 u
Laatste rit: 17.36 u

