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Leuk een nieuwe krant!
Deze krant voor het gehele dorp, wordt door
een professionele drukker gedrukt. Hierdoor is
de kwaliteit van de krant stukken beter.
Deze krant is mogelijk gemaakt door donaties
van Hollandse Kroonse uitdagingen, Stichting
Kreiler 2002 en diversen. Hierdoor kan deze
krant in 2022 geheel gratis 10x worden
gemaakt.
Deze eerste krant wordt eenmalig in het gehele
dorp bezorgt. En ook eenmalig bij huizen met
een Nee/Nee sticker.
Huishoudens met een Nee/Nee sticker kunnen
bij de redactie aangeven of zij in het vervolg
nog steeds deze krant willen ontvangen.

Colofon
Redactie
René, Petra en Jose

Verschijnt 10x per jaar
Copy inzenden voor de
15 van iedere maand
Redactieadres:
redactie@ymail.com
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
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Zoals u misschien heeft gezien, wordt deze
krant op een nieuwe manier gemaakt.
De redactie leden zijn druk aan het uitzoeken
hoe we deze krant nog mooier voor u kunnen
maken.
Hierdoor kan het voorkomen dat niet alles goed
doorkomt. Mocht u vragen en/of opmerkingen
hebben dan horen wij dit graag.
Iedereen in/uit Kreileroord kan stukjes voor
deze krant insturen. Helaas hebben we niet een
onbeperkt aantal pagina's, dus soms kan een
stukje niet geplaatst worden. Mocht het stukje
nog aktueel zijn voor de volgende krant, dan
wordt deze waar mogelijk geplaatst.
Natuurlijk moeten de stukjes voldoen aan de
algemene fatsoens normen.
Stuur uw stukje(s) naar: redactie@ymail.com

Algemene informatie 2020
SPOE D Politie/Brandweer/A mbulance
A larm’voor minder dringende zaken:
misdaad anoniem’:

112
0900-8844
0800-7000

Verband-post
K reileroord

L oes en Herman Blokdijk, V lasstraat 29.
Op dit adres is een defibrillator en de
gebruikskennis aanwezig!!

663208

Bel A LT IJ D 112

Ook in MF C De Doorbraak is een
defibrillator aanwezig.
(A ls het MF C open is!)

A larm

Medische hulp C entrale Huisartsen Post
’s avonds en in Maandag t/m vrijdag avond en
het weekend nachtZ aterdag en zondag:

DefibrillatorHulpverleners
Medicijnen
afhalen

F am. L . en H. Blokdijk, V lasstraat 29
(defibrillator aanwezig),

0227-663208

Dhr. G. Miedema, K orenstraat 28,

06-11321175

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

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

Z iekte

0229-297800
17.00 tot 08.00
dag en nacht

Weet u of iemand in het ziekenhuis, een
inrichting, of langdurig ziek thuis
verblijft? Geef dat dan even door aan
mevr. A driana den Hertog . Z ij 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-,
donderdag- en
vrijdagochtend van
08:15 tot 12.15 uur

0227-581654

kaartje@dorpsraadkreileroord.nl

Tuinbouw
vereniging
K reileroord

Voorzitter Gerard van der
Velde K orenstraat 11 te K reileroord
Secretaris E nny van der K ruit
Bollenstraat 24 te K reileroord e-mail:

tel: 820022

t b v k @y a h o o .c o m
Pagina 2
Update: 1 4 - 0 1 - 2 0 2 0
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Wat is belangrijk voor de artikelen die de
krant aangeleverd krijg?
In principe zouden foto's die met de
huidige smart-phones worden gemaakt,
goed genoeg moeten zijn om te plaatsen
op de voorpagina. Uiteraard is het
afhankelijk van de fotograaf of de foto
wazig of te donker zal zijn.
Het is belangrijk om altijd een originele
foto te gebruiken. Het versturen en
opslaan van foto's via bijvoorbeeld Word
of WhatsApp zorgt er voor dat een
afbeelding kwaliteit verliest onderweg. Op
het moment dat de foto achteraf bewerkt
wordt met een extern programma, dan is
het belangrijk om de kwaliteit bij de
export altijd goed in de gaten te houden.
Het kan namelijk zijn dat bij deze export
ook kwaliteit verloren gaat. Dit kan dan
ook de oorzaak zijn van de slechte
resolutie/weergave.
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De Kas presenteert: DINA
Zangeres Dina woont sinds kort op het
voormalige eiland Wieringen. Samen met haar
partner heeft ze de afgelopen tijd hard gewerkt
om een broeikas te bouwen in haar achtertuin.
Het plan is om vanuit de kas te genieten van het
uitzicht vanuit de kas. ‘Het laat me
verwonderen en fantaseren over de natuur en
ik één kunnen worden. In mijn kas wil ik
groeien, broeien, proberen te voelen wat er wil
ontknoppen, ontpoppen en hoe ik de bodem
moet voeden’, legt Dina uit. Op deze plek wil
ze onderzoeken: “Want onder mijn voeten zit
een onuitputtelijke bron van informatie. Mijn
grond, waar ik op sta als nuchtere Friezin die
zoveel voelt, dat ze ondanks haar aardsheid,
een constante aanwezigheid van magie ervaart.
Waar komt dat dan toch vandaan.”

De Kas
Daarnaast is de kas een plek waar Dina haar
muziek ten gehore gaat brengen, maar ook een
plek waar ze andere artiesten een podium wil
bieden. De Kas is een broeikas, een plek voor
groei en verbinding. De Kas geeft een thuis aan
artiesten, muzikanten, sprekers, schrijvers en
dichters. Eens in de twee weken organiseert
DIna een live concert vanuit De Kas, die live
gestreamd worden via internet en die jij kunt
bekijken vanuit je luie stoel. De aftrap zal op
vrijdag 22 januari verricht worden door Dina
zelf. Twee weken later, op zaterdag 5 februari is
ZEA te gast in De Kas.
Tickets zijn te verkrijgen via de website van
Dina:
https://www.dinamusic.nl/dekas

Zangeres Dina
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Wietse BijlstraWietse Bijlstra is overleden op 70
jarige leeftijd overleden in Kreileroord.
Wietse was in het dorp met vele dingen bezig of
bezig geweest.
Hij is o.a. in de oudere vereniging van
Kreileroord, de Tuinbouw vereniging
Kreileroord en de Dorpsraad Kreileroord bezig
geweest, als lid en/of bestuurs functie.
Helaas ging het de laatste jaren steeds slechter
met Wietse en ook zijn tuintje heeft hij moeten
opgeven omdat dit hem te zwaar werd. Maar
zoals Wietse was eerst het tuintje opruimen en
dan pas afstand doen.
We wensen de famile, en vrienden heel veel
sterkte in deze moeilijke tijd,

Tekst van document
6
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Met behulp van een incidentele subsidie via de
Hollands Kroonse Uitdaging heeft Kreileroord
haar dorpskrant weer terug. Deze verbindende
factor tussen de inwoners van het kleinste dorp
van de Wieringermeer werd node gemist. Dit
kwam naar voren tijdens bijeenkomsten onder
de noemer ‘Kreileroord in beweging‘. Tijdens
deze bijeenkomsten werden diverse
speerpunten benoemd ter bevordering van de
leefbaarheid in Kreileroord. Eén daarvan was
de doorstart van de papieren dorpskrant. Door
snel te schakelen werd dit plan gerealiseerd.
Daarin speelde de Hollands Kroonse Uitdaging
een actieve rol. Vlak voor de kerst lag de lag de
proefversie van De Dorpskrant bij alle
huishoudens van Kreileroord op de mat. Met
daarin allerhande ‘nieuws, tips en verpozing’
voor de inwoners van Kreileroord. De manager
van de Hollands Kroonse Uitdaging had
vanzelfsprekend niet vergeten om copy aan te
leveren, welke keurig geplaatst is. Een goed
voorbeeld van een ieder die de bewoners van
dit dorp wil bereiken.
https://hollandskroonseuitdaging.nl/
dorpskrant-voor-kreileroord/

wordt geregeld.
Lees alles over ICT vanaf Morgen op de
website ictvanafmorgen.nl.
Meer informatie over de Hollands Kroonse
Uitdaging staat op hollandskroonseuitdaging.nl

Nieuwe regeling voor eren en herdenken
Noord-Holland
Nieuws / Door Edwin Wittink
De Uitvoeringsregeling subsidie eren en
herdenken Noord-Holland 2022 (EEHNH) is
gepubliceerd.
Het doel van deze nieuwe regeling is het
ondersteunen van het organiseren van
herdenkingsactiviteiten. Voor 2022 is een
plafond van € 50.000 vastgesteld.
Nieuws / Door Edwin Wittink
Een goed begin van het nieuwe jaar. Namens de Subsidie wordt verstrekt aan stichtingen en
verenigingen die zich het organiseren van een
Hollands Kroonse Uitdaging kon manager
herdenkingsactiviteit ten doel hebben gesteld.
Edwin Wittink een kofferbak vol ingezamelde
Subsidie kan worden verstrekt voor
laptops afleveren bij Laurens Overtoom van
herdenkingsactiviteiten met een bovenlokaal
ICT vanaf Morgen. Apparatuur afkomstig van
karakter, die zijn gericht op een breed publiek
bedrijven en particulieren uit Hollands Kroon.
en betrekking hebben op de geschiedenis van
Bij ICT vanaf Morgen krijgen deze een tweede
Noord-Holland.
leven of worden ze deskundig uit elkaar
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de
gehaald en milieuvriendelijk afgevoerd. In
subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000.
totaal ging het om maar liefst zesentwintig
apparaten, waarmee het Alkmaarse bedrijf hun Subsidies van minder dan € 2500 worden niet
verstrekt.
goede werk voor mens en maatschappij kan
Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 januari tot en
voortzetten.
met 31 oktober worden ingediend bij de
Eén van de werkzaamheden van deze social
provincie Noord-Holland. Aanvragen worden
enterprise is het refurbishen van laptops. Deze
kunnen dan onder andere weer ingezet worden behandeld op volgorde van ontvangst.
Als u van mening bent dat uw stichting of
voor maatschappelijke doelen. De voorraad
vereniging in aanmerking komt voor subsidie,
begint echter af te nemen. Afgeschreven, maar
neem dan contact op met Edwin Wittink van de
nog wel bruikbare, laptops kunnen daarom
Hollands Kroonse Uitdaging. Hij kan u helpen
ingeleverd worden bij de Hollands Kroonse
aan de juiste gegevens om een dergelijke
Uitdaging. Mail
subsidie aan te vragen. Dat kan via
naar info@hollandskroonseuitdaging en het
email: info@hollandskroonseuitdaging.nl.
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Nieuwsbrief S.V.D.K. januari 2022.
In memoriam Wietse Bijlstra .
Op 70-jarige leeftijd is op 3 januari j.l. overleden
ons lid en oud bestuurslid Wietse Bijlstra.
Zijn gezondheid liet de laatste paar jaar te
wensen over, maar dat weerhield hem er niet
van om trouw de soos te bezoeken. Het
biljarten was te zwaar voor hem geworden,
maar het klaverjassen ging hem goed af. Hij
genoot zichtbaar van het kaartspel op de
donderdagmiddag en om de week op de
maandagavond.
Toen Wietse als bestuurslid werd gekozen gaf
hij direct aan geen vergadermens te zijn, maar
hij was een doener en altijd bereid zijn
medewerking te verlenen. Na zijn
bestuursperiode bleef hij degene die de
aanwezigen van een drankje voorzag. Dit heeft
hij tot het laatst aan toe gedaan.
Door corona is de soos maanden dicht geweest,
maar gelukkig konden we in september weer
voorzichtig van start gaan. Daar heeft Wietse
nog een paar weken van kunnen genieten, want
in december moest de soos weer dicht.
Wij zullen Wietse missen en hem herinneren als
een gezelligheidsmens en trouw lid.
Elly, kinderen en kleinkinderen wensen wij heel
veel sterkte voor nu en in de toekomst.
Namens het bestuur
Lenie Cardol
Van de bestuurstafel.
Wij hopen dat de feestdagen ondanks de
beperkingen gezellig zijn geweest voor jullie.
Het is nog heel onzeker wanneer wij weer
kunnen beginnen met onze activiteiten, want
het aantal besmettingen is momenteel zeer
hoog. Wij nemen aan dat de meesten van jullie
de boosterprik al gehad heeft, maar dat geeft
nog geen garantie dat wij weer mogen
beginnen. Onze enige hoop is dat het niet zo
lang zal duren als vorig jaar. Houd moed en
blijf gezond!

Het bestuur vraagt of u medewerking wil
verlenen en melding wil doen over uw
contacten met de gemeente.
Bij het bestuur zijn geruchten ontvangen die te
maken hebben met het weigeren van het
verlenen van service door de gemeente.
Het bestuur wil graag weten of u weleens op
uw verzoek om papieren formulieren de
gemeente geweigerd heeft die te verstrekken.
Daarbij heeft de gemeente aangegeven dat de
betreffende formulieren op een website staan en
daar bereikbaar zijn, maar dat u heeft
geantwoord dat u daar geen middelen voor
heeft om die website te benaderen.
Ook wil het bestuur graag weten als u de
gemeente belt of de telefoon dan wel wordt
opgenomen en als er contact is gelegd wordt u
dan goed geholpen.
U kunt uw bevindingen doorgeven aan de
bestuursleden. Met uw meldingen willen wij de
gemeente confronteren.
Bij voorbaat dank.
Telefoonnummer S.V.D.K.
Wij hebben gelukkig weer een
telefoonaansluiting in onze ruimte gekregen.
Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Het
nummer is 0227 – 609673.
Seniorengym.
Helaas is Klazien Bakker gestopt met les geven
bij Advendo. Wij zijn haar dankbaar voor de
fijne samenwerking.
Er kan dit jaar gelukkig toch nog gegymd
worden onder leiding van Marlou
(fysiotherapeute). Zij gaat een door de LSBO
gesubsidieerde cursus geven (zie dorpskrant
van afgelopen december) in samenwerking met
een diëtiste. Zij geeft deze cursus ook al in
Nieuwe Niedorp en Middenmeer waar de
bevindingen lovend zijn.
Ik zou zeggen pak de dorpskrant erbij om het
nog eens goed te lezen en geef u dan op!
Lenie Cardol

Het bestuur
Attentie.
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Ondanks vuurwerkverbod deze jaarwisseling
toch veel schade door vuurwerk 03-01-2022
Ondanks het vuurwerkverbod is er toch voor
veel geld vernield/opgeblazen door vuurwerk
in onze gemeente. Het gaat om zeker € 13.900,-.
De schade is daarmee hoger dan de schade van
de afgelopen twee jaar. Deze kosten zijn voor
materiële schade en loonkosten. Ook is er voor
zeker € 4.000,- schade door vandalisme.
Daarnaast zijn er veel Fixi meldingen gemaakt
over overlast. Vooral over harde knallen van
illegaal vuurwerk en dat mensen ondanks het
vuurwerkverbod toch vuurwerk afstaken.
Vuurwerkschade kost ons allemaal geld
De wrange ‘oogst’ van meldingen uit het hele
gebied van Hollands Kroon over
vuurwerkschade bestaat op dit moment uit
vernielingen aan onder meer:
2 hondenpoepbakken
9 prullenbakken
11 verkeersborden
2 straatnaamborden
1 beschadigde lichtmast
Hekwerk bij speeltuin in Kreileroord
Schade door vandalisme
Naast de schade door vuurwerk is er ook heel
veel schade door vandalisme. Zo zijn er 5
lantaarnpalen opzettelijk platgereden langs de
Gemeenelandsweg tussen Hippolytushoef en
Den Oever. De kosten door deze vernielingen
zijn € 4.000,-. Ook is er 1 stroomkast vernield bij
de ijsbaan in Slootdorp. De kosten van de
schade hiervan zijn € 200,-.
Latere schade
Het bedrag van de € 13.900,- schade door
vuurwerk kan hoger uitpakken. Zelfs maanden
later kunnen nog meldingen binnenkomen die
veroorzaakt zijn door vuurwerk. Bijvoorbeeld
door straatkolken die zijn opgeblazen. Op het
eerste oog is daar niets aan te zien. Pas na
hevige regenval spoelt het zand in de kapotte
onderbak en zakt het straatwerk (sink-hole)
eromheen weg.
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Melding maken
De meldingen van vuurwerkschade komen
binnen via de Fixi-app onder het kopje
‘vuurwerkschade’. Schades kunt u nog steeds
doorgeven, via de Fixi-app en telefonisch via
tel. 088-321 5000. We repareren de schade zo
snel mogelijk.
Kosten vuurwerkschade afgelopen jaren
Jaarwisseling Kosten
2021/2022 € 13.900,2020/2021 € 10.000,2019/2020 € 15.000,2018/2019 € 9.200,2017/2018 € 8.500,2016/2017 € 7.475,2015/2016 € 9.000,2014/2015 € 6.000,Tegemoetkoming energiekosten voor
inwoners met een laag inkomen 27-12-2021
De energieprijzen zijn de laatste maanden erg
gestegen en stijgen door. Daarom krijgen alle
gemeenten begin 2022 extra geld van de
overheid. Hiermee kunnen wij de inwoners met
een laag inkomen, een extra tegemoetkoming
geven voor deze hoge energiekosten. Het gaat
om een eenmalig extra geldbedrag van
ongeveer € 200,-. Deze steun komt naast de
verlaging van de energiebelasting.
Voor wie is de eenmalige tegemoetkoming?
Deze extra steun is voor inwoners met een laag
inkomen.
Hieronder vallen in ieder geval:
inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
IOW-gerechtigden
AOW-gerechtigden zonder aanvullend
pensioen
zelfstandigheden met een laag inkomen
werkenden met een laag inkomen
Hoe werkt het? Inwoners die bijstand
ontvangen van de gemeente, hoeven niks te
doen. Zij krijgen automatisch het bedrag.
Andere inwoners met een laag inkomen
kunnen straks een aanvraag doen voor deze
extra steun. Dat kan via een aanvraagformulier
dat begin 2022 op onze website komt. De steun
wordt gezien als bijzondere bijstand. Het gaat
om een eenmalig bedrag van ongeveer € 200,-.
Wanneer? In de eerste drie maanden van 2022
wordt deze extra steun gegeven. Begin 2022
maakt de overheid hier meer bekend over. Hou
ook onze website en social media in de gaten
over wanneer de aanvraagmogelijkheid online
komt.

Hollands Kroon peilt mening van inwoners en
ondernemers 17-01-2022
Deze week ontvangen 3.600 inwoners van de
gemeente Hollands Kroon een brief met een
uitnodiging om de tweejaarlijkse
inwonerspeiling in te vullen. In het onderzoek
staan vragen over de woon- en leefomgeving.
De relatie tussen inwoner en gemeente, de
gemeentelijke dienstverlening en welzijn &
zorg. Doen we het als gemeente goed en wat
kan beter?
Ook een uitnodiging voor ondernemers
Alle ondernemers ontvangen ook een
uitnodiging. Zij kunnen hun mening geven
over hoe ze de dienstverlening van de
gemeente en het vestigingsklimaat ervaren.
Inwoners en ondernemers die een brief hebben
ontvangen, kunnen de vragenlijst invullen tot
en met zondag 13 februari 2022.
Resultaten helpen bij verbeteren van Hollands
Kroon
De resultaten van deze onderzoeken helpen om
waar het nodig is, wonen en ondernemen in
Hollands Kroon te verbeteren. Het is daarom
belangrijk dat zoveel mogelijk van de
genodigden de peilingen invullen. Alleen zo
ontstaat er een goed en representatief beeld.
Resultaten verwacht in april 2022
De resultaten van de onderzoeken verwachten
wij in april 2022. Deze bieden wij op dat
moment aan de gemeenteraad aan. Dit is het
derde onderzoek dat wij vanaf 2018 iedere twee
jaar uitvoeren. Na afloop zijn de resultaten ook
terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.
nl. Dashboard Burgerpeiling en dashboard
Ondernemerspeiling. Ook delen wij de
resultaten dan op deze website.
Onafhankelijk onderzoek
I&O Research voert de inwonerspeiling uit. Dat
doet het bedrijf voor meerdere gemeenten in
Nederland. De inwoners die worden
uitgenodigd zijn willekeurig gekozen uit de
Basisregistratie personen (Brp) van Hollands
Kroon.
Onderdeel van landelijk
tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je
gemeente’
De vragenlijsten horen bij het landelijke
tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je
gemeente’. Doordat inwoners in meerdere
gemeenten deze vragen krijgen, kunnen wij de
resultaten van Hollands Kroon met die van

andere gemeenten vergelijken. Dit geldt ook
voor de ondernemerspeiling. Deze voert het
onderzoeksbureau Lexnova uit..

Winkels, sportclubs en kappers weer open
vanaf zaterdag 15 januari
Voor sport, beoefening van kunst en cultuur,
contactberoepen, detailhandel en onderwijs in
Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022
weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten
dat winkels, sportclubs, muziekscholen en
contactberoepen zoals kappers weer open
kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het
dragen van een mondkapje. Het snel
toenemende en hoge aantal besmettingen met
de omikronvariant maakt het noodzakelijk om
de sluiting van andere locaties voort te zetten.
Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet
opnieuw of er meer kan.

Goede financiële voornemens? Maak gebruik
van onze geldplannen 17-01-2022
Veel mensen zijn druk bezig met goede
voornemens voor 2022. Een geldplan invullen
kan helpen om een plan op te stellen voor
goede voornemens op financieel gebied! Een
geldplan geeft inzicht en laat zien waar u het
geld aan uitgeeft en waar u het overhoudt. De
geldplannen zijn niet alleen handig wanneer u
geldproblemen heeft. Ook wanneer u beter met
uw geld om wilt gaan, kunnen de geldplannen
helpen.
Vul een geldplan in en krijg tips
Een geldplan vult u online en anoniem in. Het
invullen van een geldplan is een handige
manier om overzicht en tips te krijgen. U krijgt
tips om uw uitgaven te verminderen of uw
inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u
inzicht in hoe u goede keuzes kunt maken voor
als u geld over heeft.
Verschillende soorten geldplannen
Er zijn op dit moment 11 geldplannen
beschikbaar. Elk geldplan stelt een eigen plan
van aanpak op. Wilt u beter rondkomen? Wordt
u bijna 18? Gaat u met pensioen? Wilt u sparen?
Of gaat u scheiden? Voor al deze situaties en
meer is een geldplan beschikbaar. Vul nu de
geldplannen in via: www.startpuntgeldzaken.
nl/hollandskroon
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De Dorpsraad Kreileroord heeft er voor
gekozen, om voorlopig de Dorpskrant voor al
haar leden, onder te brengen in de krant voor
het gehele Dorp Kreileroord.
Alle artikelen van de Dorpsraad Kreileroord
zullen dan ook verschijnen in de Krant voor
heel Kreileroord.
De krant voor heel Kreileroord is onafhankelijk
en de Dorpsraad Kreileroord heeft alleen
zeggenschap over de artikelen die afkomstig
zijn van de Dorpsraad Kreileroord.
Het Bestuur
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 organiseert mede 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.

Beste leden van de Dorpsraad Kreileroord,
ik wens jullie allemaal een gezond en goed
2022.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen
van Wietse Bijlstra, wij wensen de familie
namens het bestuur en de leden van de
Dorpsraad Kreileroord, veel sterkte toe.
Wij hopen dat alles weer snel normaal gaat
worden zodat we weer meer contact met
elkaar kunnen hebben en leuke evenementen
door kunnen gaan doen.
De gemeente heeft ons, MFC de Doorbraak,
verast met een digibord dat voor de raam in de
vergaderruimte is geplaatst .
Dit digibord vertoont informatie van de
Gemeente Hollands Kroon, lokale informatie
en advertenties.
Het is mogelijk voor verengingen, de school
en externen ( die spreekuur hebben in de
Doorbraak), een boodschap door te geven
zodat hij die dag op het bord verschijnt of een
vooraankondiging van een evenement of het
niet doorgaan van een avond of evenement.
Om tijd te hebben om deze informatie gereed
te maken voor het digibord, de informatie
graag 48 uur van te voren melden aub.
U kunt uw boodschap mailen naar
redactie@dorpsraadkreleroord.nl
Woensdag 19 januari komen wij weer samen
met diversen mensen om te kijken waar we
nog aan kunnen werken om de leefbaarheid
van het dorp te verbeteren. Dit naar
aanleiding van de enquête en bijeenkomst in
het MFC de Doorbraak.
Helaas kan ik u nog geen datum voor de
algemene leden vergadering geven i.v.m. de
coronamaatregelen die nog gelden. Maar we
zullen u tijdig informeren als het wel
mogelijk zal zijn.
Met vriendelijke groet Enny van der Kruit
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DOR PSR A A D

K R E IL E R OOR D

Opgericht 1 maart 1976
R ekeningnummer: 3704 22 546 R abobank “W ieringerland” op naam van ”Dorpsraad K reileroord”

Nummer inclusief IBA N: NL 67R A BO0370422546
HE T BE ST UUR V A N DE DOR PSR A A D BE ST A A T UIT
V oorzitter :
Wnd.Secretaris:

Dhr. J . Dam
Mevr. E. v. d. K ruit
Mevr. E. v. d. K ruit

Penningm. :
IJ sclub:
:
Redactie : Dhr. R. v. d. K ruit

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

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

C ommunicare necesse est
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IJsbaan
28 december zijn met behulp van Bart Scholten,
Jaring Dam en Raymond Sanders de bankjes bij
de ijsbaan gerealiseerd. De afgelopen jaren zijn
hier al diverse voorbereidingen voor gedaan,
maar door uiteenlopende omstandigheden was
het nog niet gelukt om dit af te ronden.
Iedereen die hier een bijdrage aan heeft
geleverd heel erg bedankt!
Laten we hopen dat we er deze winter al
gebruikt van kunnen maken , maar ook in de
zomer zal dit ongetwijfeld het geval zijn. Ter
bescherming van het hout zullen de bankjes in
het voorjaar nog in de lak gezet worden.
[Afbeelding met buiten, lucht, gras, grond
Automatisch gegenereerde beschrijving]
[Afbeelding met buiten, lucht, grond, gras
Automatisch gegenereerde beschrijving]
[Afbeelding met buiten, grond, lucht
Automatisch gegenereerde beschrijving]
Stichting Kreiler2002rd nogmaals bedankt voor
de sponsoring!
Henk Hotting

Op zijn plaats leggen en gereed maken

Het hout is er

Klaar
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Samenstelling van het bestuur:
V oorzitter dhr. H. v. Bodegom

Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf

Penningm dhr. F.Schelfhout

Boeier

54 Wieringerwerf

Secretaris dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat
48 K reileroord
Bestuurslid dhr. P. Barner
L andbouwstr. 15 K reileroord
J eugd
mevr. C. Marsman
G. van Gaalenstr. 25 K reileroord

tel. 663534 henkvbodegom@gmail.com
tel. 602061

schelf@quicknet.nl

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

Bankrelatie:
R abobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging K reileroord is: NL 17 R A BO 03704.10.351

V oor afbericht voetballen, bellen naar:
C oach senioren:
dhr. E Rebel
K orenstraat 39

06- 28281508

Sportaccommodatie:
T errein:

Bollenstraat 66

K reileroord

tel. 663358 b.g.g. 663534

T erreinmeester:

Geert de V ries

K orenstraat 85

tel. 663312

C onsul:

dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20

tel. 663534

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

R edactie van de ’GR A SMA A IE R ’
dhr. H. van Bodegom
06-22392290

K opij voor de ’Grasmaaier’vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij redactieadres.

Stichting
K reiler2002rd

SNK
C ement dekvloeren
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Onkruid bestrijding J aring Dam
Onkruid bestrijding J aring 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 J aring Dam
jaring.dam@quicknet.nl
Gijs van Gaalenstraat 11
06-30 575 725 / 0227-66 32 48
1773 A C K reileroord
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